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Denna studie genomfördes i syfte att fördjupa kunskapen både i om hur skolans 

värdegrund kan ta sig uttryck i undervisningen på svenska F-3 skolor och i hur 

verksamma lärare reflekterar över vikten av värdegrundsarbete samt över sina 

egna arbetssätt. Genom att intervjua åtta lärare har vi undersökt hur de arbetar 

med skolans värdegrund samt hur de reflekterar över sitt eget 

värdegrundsarbete. Med utgångspunkt i ett läroplansteoretiskt perspektiv har vi 

analyserat och kategoriserat insamlade data och sedan sammanfattat det i ett 

resultat. Resultatet påvisar både likheter och skillnader i värdegrundsarbetet 

och i hur lärare ser på värdegrunden. Lärares egen tolkning av värdegrunden är 

det som bestämmer hur värdegrundsarbetet får uttryck i undervisningen. 
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1 Inledning 

Att eleverna i skolan ska tillägna sig ämneskunskaper, lära sig läsa, räkna och skriva är för 

de allra flesta en självklarhet. Ämnesundervisningen är synlig på elevernas schema där det 

framgår när och i vilken utsträckning de olika ämnena undervisas. I högre årskurser är det 

också just ämneskunskaperna som bedöms och betygsätts. 

I den svenska skolan är det inte bara det synliga kunskapsuppdraget som lärare arbetar 

med, de har också ett fostransuppdrag. Skolverket (2017) benämner detta som skolans 

dubbla uppdrag, fostransuppdraget och kunskapsuppdraget.  

I Lgr11, den aktuella läroplanen (Skolverket 2017) återfinns kursplaner och kunskapskrav 

för alla ämnen och årskurser. Förutom detta finns även ett mycket viktigt första kapitel, 

”Skolans värdegrund och uppdrag”. Skolans värdegrund behandlar grundläggande värden, 

förståelse och medmänsklighet, saklighet och allsidighet, en likvärdig utbildning samt 

rättigheter och skyldigheter. Det framgår här tydligt att hela skolväsendet vilar på 

demokratins grund och detta är något lärare i skolan behöver förmedla och visa i sin 

undervisning. 

Fostransuppdraget är visserligen inte lika synligt som kunskapsuppdraget men det är 

minst lika viktigt. För att tydliggöra hur viktigt fostransuppdraget verkligen är vill vi lyfta 

in ett urklipp taget från Värdegrundsboken (Zackari och Modigh 2002). Det visar ett citat, 

sagt av en överlevare från koncentrationslägren i Tyskland under nazisternas framfart. 

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 suspicious of education.  

My request is: Help your students become human. Your efforts must never produce learned 

monsters, skilled psychopaths, educated Eichmanns. Reading, writing, arithmetic are important 

only if they serve to make our children more human. (Zackari och Modigh 2002, s. 6) 

Vi upplever att värdegrundsarbete ute på skolorna i praktiken kan se olika ut. Under vår 

verksamhetsförlagda utbildning har vi sett att lärare gör skilda tolkningar av värdegrunden 

och har olika uppfattningar om hur värdegrundsarbetet ska ske. Vi har både sett att 
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värdegrundsarbetet kan ske konkret och aktivt och att det sker mer passivt och enbart 

förmedlas genom arbetsformer och lärarens egen personifiering av densamma. 

All verksamhet i svenska skolor ska genomsyras av värdegrunden. Vi frågar oss vad det 

innebär i praktiken. Grundläggande värden som skolan enligt läroplanen (Skolverket 2017) 

ska förmedla och gestalta är: 

Människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, 

jämställdhet mellan kvinnor och män samt solidaritet med svaga och utsatta (Skolverket, 2017, 

s.7). 

Vi frågar oss om detta är något som läraren kan uppnå enbart genom hur undervisningen 

bedrivs eller om det behövs mer konkreta och aktiva metoder. Eftersom värdegrundsarbete 

inte finns med på schemat frågar vi oss även när och hur det i så fall sker i praktiken. 

1.1 Problemområde, syfte och forskningsfrågor 

Att skolans värdegrund ska genomsyra skolans verksamhet framgår tydligt i läroplanen 

(Skolverket 2017). Didaktiska instruktioner för dess implementering verkar dock saknas. 

Syftet med föreliggande studie är att fördjupa kunskapen både i om hur skolans 

värdegrund kan ta sig uttryck i undervisningen på svenska F-3 skolor och i hur verksamma 

lärare reflekterar över vikten av värdegrundsarbete samt över sina egna arbetssätt. 

1. Hur beskriver utvalda lärare att de arbetar med skolans värdegrund? 

2. Hur reflekterar utvalda lärare över sitt eget värdegrundsarbete, sina metoder och 

arbetssätt? 

1.2 Disposition av PM 

I det första kapitlet beskrivs bakgrunden till studien och varför vi valt att göra en studie om 

värdegrundsarbete. Här redogör vi även för studiens problemområde, syfte och 

forskningsfrågor. I kapitel två lyfter vi fram bakgrundslitteratur och tidigare forskning. Vi 

redogör här även för styrdokument och för vad skolans värdegrund i läroplanen säger. 

Olika aspekter av värdegrundsarbete, föränderligt behov av värdegrundsarbete samt 

kritiska åsikter lyfts också fram i det här kapitlet. I kapitel tre redogör vi för vilket 

teoretiskt perspektiv studien utgår från. Kapitel fyra behandlar använd metod, urval av 

respondenter, insamling och bearbetning av data samt de forskningsetiska kraven. Kapitel 
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fem behandlar empirin. Vi redogör för de fem kategorierna som insamlade data genererat, 

svarar på forskningsfrågorna och sammanfattar studiens resultat. I det sista kapitlet 

diskuteras studiens resultat och metod. Här presenteras även studiens slutsats samt 

pålitlighet och trovärdighet. Kapitlet avslutas med att en idé för framtida forskning lyfts 

fram. 

2 Bakgrund 

I det här kapitlet redovisar vi för värdegrundens historia och tidigare forskning. Under 2.1 

Värdegrundsbegreppets införande i läroplanen beskrivs när och hur värdegrunden 

infördes i skolans läroplan och hur synen på värdegrundsarbete förändrats. 2.2 

Värdegrundsåret redogör för vad som hände under värdegrundsåret. 2.3 Styrdokument 

behandlar olika styrdokument, hur de kommer till och hur de kan tolkas. Även skolans 

värdegrund, demokrati samt värden och normer diskuteras här.  Under 2.4 Det viktiga 

värdegrundsarbetet lyfter vi fram olika åsikter om hur värdegrundsarbetet ska fungera och 

vad det ska innehålla. Här lyfts också i egna underrubriker samarbete mellan hem och 

skola, ett ökat behov av värdegrundsarbete samt punktinsatser och brandkårsutryckningar 

som var och en behandlar olika aspekter av värdegrundsarbete. Under 2.5 Läroplanens 

nyttjande beskrivs tidigare forskning om nyttjande eller inte nyttjande av läroplanens 

första kapitel, skolans värdegrund, i undervisningen. Under 2.6 Värdegrunden som eget 

ämne lyfts åsikter från tidigare forskning fram där det diskuteras om värdegrunden borde 

få egen tid på schemat. 2.7 Värdegrundsarbete kontra resurser behandlar hur resurser 

kan påverka värdegrundsarbetet. 2.8 Värdegrundsmetaforen visar kritiska åsikter som har 

lyfts fram kring värdegrunden. 

2.1 Värdegrundsbegreppets införande i läroplanen 

Under hela efterkrigstiden har den svenska skolan vilat på demokratins grund, men 

det har enligt Englund och Englund (2017) inte i de tidiga läroplanerna Lgr62, Lgr 69 

och Lgr 80 funnits några direktiv för hur denna grund i praktiken realiserats i 

skolorna. De påtalar en viss tveksamhet och framhåller att demokratin mer eller 

mindre togs för given och endast praktiserades genom allas deltagande och 

samverkan. 
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Colnerud (2004) framhåller också att begreppet värdegrund är relativt nytt och inte lades 

till i läroplanen förrän i den version som kom 1994, Lpo 94. Värdegrunden i dess 

ursprungliga form var enligt henne menad att behandla oföränderliga och ständiga värden 

av demokratisk och moralisk karaktär, individens frihet, alla människors lika värde och 

människolivets okränkbarhet. Hon menar att värdegrunden utvecklats till en form av 

samlingsbegrepp som nu rör så gott som alla värdefrågor, inte bara de av moralisk och 

demokratisk karaktär utan även relationsfrågor och livsåskådningsfrågor. Hon framhåller 

det som problematiskt och att det frångår den ursprungliga tanken med värdegrunden. 

Englund och Englund (2017) framhåller att värdegrunden efter att den lanserades 

som begrepp i den förra läroplanen Lpo 94, har varit central i skoldiskussionerna. De 

framhåller vidare att värdegrunden är starkt sammankopplad med demokrati och 

demokratibegreppet, men att läroplanens skrivelser lämnar mycket utrymme för 

egna tolkningar. Arbetet med värdegrundsfrågor skiljer sig därför åt mellan skolor 

och mellan lärare, allt beroende på hur läroplanstexterna tolkas. De delar in 

användningen och tolkningen av värdegrundsbegreppet i fyra perioder sedan 

introduceringen i läroplanen 1994. 

1992–1998 introduceras värdegrundsbegreppet i den läroplanen (Lpo 94) som 

kommer 1994. Detta sker utan att begreppet egentligen får någon framlyft position 

vare sig i skolverksamheten eller i utbildningspolitiken. Begreppet ges här inte heller 

någon klar precisering. 

1999–2002 får värdegrundsbegreppet inom utbildningspolitiken allt starkare 

inflytande och skolans demokratiuppdrag stärks. Under slutet av 90-talet har stort 

fokus lagts på kunskapsuppdraget men 1999 riktas fokus mer mot skolans 

värdegrund och 1999 talas om som värdegrundsåret. Kursplanerna revideras och 

texterna om värdegrunden förtydligas. Runt millennieskiftet utkommer dessutom 

flertalet auktoritativa texter som knyter an till den demokratiska värdegrunden där 

värdegrundsfrågorna specificeras. Texterna behandlar hur värdegrundsarbetet ska 

praktiseras genom bland annat öppna samtal med specifikt innehåll. Deliberativa 

samtal ges plats i undervisningen. 

2003–2009 tar värdegrundsarbetet en ny riktning, det tenderar att begränsas och 

koncentreras primärt mot separata områden som kränkande behandling och mobbning. 

Skolorna får direktiv från politiker och myndigheter att fokusera på antimobbningsarbete 
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och program för att förbättra den psykiska hälsan hos eleverna. Värdegrundsarbetet 

kopplas ofta samman med och likställs med det som skolorna kom att kalla livskunskap. 

De tidigare betydande värdegrundsbaserade samtalen får mindre och mindre utrymme.  

2009 och framåt ses inte någon tydlig avgränsning till en ny fas utan denna period är i stort 

en direkt fortsättning på föregående fas med användning av olika program för 

värdegrundsarbete. Karakteristisk för denna period är att kritik mot och ifrågasättande av 

program som värdegrundsstärkande verktyg framhålls. Samtalsformen som 

värdegrundsstärkande metod får återigen en mer betydande roll. De öppna deliberativa 

samtalen används i större utsträckning än tidigare för att belysa och arbeta med 

värdegrundsfrågor. Det tillkommer även nya tendenser i diskussionerna kring 

värdegrunden. Ett exempel på detta är det normkritiska förhållningssättet. (Englund och 

Englund 2017) 

2.2 Värdegrundsåret 

Zackari och Modigh (2002) lyfter fram att det i ett försök att stödja och stimulera skolornas 

värdegrundsarbete i februari 1999 tillsattes ett skolformsövergripande utvecklingsprojekt 

som varade till mars 2000. Det övergripande syftet med projektet var att under detta 

värdegrundsår omsätta värdegrundsarbetet på skolorna till praktisk handling, både på 

lokal nivå och på central nivå. Projektet riktades mot hela skolverksamheten från förskolan 

och upp till gymnasiet.  

Projektets huvudsakliga uppdrag var att på olika sätt belysa värdegrundens vikt, lyfta fram 

värdegrundsfrågor och att uppmana och få fart på samtal och diskussioner kring 

värdegrundsarbetet. Detta gjordes bland annat genom att material riktat till olika 

målgrupper togs fram och spreds samt genom skapandet av mötesplatser för att öka 

samverkan kring värdegrundsarbetet. (Zackari och Modigh 2002) 

2.3 Styrdokument  

Skolans grundläggande bestämmelser återfinns i Skollagen. Det är riksdagen som beslutar 

om skollagens innehåll, där bland annat rättigheter och skyldigheter för både skola, elever 

och vårdnadshavare regleras. Den mest överordnade bestämmelsen inom skolan är 

skollagen, trots detta är läroplanen skolans främst styrande dokument (Skolverket 2015). 

Den nuvarande läroplanen, Lgr11 (Skolverket 2017) är den femte läroplanen i ordningen 
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sedan 1962 då den första läroplanen kom i samband med att grundskolan infördes. De 

grundläggande värden hela den svenska skolverksamheten ska vila på anges i läroplanens 

inledande kapitel ”Skolans värdegrund och uppdrag” (Lundgren 2017) 

Läroplaner tillkommer enligt Orlenius (2001) inte som man skulle kunna tro genom att 

skolforskare studerar hur skolan ska utformas och utvecklas. De är ett resultat av de 

förändringar som sker i skola och samhälle och tillkommer genom politiska kompromisser. 

Han påtalar att Sverige under början av 1990-talet hade ett målstyrt skolsystem där staten 

bestämde målen för verksamheten i skolan och över undervisningen. Ämnesinnehållet och 

hur de specifika målen skulle nås bestämdes senare på lokal nivå. Han framhåller att det är 

viktigt att en yrkesskicklig lärare förhåller sig analytisk till styrdokumenten när de tolkas. 

Hela skolans verksamhet vilar på värdegrunden. Det är värdegrunden som utgör själva 

stommen i skolan och som håller ihop den. (Orlenius 2001) 

De värden som finns nedskrivna i FN:s konventioner, i deklarationen om mänskliga 

rättigheter, i barnkonventionen och i skolans värdegrund eftersträvas enligt Zackari och 

Modigh (2002) att vara allmängiltiga och oberoende av kultur och tid. Hur dessa värden 

sedan tolkas är i hög grad beroende på samhället, vilken människosyn, ideologi och 

verklighetsuppfattning som är rådande. Individens val och tolkningar menar de alltid 

påverkas av ett historiskt perspektiv och av den egna sociala och kulturella levnadsmiljön. 

Med detta i åtanke förstår man att skolans värdegrund kanske inte tolkas lika på alla skolor 

och av alla lärare. (Zackari och Modigh 2002) 

”Västerländsk humanism” och ”kristen etik” anges i läroplanen som den underliggande 

samhällstraditionen. Enligt Zackari och Modigh (2002) används dessa värden som 

utgångspunkt för tolkningen av skolans värdegrund i vissa skolor, men inte i alla. De 

framhåller att fristående skolor med till exempel konfessionell eller etisk profil får problem 

när de ska tolka värdena utifrån en tradition och ett kulturarv de inte delar. 

2.3.1 Skolans värdegrund 

Skolans värdegrund i läroplanen (Skolverket 2017) är delad i fem delar. Dessa är 

Grundläggande värden, Förståelse och medmänsklighet, Saklighet och allsidighet, 

En likvärdig utbildning och Rättigheter och skyldigheter. De fem delarna beskriver 

på olika sätt skolans grundideologi. 
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Under grundläggande värden framgår det tydligt att hela skolväsendet ska vila på 

demokratins grund. Det står också att: 

Utbildningen ska förmedla och förankra respekt för de mänskliga rättigheterna och de 

grundläggande demokratiska värderingar som det svenska samhället vilar på (Skolverket 2017, 

s. 7). 

Tydligt framskrivna värden skolan ska gestalta och förmedla är alla människors lika värde, 

människolivets okränkbarhet, solidaritet med svaga och utsatta, individens frihet och 

integritet samt jämställdhet. Utbildningen ska även väcka elevernas lust att lära och främja 

deras personliga utveckling. Skolan har även som uppgift att fostra eleverna för ett 

framtida aktivt deltagande i det demokratiska samhället.  

Förståelse och medmänsklighet behandlar förmågan att visa förståelse och inlevelse för 

andra människor. Skolans verksamhet ska präglas av omsorg om den enskilde individens 

välbefinnande och utveckling. Att skolan aktivt ska motverka alla tendenser till 

diskriminering och kränkande behandling framgår tydligt: 

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 (Skolverket 2017, s. 7). 

Skolan ska fungera som en kulturell och social mötesplats där förmågan till inlevelse i och 

förståelse för andra människors villkor och värderingar utvecklas. 

Under saklighet och allsidighet framhålls betydelsen av personliga ställningstaganden och 

att möjligheten måste ges för detta, även framförandet av skilda uppfattningar ska 

uppmuntras. Undervisningen i den svenska skolan ska vara allsidig och saklig, ingen ska 

behöva känna oro för att barnen ska bli ensidigt påverkade till förmån för någon åskådning 

eller ideologi. Det framskrivs även tydligt att: 

Alla som verkar i skolan ska hävda de grundläggande värden som anges i skollagen och i denna 

läroplan och klart ta avstånd från det som strider mot dem (Skolverket 2017, s. 8). 

En likvärdig utbildning behandlar hur undervisningen ska anpassas efter de 

förutsättningar och behov eleverna har på individnivå. Hänsyn ska tas till elevernas språk, 

kunskapsnivå, tidigare erfarenheter och bakgrundsförhållanden. Utbildningen i skolan ska 

vara likvärdig oavsett vilken skola det handlar om. Likvärdighet behöver dock inte 

innebära att undervisningen är utformad likadant överallt. Hänsyn måste tas till olika 

förutsättningar och behov hos eleverna. Skolan ansvarar för elever med särskilda behov 
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och för elever med svårigheter att uppnå målen. Undervisningen behöver därför anpassas 

och kan aldrig utformas likadant i alla situationer och för alla elever.  

Kvinnor och mäns lika rättigheter och möjligheter ska aktivt främjas av skolan. Det handlar 

om att bemötande, bedömande samt krav och förväntningar som ställs på pojkar och 

flickor, är bidragande för hur deras uppfattning om vad som är kvinnligt och manligt 

formas.  

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 2017, s. 8). 

Under rättigheter och skyldigheter framskrivs det att skolan ska vara tydlig och klargöra 

vilka mål som finns med utbildningen och vilka krav som ställs, samt vilka rättigheter och 

skyldigheter vårdnadshavare och elever har. Skolans tydlighet om mål, arbetsformer och 

innehåll är betydelsefullt och en viktig förutsättning för att vårdnadshavare och elever ska 

ha en möjlighet att påverka utbildningens utformande. Eleverna ska få utveckla sin 

förmåga att ta ansvar och sin förmåga att utöva inflytande, genom att delta i planering och 

påverka den dagliga undervisningen. Detta kan åstadkommas genom att eleverna ges 

möjlighet att vara med och påverka samt välja teman och aktiviteter för undervisningen. 

Det framskrivs här tydligt att: 

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 2017, s. 8). 

2.3.2 Demokrati 

I läroplanen är det tydligt framskrivet att den svenska skolan ska vila på demokratins 

grund. Zackari och Modigh (2002) framhåller att demokrati dock är ett stort och 

övergripande begrepp. Det är först och främst namnet på en viss statsform och i den 

betydelsen ett formellt begrepp som grundar sig i en viss beslutsordning. Demokrati kan 

också handla om en rättvis fördelning av ekonomiska resurser, då betydelsen blir att 

utjämna olikheter och förutsättningar för människor i samhället. Människors lika värde 

och samma demokratiska rättigheter är en förutsättning för jämlika villkor. Demokrati kan 

också ses i vidare betydelse där det handlar om förhållandet mellan människor och de 

demokratiska värdena. En grundprincip inom demokratin är respekt för människan, för 
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det lika människovärdet och för varje människas frihet. Zackari och Modigh (2002) 

framhåller att en grundförutsättning för att upprätthålla denna vidare betydelsen av 

demokrati är samtalet mellan människor. De understryker att det är just samtalet som är 

skolans främsta demokratiska redskap. Det demokratiska samtalet innefattar förutom 

rätten att bli hörd och att få tala också att lära sig konsten att lyssna och att vara öppen för 

påverkan, för att kunna hantera och bemöta argument. Detta gäller alla samtal, elev-elev, i 

grupp, elev-vuxen. Genom att lyfta samtalets roll och betydelse kan demokratin i skolan 

ges ett innehåll, Zackari och Modigh (2002) benämner det som en kommunikativ 

demokrati där utgångspunkten är respekt för människors olikheter.  I skolan fokuseras 

demokratibegreppet ofta mot elevinflytande, och demokratiskt medbestämmande vilket 

Zackari och Modigh (2002) hävdar är en allt för snäv syn på vad demokratibegreppet i 

värdegrunden står för. De menar att demokrati är så mycket mer än elevråd och 

demokratisk beslutfattningsordning, att det framförallt är ett förhållningssätt. 

2.3.3 Värden och normer 

Värdegrund är ett komplext begrepp och det kan tolkas olika av olika människor. Det 

föreligger enligt Zackari och Modigh (2002) ett behov av att problematisera och reda ut 

begreppet för att klargöra vad skrivelserna i läroplanen (Skolverket 2017) innebär i 

praktiken. Som värdegrunden uttrycks i läroplanen innehåller den både etiska 

ställningstaganden och normer som berättar hur vi i enlighet med dessa ska handla i olika 

situationer. De framhåller att det är de grundläggande värderingarna som påverkar och 

styr normerna. De grundläggande värderingarna i läroplanen har sina rötter i och grundar 

sig på de värderingar samhället vilar på. Både värden och normer i läroplanerna är 

allmänna och till viss del öppna för tolkning. Normerna är vad som styr handlingar och 

beteenden, de är menade att ge vägledning till hur arbetet i skolan ska utövas. Etik och 

moral är starkt kopplade till värden och normer. Etiken behandlar främst mänskliga 

värderingar och reflektioner över gott och ont, vilka värden som knyts an till. Moralen 

behandlar praktiska handlingar och är direkt kopplat till vilka normer som följs. Hur 

texterna i skolans värdegrund tolkas är beroende på vem som tolkar dem. Hur de tolkas 

beror också på hur samhället ser ut och ändras också i takt med att samhället förändras. 

(Zackari och Modigh 2002) 
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2.4 Det viktiga värdegrundsarbetet 

Colnerud (2004) menar att lärare ska integrera normfrågor och värdefrågor i 

ämnesundervisningen på daglig basis, att det är det som är skolverkets tanke från början. 

Hon framhåller att verkligheten inte ser ut så, utan att lärarna istället lägger in alternativa 

aktiviteter som behandlar sociala färdigheter och delaktighet. Hon menar att de också efter 

egna idéer genomför projekt och övningar som handlar om moraliska frågor. Det är när 

värdegrundsarbetet sker på det här viset som det separeras från den övriga 

ämnesundervisningen vilket enligt henne inte är skolverkets grundtanke.  

Hon hävdar att det aldrig varit skolverkets avsikt med värdegrundsarbete att separera 

demokrati- och moralfrågor från det övriga innehållet i skolan. Skolverket (2016) lyfter 

fram just detta, att värdegrundsarbete inte kan separeras från ämnesundervisningen. 

Värdegrundsarbetet ska praktiseras av alla verksamma i skolan, under lektionstid, 

samlingar och raster. De understryker att värdegrundsarbete är som mest framgångsrikt 

när det integreras i det dagliga arbetet.  

Cox (2017) framhåller precis som Colnerud (2004) att värdegrunden främst ska relateras 

till demokrati- och moralfrågor och att dessa ska integreras i den dagliga undervisningen. 

De betonar båda att det inte föreligger något behov av att särskilja värdegrundsfrågor från 

övrig undervisning. Enligt Cox (2017) ska undervisningen ske under demokratiska former 

och det är genom detta eleverna förstår demokrati och demokratiska värden. Hon menar 

att läraren är i maktposition och i egenskap av detta har så mycket inflytande över eleverna 

att dennes förmedling av värdegrundsfrågor tas emot av eleverna som gör det till sin 

verklighet och uppfattning. Pedersen (2004) menar att värdegrunden enligt Lpo 94 skall 

förankras, förmedlas, hävdas, överföras och gestaltas av läraren till eleven och att elevernas 

roll är som relativt passiva mottagare. Han påtalar dock att detta inte verkar vara lärares 

erfarenheter av arbete med värdegrundsfrågor utan de enligt sig själva utför 

värdegrundsarbetet genom att föra diskussioner och genom att samarbeta med eleverna 

kring skolans värdegrundsfrågor. 

Zackari och Modigh (2002) framhåller att arbetet med värdegrunden i allra högsta grad är 

en pedagogisk fråga och att värdegrundsarbetet stärks genom att det sker efter en 

medveten pedagogisk plan. För att lyckas med värdegrundsarbetet menar de att långsiktiga 

strategier måste utarbetas. För att nå dit krävs tid för pedagogiska diskussioner och tid för 

reflektion över arbetet. De menar också att den traditionella pedagogiken kanske inte 
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passar för värdegrundsarbete utan att nya vägar och metoder behövs. I och med att fokus i 

skolorna ofta ligger på den traditionella ämnesundervisningen framhåller de att det finns 

en risk för att lärarna avproffessionaliseras om de inte ges tid att fokusera på 

värdegrundsarbetet.  

Studier visar enligt Zackari och Modigh (2002) goda resultat där skolledningen avsatt tid 

för kompetensutveckling inom värdegrundsområdet. De framhåller att det dock tyvärr är 

alldeles för ovanligt med gemensam kompetensutveckling inom området. Rädda barnen 

(2012) belyser just detta i ett pressmeddelande, att det förefaller finnas ett behov av 

utbildning och kompetensutveckling hos skolpersonalen i barns rättigheter och i vikten av 

elevinflytande. Ett väl fungerande värdegrundsarbete kännetecknas enligt dem av att hela 

skolverksamheten genomsyras av ett gott klimat. De framhåller också att det som är 

gemensamt mellan skolor som lyckats arbeta fram ett gott klimat är att hela skolpersonalen 

arbetar tillsammans med värdegrundsfrågor och att även eleverna får vara delaktiga. 

Det är heller inte vanligt enligt Zackari och Modigh (2002) att pedagogiska 

resursförstärkningar diskuteras och tillsätts i relation till värdegrundsarbetet. De ställer sig 

frågande till varför och diskuterar om det kan bero på att värdegrund inte räknas som 

kunskap eller kompetens, trots att det lyfts fram tydligt i läroplanen. De anser att det vore 

rimligt att på samma sätt som det görs när det gäller till exempel läs- och skrivinlärning 

sätta in extra resurser och stödinsatser när elever uppvisar problem i sin sociala utveckling. 

(Zackari och Modigh 2002) 

2.4.1 Samarbete mellan hem och skola 

Det är vårdnadshavarna som har huvudansvaret för barnens uppfostran.  I skolans 

fostransuppdrag ingår att stödja och komplettera föräldrarna och att ge eleverna den 

medborgerliga kompetens de behöver för att kunna verka som ansvarstagande och 

kompetenta samhällsmedborgare. I skolan ska eleverna möta en mångkulturell miljö där 

allas åsikter räknas och lyssnas på. Skolans uppdrag att främja elevernas lust för lärande 

och deras sociala utveckling, tillsammans med miljön i skolan, gör att skolan erbjuder en 

annan form av fostran och social gemenskap än den de får tillsammans med familjen 

(Zackari och Modigh 2002).  

Det är viktigt att skolan har ett bra samarbete och kan föra en givande dialog med 

vårdnadshavarna. Utan ett fungerande samarbete med hemmet försvåras skolans 

möjligheter att arbeta med elevernas värderingar. Det riskerar då att uppstå en konflikt där 
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barnet hamnar i kläm mellan övertygelser från hemmet och skolans värdegrund (Zackari 

och Modigh 2002). 

2.4.2 Ett ökat behov av värdegrundsarbete 

Zackari och Modigh (2002) lyfter att den ökade mångkulturalismen i Sverige och nya 

kulturella subgrupperingar är de främsta orsakerna till att intresset för värdegrund och 

demokrati ökar. Idag finns flera kulturer än någonsin i Sverige och olika kulturer för med 

sig olika värden och normer. Detta menar de ställer ännu högre krav på 

värdegrundsarbetet och på diskussioner och samtal kring demokratiska värden i skolan för 

att minska segregationen, som demokratirådet framhåller ökar i samhället. 

Mångkulturalismen gör att kraven på skolan ökar. Skolan måste möta de nya kulturerna, 

öppna upp för dem och i vissa fall göra nya etiska ställningstaganden. Detta kan leda till 

värderingskonflikter mellan och inom grupper. Skolan får ett ökat ansvar för att lösa olika 

frågor men uttrycker en osäkerhet för hur de ska lösas. Det finns inga generella riktlinjer 

eller lösningar, vilket kan vara både på gott och ont. Det kan öppna upp för nytänkande, 

men också verka negativt på etiska och moraliska frågor om rätt eller fel samt gott och ont 

(Zackari och Modigh 2002). 

2.4.3 Punktinsatser och brandkårsutryckningar 

Värdegrundsarbetet ser enligt Zackari och Modigh (2002) väldigt olika ut på skolor runt 

om i landet. De framhåller att det är vanligt att det ofta råder stort fokus på punktinsatser 

och brandkårsutryckningar. Med punktinsatser menar de att värdegrundsarbetet tenderar 

att ske genom temadagar där arbetet fokuseras på en specifik värdegrundsfråga. Enstaka 

sådana temadagar ger dock sällan någon långvarig effekt på elevernas beteenden och 

attityder, utan detta måste vara ett ständigt pågående arbete för att det ska få någon 

egentlig betydelse för eleverna. Med brandkårsutryckningar menar de att 

värdegrundsarbetet tenderar att bli koncentrerat på att lösa konflikter och problem som 

uppstår på daglig basis. Det kan handla om att reda ut något som hänt på rasten eller 

hantera osämja och kränkande behandling. Värdegrundsarbetet blir degraderat till att 

istället för att arbeta med orsaken till problemen enbart fokuseras kring att avhjälpa 

symptomen. (Zackari och Modigh 2002) 

Istället för att värdegrundsarbetet fokuseras på att främja demokratiska värderingar 

koncentreras det mot punktinsatser. Istället för preventivt arbete blir det en form av 
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insatser för att ta hand om det som bryter mot värdegrunden. När värdegrundsarbetet 

koncentreras på att ensidigt avhjälpa konflikter och kränkande behandling riskerar det att 

bara bli en uppsättning regler om vad man får och inte får göra där ett regelbrott blir 

kopplat till en sanktion. De brandkårsutryckningar som uppstår borde istället ses som en 

varningssignal om att det sociala klimatet i skolan som helhet inte är bra och att 

värdegrunden brister. (Zackari och Modigh 2002) 

2.5 Läroplanens nyttjande 

De etiska målen och riktlinjerna i skolans värdegrund är generella och skrivna relativt 

allmänt och abstrakt. Normerna blir även de relativt abstrakta eftersom värdena är det. 

Orsaken till detta kan enligt Zackari och Modigh (2002) vara att man strävat efter att 

formulera värdena så de blir allmängiltiga och kan omfatta alla. Detta har fått som 

konsekvens att skolans personal inte alltid upplever att läroplanen ger dem det stöd de 

behöver i utformningen av sitt värdegrundsarbete. Av den anledningen menar de att 

läroplanerna inte används i den utsträckning som det är tänkt, som ett styrande och 

stödjande dokument som ger vägledning i det dagliga arbetet. När läroplanen inte används 

leder detta till att eleverna inte heller får någon insikt i vad den innehåller. Detta talar 

starkt emot de demokratiska principer skolan ska verka för. Läroplanen ska vara levande 

och synlig för alla parter involverade i skolan, inte bara lärare utan också elever och 

vårdnadshavare. Innehållet ska kunna lyftas och diskuteras på alla plan, mellan elever och 

lärare, lärare och vårdnadshavare och även hemma i elevens vardag. Ett resultat av att 

läroplanerna inte används som de är menade är avsaknaden av övergripande strategier, 

vilket kan resultera i att specifika situationer anger vilken värdegrundsuppfattning som blir 

rådande. (Zackari och Modigh 2002) 

Att arbetet med värdegrund många gånger ses som svårt kan härröras till avsaknaden av 

stöd och kompetensutveckling inom området. För att strävansmålen i skolans värdegrund 

ska kunna bli styrande krävs att läroplanen används, att lärarna ges tid för reflektion och 

att skolan avsätter tid för att konkretisera målen. Strävansmålen är brett formulerade och 

handlar om hela skolans förhållningssätt, bland annat om hur organisationen ser ut, vilka 

arbetssätt som används, elevers inflytande och deltagande samt om vilken 

värdegrundsuppfattning skolan står för. De behöver ges samma vikt om inte mer vikt än de 

konkreta uppnåendemålen. Problemet här kan ligga i att strävansmålen är svårmätta och 
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att fokus därför riktas mot de mätbara och mer konkreta uppnåendemålen i kursplanerna. 

(Zackari och Modigh 2002) 

Skolans demokratiska uppdrag är kvalificerat och det är lika viktigt som det kan vara svårt. 

För att lärare i sin undervisning på tillfredsställande vis ska kunna integrera samtal som 

behandlar etik och moral menar Zackari och Modigh (2002) att de behöver ges stöd och 

hjälp. De understryker att lärarna ofta lämnas ensamma i sin yrkesutövning och att 

undervisningen många gånger ses som den enskilda lärarens privata projekt. Skolverket 

(2016) understryker att värdegrundsarbetet inte ska vara den enskilde lärarens 

angelägenhet, det ska vara ett systematiskt arbete som utformas gemensamt på skolan. 

Förutsättningarna och resurserna reglerar hur värdegrundsarbetet utformas på den 

enskilda skolan, naturligtvis med läroplanens skrivelser som grund. (Zackari och Modigh 

2002) 

2.6 Värdegrunden som eget ämne 

Zackari och Modigh (2002) diskuterar värdegrundens varande eller icke varande som 

enskilt schemalagt ämne i skolan. De reder ut vad de ser skulle kunna vara fördelar och 

nackdelar med att ge värdegrundsarbete schematid på central nivå likt kunskapsämnena. 

De framhåller att det skulle vara en fördel om värdegrunden fick tid på schemat eftersom 

man då skulle säkra att tid verkligen avsattes för de viktiga värdegrundssamtalen. En 

annan fördel som lyfts är att värdegrundsarbetet inte längre skulle bli beroende av enskilda 

eldsjälar eller en extra intresserad skolledning. De framhåller också att en del elever 

uttryckt ett behov av ett ämne där de kan få arbeta med att bygga upp sitt självförtroende 

och lära sig acceptera sig själva, andra och olikheterna där emellan, ett ämne där de tillåts 

att utvecklas i sin egen takt.  

De lyfter även nackdelar med att ha värdegrund som eget ämne. De menar att risken med 

det är att värdegrunden blir degraderad till ett ”vanligt” kunskapsämne, när det är menat 

att vara mycket större. Att arbeta med värdegrunden enbart under avsatt lektionstid skulle 

kunna göra att det är det enda som blir, att det dagliga arbetet med värdegrunden glöms 

bort eller inte anses lika viktigt eftersom man ändå har sin värdegrundstid. Men det ena 

skulle nödvändigtvis inte behöva utesluta det andra. Värdegrunden ska genomsyra all 

verksamhet i skolan och de poängterar att vikten av det inte får åsidosättas även om 

värdegrunden skulle få tid som enskilt ämne på schemat. Värdegrunden är så viktig och 
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omfattande att det inte skulle fungera att undervisa om endast i ett fåtal timmar och sedan 

tro att alla problem på det viset blir lösta. (Zackari och Modigh 2002) 

Diskussionen avslutas med att det konstateras att värdegrundsarbetet inte skulle må bra av 

att jämställas med övriga kursplansämnen, att det först och främst ska vara något som 

genomsyrar hela verksamheten i skolan. Tid för värdegrundsdiskussioner ska tas 

kontinuerligt där det ges möjlighet och där behov uppstår. Värdegrundsarbetet menar de i 

grund och botten handlar om arbetssätt, bemötande, relationer och klimatet i skolan som 

helhet. De framhåller också att det i undersökningar visat sig att de skolor som ligger långt 

fram i sitt arbete med värdegrunden har lyckats integrera norm- och värdediskussioner i 

det vardagliga arbetet. De rikaste och mest givande tillfällena att arbeta med 

värdegrundsfrågor poängterar de, finns i den omedelbara vardagen i skolverksamheten. 

(Zackari och Modigh 2002) 

2.7 Värdegrundsarbete kontra resurser 

Zackari och Modigh (2002) belyser att skolornas förutsättningar att arbeta med 

värdegrundsfrågor till viss del beror på hur resurserna är fördelade. De lyfter fram att 

skillnaderna mellan hur skolor organiserar sin verksamhet ökade i och med 

decentraliseringen, då ansvaret för skolan flyttades från stat till kommun. Skolans 

förutsättningar blev beroende av hur kommunens ekonomi såg ut och på hur resurserna 

fördelades på lokal nivå. Varje skola får enligt Dahlkwist (2006) med de resurser de har 

fått tilldelade själva ansvara för och välja vilka arbetssätt de finner lämpliga för sin 

undervisning. Han framhåller att ansvaret för värdegrundsarbetets iscensättning, val av 

material och metoder ofta faller på de enskilda lärarna och att det kan vara problematiskt 

på så sätt att det riskerar att bli stora skillnader. 

De ekonomiska förutsättningarna har gjort att variationen i skolverksamheten ökat och det 

kan skilja sig mycket åt mellan hur olika skolor prioriterar kunskapsuppdraget gentemot 

fostransuppdraget och värdegrundsarbetet. Likväl som förutsättningarna skiljer sig åt, 

skiljer sig också enligt Zackari och Modigh (2002) resultaten åt mellan skolorna. Detta 

beror också menar de, på hur och vad det är man mäter. Det är vanligast att 

kunskapsresultaten mäts. Det är här skolans fokus länge legat och ämneskunskaperna är 

mer lättmätta än värdegrundsresultaten. 
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Hos vem ansvaret för skolornas värdegrundsarbete vilar är något även Dahlkwist (2006) 

diskuterar. Han menar att det är hos kommunerna det yttersta huvudansvaret ligger 

eftersom det är de som organiserar skolverksamheten och bestämmer hur resurserna ska 

fördelas. Indirekt är skolledningen dock involverad och styr värdegrundsarbetet genom hur 

den prioriterar undervisningstiden för olika aktiviteter och ämnen. Att separera 

värdegrundsfrågorna från den övriga undervisningen är enligt Colnerud (2004) något som 

skolverket försökt motverka.  

När det gäller mätningar finns det enligt Zackari och Modigh (2002) vissa rapporter som 

redovisar resultat även när det gäller värdegrund. De lyfter fram att skolverket utvärderat 

läroplanerna i praktiken 1999. Resultatet av detta visar att skolor ofta tycks sakna redskap 

för arbete med skolans värdegrund och mätning av dess resultat. Att risken för att 

värdegrundsfrågorna blir bortprioriterade menar de ökar allt eftersom 

utbildningssystemets fokus tenderar att riktas mer och mer mot kursplanernas 

kunskapskrav och mot betygskriterierna, speciellt i skolans högre åldrar. Betygen är 

elevernas enda kvitto på och belöning för sitt arbete. Detta belöningssystem får 

konsekvenser för vad som upplevs som viktig respektive oviktig kunskap. Värdegrunden 

riskerar då att hamna i facket oviktig kunskap, eftersom det inte är något som mäts och 

heller inte redovisas på elevernas betyg (Zackari och Modigh 2002). 

Lärarnas arbetsbörda har enligt Zackari och Modigh (2002) över åren succesivt ökat. Det 

har tillkommit mer administrativa uppgifter, bland annat har kraven på dokumentation 

ökat och det är flera sammanträden och konferenser. Barngrupperna har också succesivt 

blivit större och antalet barn per lärare blivit större. Detta får som konsekvens att lärarens 

tid inte riktigt räcker till för alla elever, speciellt i klasser där det finns flera elever med 

särskilda behov. Av naturliga skäl blir mycket av lärarens tid tagen i anspråk av dessa 

elever. De elever som inte syns och hörs lika mycket riskerar då att hamna i skymundan, 

och mer eller mindre få klara sig själva. Detta trots att det finns tydligt skrivet i läroplanen 

(Skolverket 2017) om allas rätt till lika utbildning. 

2.8 Värdegrundsmetaforen 

Värdegrunden är inte självklar för alla. Den är föremål för diskussioner bland akademiker. 

Vårt syfte med nedanstående stycke är att lyfta fram en del kritik som förekommer. En 

framträdande kritiker är David Kronlid, etik- och didaktikforskare. Han presenterar en del 

kritik mot värdegrunden, men han visar inga lösningar på problemen han belyser. Han 
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framhåller inte heller någon egentlig alternativ modell till värdegrunden som den ser ut 

idag.  

Kronlid (2017) menar att det inte är hållbart att låsa undervisningen av värden till den 

modell som skolans värdegrund utgör idag. Han framhåller att värdegrunden som den är 

formulerad idag är allt för statisk och snäv och inte passar i dagens samhälle. Han talar i 

sin bok ”Värdegrund 2.0” om värdegrunden som värdegrundsmetaforen och alla liknelser 

han gör är metaforiska. Han skriver att: 

 Om skolpolitiker anser att skolan ska vara ett demokratiskt rum för att i förlängningen bidra till 

att förtryck, segregering och orättvisor inte ökar är jag övertygad om att vi behöver en 

metaforisk mångfald snarare än metaforisk enfald i värdeundervisningen (Kronlid 2017, s.121). 

Han presenterar kritik mot värdegrunden som den ser ut idag i sju punkter.  

För det första menar han att all etik i skolan bör stå i relation till aktuella omvärldsfrågor 

och att det inte fungerar att söka lösningar i vetenskapen till allt. Inte heller menar han att 

svaren finns i skolans värdegrund.  

För det andra påtalar han att vi lever i en ständigt föränderlig värld och att frågor om 

rättvisa och jämlikhet inte är statiska, utan att relationerna vi har till varandra förändras. 

Han tycks mena att värdegrunden, som den är formulerad, har en mer eller mindre 

förlegad syn. Han diskuterar om det ens är rimligt att vi som lever idag ska ha något ansvar 

för välbefinnandet hos kommande generationer.  

För det tredje anser han att skolan bör förhålla sig till tveksamheten i moralen och att svar 

på moraliska dilemman därför inte kan erbjudas av etiken. Han påtalar att arbetet med 

värdegrunden visserligen kan ske med ett föränderligt synsätt men att det är ytterst 

tveksamt hur det skulle fungera eftersom läraren har ett tydligt uppdrag att fostra elever 

efter en viss modell och efter ett särskilt värdesystem, för att förankra en viss samhällssyn i 

dem. 

För det fjärde lyfter han kritik mot själva idén om att det finns värden som ska ligga till 

grund för våra ställningstaganden och handlingar redan innan vi utfört dem. Han menar 

att moral är något som växer fram genom våra handlingar i första hand och inte är något vi 

lär oss från formulerade dokument. Han påtalar dock att styrdokumenten är viktiga och att 

de innehåller viktiga bidrag i utformandet av skolans arbete med etik, men att det är långt 

från det enda som borde påverka. Värdegrundsidén i sig själv menar han bör kritiseras för 
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att den inte lämnar utrymme för och inte respekterar lärares och elevers rätt att själva, 

tillsammans med andra, arbeta fram sina egna moraliska ställningstaganden. Han 

framhåller att värdegrunden på det viset kan kritiseras för att vara omoralisk. 

För det femte ställer han sig frågande till vad som skulle kunna hända med värdegrunden 

om politiska partier kommer till makten som inte delar uppfattningen om alla människors 

lika värde oavsett etnicitet, sexuell läggning och religion. Han påtalar värdegrundens 

föränderlighet, eftersom besluten om vad som ska ingå i styrdokumenten är tagna på 

politisk nivå.  

För det sjätte påtalar han att vi bör söka svar på våra moraliska dilemman genom att stödja 

oss i etiska teorier och juridiska riktlinjer istället för att söka givna svar i föränderliga 

dokument. 

För det sjunde framhåller han att det behövs en alternativ metod eller modell till 

värdegrunden, för att på ett konstruktivt sätt kunna ta hänsyn till moralens rörlighet och 

förankring. Värdegrundsmetaforen konstaterar han på grund av sin sköra konstruktion är 

dömd att krackelera förr eller senare, alternativt fyllas på med värden som skulle kunna 

exkludera många från våra nu grundläggande rättigheter och friheter. (Kronlid 2017) 

3 Teoretiskt perspektiv 

I föreliggande studie har vi ett läroplansteoretiskt perspektiv som utgångspunkt. 

Hur kunskap kan förstås och vad som är kunskap är vad läroplansteori handlar om 

(Lundgren 2017). 

Innebörden av termen läroplansteori handlar i föreliggande studie om hur läroplanen 

tolkas och uppfattas, samt hur läroplansinnehållet förverkligas i undervisningen (Linde 

2012). Läroplansteori är någons tolkning av innehållet i läroplanen, vilket innehåll som 

framhålls samt den didaktiska aspekten på hur lärandet ska realiseras. 

Undervisningsinnehållet är starkt sammankopplat med undervisningsmetoderna 

(Lundgren 2017). 

Med att vi i studien utgår från ett läroplansteoretiskt perspektiv menar vi att vi utgår från 

hur lärare tolkar läroplanen. 
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4 Metod 

I det här kapitlet beskriver vi under 4.1 Metodologi, vilka teoretiska grunder vårt val av 

metod grundar sig på. 4.2 Genomförande behandlar genomförandet av datainsamling, 

urval, databearbetning och tolkning av empirin. 4.3 Etiska överväganden behandlar vad 

de fyra forskningsetiska kraven betyder och hur vi i studien förhållit oss till dem. 

4.1 Metodologi 

Till föreliggande studie valde vi att använda en kvalitativ metod för vår datainsamling. Vi 

intervjuade åtta undervisande klasslärare i årskurserna F-3. Intervjuerna med varje lärare 

tog mellan 15 och 20 minuter. Med hjälp av insamlade kvalitativa data kunde vi sedan 

besvara våra forskningsfrågor. Frågorna som vi har ställt till våra respondenter är relativt 

allmänt formulerade (se bilaga), vilket Bryman (2011) menar är det vanligaste när det 

gäller semistrukturerade intervjuer. Vi valde semistrukturerade intervjuer för att vi anser 

att genom denna metod blir svaren mest nyanserade och vi kan direkt följa upp ett svar om 

det förekommer oklarheter (Bryman, 2011). I och med att vi kan följa upp eventuella 

oklarheter direkt blir trovärdigheten i svaren höga. Med denna metod ges respondenterna 

utrymme där de får förklara hur de utför sitt värdegrundsarbete och vi får en större inblick 

i hur de arbetar med dessa frågor. Denna metod tillåter oss att ställa ytterligare frågor i 

direkt anslutning till en av våra ursprungliga frågor vilket vi tycker är bra för att få så 

rättvisande svar som möjligt. 

4.2 Genomförande 

Här beskriver vi hur studien genomförts. 4.2.1 Datainsamlingsmetod redogör för hur 

insamlingen av data gått till.  4.2.2 Urval av respondenter beskriver hur 

respondenterna valdes ut. 4.2.3 Databearbetning behandlar hur insamlade data har 

sorterats och bearbetats.  4.2.4 Tolkning av empiri beskriver hur tolkningen av 

insamlade data gjorts. 

4.2.1 Datainsamlingsmetod 

Föreliggande studie grundar sig på intervjuer som är den datainsamlingsmetod vi valt att 

använda oss av. Intervjufrågorna skickades ut via mail en dag innan intervjun skulle äga 

rum, för att respondenterna skulle få en möjlighet att hinna läsa igenom frågorna och 
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reflektera över hur de arbetar med värdegrunden. Under varje intervju gjordes en 

ljudupptagning, vilket varje respondent i förväg fick ge sitt samtycke till. Parallellt med 

ljudupptagningen fördes även anteckningar, dels för att ha egna anteckningar med 

noteringar där viktig information framkom, dels för att säkra upp utifall något skulle gå fel 

med ljudupptagningen, så att inget viktigt skulle gå förlorat. Insamlade data bearbetades 

efter att intervjuerna genomförts. Ljudinspelningarna transkriberades, vilket innebär att 

tal förvandlas till text (Bryman, 2011). Det inspelade materialet spelades upp flera gånger 

för att inget skulle missuppfattas eller förbises och för att transkriberingen skulle bli så 

korrekt som möjligt. 

4.2.2 Urval av respondenter 

Urvalet av respondenter gjordes genom att vi utgick från vårt syfte, att fördjupa kunskapen 

både i om hur skolans värdegrund kan ta sig uttryck i undervisningen på svenska F-3 

skolor och i hur verksamma lärare reflekterar över vikten av värdegrundsarbete samt över 

sina egna arbetssätt. Respondenterna är av den anledningen yrkesverksamma klasslärare 

som arbetar på en F-3 skola. 16 F-3 lärare kontaktades och tillfrågades om deltagande på 

ett par skolor vi tidigare varit i kontakt med. Dessa lärare kontaktades via mail med ett 

missivbrev där studiens syfte framgick. De aktuella skolorna är belägna inom samma 

kommun, den ena skolan finns på en mindre ort och den andra i en förort till staden. Vi 

valde sedan ut åtta av de tillfrågade lärarna för deltagande i studien. Vid urvalet av 

respondenterna har vikt lagts vid att i möjligaste mån täcka samtliga årskurser F-3. Detta 

med utgångspunkt i att arbetssätten i de olika årskurserna eventuellt kunde skilja sig åt. 

För att kunna få insyn i så många olika arbetssätt som möjligt ansåg vi då att en spridning 

mellan årskurserna skulle vara det bästa för att studiens resultat skulle bli rättvisande. Det 

visade sig att det var svårt att få deltagande lärare från årskurs 3, eftersom de vid tiden för 

studien hade fullt upp med de nationella prov som sker under slutet av vårterminen. 

4.2.3 Databearbetning 

Efter att transkriberingen var slutförd sökte vi efter mönster i utskrifterna för att kunna 

sortera och kategorisera. För att göra arbetet överskådligt färgkodades ord och fraser och 

på det viset kunde vi utläsa samband och skillnader i hur lärare arbetar med värdegrunden. 

För att ge ett konkret exempel på hur vår kategorisering gick till kan vi titta på hur 

kategorin 5.1.1 Värdegrunden – tema och konflikthantering kom till. I det transkriberade 

materialet upptäckte vi att det på många ställen återkom fraser om daglig 
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konflikthantering. Dessa tilldelade vi en rosa färg. Fraserna vi markerade rosa hade alla en 

anknytning till värdegrundsarbete som konflikthantering. ”Det kan vara bara att de varit 

ute på rasten och det har hänt någonting som behöver uppmärksammas”, ” Och sen 

självklart händer det saker, ja men då tar man ju itu med det på en gång och då blir det ju 

värdegrund, men” är två exempel på fraser som kodades rosa och sedan bidrog till 

bildandet av den ovannämnda kategorin. Ur fortsatt arbete på samma vis och med olika 

färger växte sedan alla kategorierna fram.  

4.2.4 Tolkning av empiri 

De fem kategorierna som insamlade data genererade tolkades genom att utgå från ett 

läroplansteoretiskt perspektiv. Genom den läroplansteoretiska tolkningen av empirin 

kunde sedan våra forskningsfrågor besvaras. 

4.3 Etiska överväganden 

Innan intervjuerna genomfördes informerades respondenterna om de forskningsetiska 

kraven. Då intervjuerna genomfördes i skolor och gällde det dagliga arbetet med 

minderåriga elever, var vi extra noggranna med att försäkra våra respondenter om att vi 

följer konfidentialitetskravet. Intervjuerna är utformade utifrån Vetenskapsrådets (2017) 

fyra forskningsetiska krav. De fyra forskningsetiska kraven är informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. 

Informationskravet innebär att vi som forskare är skyldiga att informera deltagarna om 

den aktuella forskningsuppgiftens syfte samt vilken uppgift deltagaren har i forskningen. 

Deltagandet är frivilligt och kan därmed när som helst avbrytas. Samtyckeskravet innebär 

att deltagare i en undersökning ska ge sitt samtycke innan intervjuerna kan påbörjas. 

Konfidentialitetskravet innebär att uppgifter om deltagarna i undersökningen skall ges 

största möjliga konfidentialitet. Namn på deltagare eller skola skrivs endast ut om man 

från samtliga deltagare fått tillstånd att göra det. Personuppgifterna skall förvaras på ett 

sådant sätt att obehöriga inte kan ta del av dem av misstag. Det fjärde forskningsetiska 

kravet, nyttjandekravet innebär att uppgifter som framkommer i studien inte får användas 

i annat syfte än till aktuell forskningsstudie (Vetenskapsrådet, 2017). 

Respondenterna kommer i studien att benämnas som L1, L2, L3, L4, L5, L6, L7 och L8 för 

att uppfylla konfidentialitetskravet. 
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5 Resultat 

Sorteringen av insamlade data genererade fem kategorier. Dessa kategorier presenteras 

under 5.1 Empiri. Under 5.2 Tolkning av empiri presenteras hur vi med utgångspunkt i ett 

läroplansteoretiskt perspektiv förstår vår empiri. Under 5.3 Resultatsammanfattning 

presenterar vi en sammanfattning av studiens resultat. 

5.1 Empiri 

Med utgångspunkt i ett läroplansteoretiskt perspektiv har insamlade data sorterats. 

Sorteringen genererade fem kategorier, 5.1.1 Värdegrunden – tema och konflikthantering, 

5.1.2 Läroplanens betydelse för värdegrundsarbetet, 5.1.3 Värdegrund på schemat eller 

när, var och hur, 5.1.4 Värdegrund i ett föränderligt samhälle och 5.1.5 

Värdegrundsuppfattningar. 

5.1.1 Värdegrunden – tema och konflikthantering 

Värdegrundsarbetet får extra fokus i början av höstterminerna. Uppstarten på 

höstterminen håller starkt fokus på värdegrundsfrågor och det kan innebära att en del 

annan undervisning då får stå tillbaka lite.  

Vi brukar göra en uppstart, ett värdegrundsarbete, i början av terminen, efter sommarlovet. Då 

brukar vi försöka göra något gemensamt på hela skolan för att visa liksom att hela skolan gör det 

här (L7, 19/4 2018). 

Tematiskt arbete med värdegrunden kan antingen vara ett inarbetat arbetssätt eller ett 

relativt nytt arbetssätt, beroende på hur skolor har valt att göra. 

Vi har förra terminen kört igång med teman som vi ska ha i hela skolan. Höstterminerna ska 

startas med ett gemensamt värdegrundstema och då blir det ju extra mycket när vi jobbar 

fokuserat med värdegrunden på olika sätt (L5, 19/4 2018). 

Anledningen till att värdegrunden får extra utrymme just vid terminsstarten efter 

sommarlovet, är att det är gruppstärkande. Efter ett långt lov kan det vara extra stökigt i 

klasserna och värdegrundsaktiviteter bidrar till att öka sammanhållningen. Det gäller både 

befintliga klasser och nya klasser som kommer efter sommarlovet, som ska arbetas ihop till 

fungerande grupper. Lärare har överlag stor frihet när det kommer till hur de lägger upp 
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sitt värdegrundsarbete. Just temaarbete vid terminsstarten efter sommarlovet är dock styrt 

av rektorn och sker gemensamt. 

Den enda gången rektorn säger något om värdegrundsarbete är ju i början på terminen, då är 

det meningen att vi alla ska jobba med värdegrundstema för att få ihop grupperna (L3, 18/4 

2018). 

Förutom de temaarbeten som genomförs vid terminsstarten efter sommarlovet, 

framkommer det att värdegrundsarbetet till stor det handlar om konfliktlösning. Det 

enskilda arbetet med värdegrunden handlar ofta om att reda ut bråk och tillrättavisa dåliga 

beteenden. 

Jag gör ju så att så fort något sker eller nån säger eller gör nånting som inte är ett okej beteende 

så tar jag itu med det direkt. Vi lyfter direkt fram det som hänt och pratar om det (L1, 17/4 

2018). 

Det är ofta bråk på rasterna, i korridorerna eller i matkön som behöver lösas. Det är 

så värdegrundsarbetet på ett sätt får uttryck i den dagliga undervisningen. Mycket tid 

behöver användas för att diskutera och lösa problem som uppstår på daglig basis. 

Allt ifrån att det varit något litet bråk på rasten eller att de har bråkat när det spelat fotboll eller 

ja ni vet allt sånt där. Det är ju något man tar varje dag. Det finns ju alltid elever som tycker den 

ena gick före den andra eller något sådant. Småsaker och småkonflikter man måste lösa varje 

dag så värdegrunden får ju verkligen uttryck i den dagliga undervisningen (L7, 19/4 2018). 

Temaarbeten och konflikthantering som värdegrundsarbete är genomgående något som 

återkommer. Det är dock inte bara konkreta handlingar och insatser som utgör 

värdegrundsarbetet, utan värdegrunden ingår även i undervisningen och genomsyrar allt 

arbete. 

5.1.2 Läroplanens betydelse för värdegrundsarbetet 

Att skolans värdegrund, det allra första kapitlet i läroplanen, lyfter flera olika delar är 

lärare införstådda i. Det är dock inte vanligt att alla olika delar, grundläggande värden, 

förståelse och medmänsklighet, saklighet och allsidighet, en likvärdig utbildning samt 

rättigheter och skyldigheter kan redovisas för. Det finns brister i kunskaperna om 

värdegrunden och vad som står i den. En lärare uttrycker: 

Jaa, jag vet inte vad de olika frågorna är, förlåt, alltså värdegrundsfrågorna (L1, 17/4 2018). 

Och en annan: 
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Äh, nu var det ett tag sedan jag gick igenom värdegrunden i läroplanen, äh, men allas lika värde 

är det ju. Ja, men precis, allas lika värde (L2, 17/4 2018). 

En vanlig uppfattning är att det är tillräckligt att vara medveten om innehållet i kursplanen 

för SO, eftersom det mestadels är där värdegrunden behandlas. Lärare återkommer ofta till 

innehållet i SO när värdegrunden diskuteras. 

Det är ju på SO:n det finns i läroplanen, Där kommer värdegrund in som inslag i religion och i 

samhällskunskapen. Yrken, manligt och kvinnligt, levnadsförhållanden och hur det påverkat oss 

genom tiderna och så, ja så det kommer in även i historia. Ja, värdegrunden finns mest i SO:n 

tycker jag (L3, 18/4 2018). 

SO som ämne behandlar visserligen frågor som är starkt förknippande med skolans 

värdegrund. Kursplanerna i SO-ämnena behandlar dock inte värdegrunden i sig, utan det 

specifika ämnets syfte, ämnets centrala innehåll och ämnets kunskapskrav. 

5.1.3 Värdegrund på schemat, eller när, var och hur 

Lärare menar att det skulle vara enklare att få in värdegrundsarbetet om det fanns 

schemalagt och det skulle dessutom läggas mer tid på det. Lärare upplever att 

värdegrundsarbetet lätt blir bortprioriterat när de känner stressen av allt de ska 

hinna med i de kunskapsorienterande ämnena. 

Skulle det finnas inlagt i schemat, till exempel att man visste att så här många minuter ska man 

lägga på det här. Då skulle det ju säkert bli mer, för det här är ju något som man tycker att det är 

ju otroligt viktigt att arbeta med och som ibland försvinner när man är stressad av att man ska 

hinna det här i matte och det här i svenska (L5, 19/4 2018). 

Värdegrundsarbetet ingår till stor del under SO-ämnena, bland annat genom klassråd som 

anses höra hemma där. 

Ja, men alltså jag lägger ju in mitt värdegrundsarbete under SO:n. Du har ju 80 minuter i 

veckan så…..du kan ju ta klassråd, det ska du ju ha, det är ju också SO (L1, 17/4 2018). 

Det konkreta värdegrundsarbetet är i vissa fall delegerat till fritidspedagogerna på skolan. 

Det bedrivs då i mindre grupper på schemalagd tid. Meningarna går isär, om det är ett bra 

eller dåligt upplägg. Någon lyfter fram att det är något denne helst skulle vilja arbeta mer 

med värdegrunden själv, medan en annan påtalar att det är skönt att slippa planeringen för 

det konkreta värdegrundsarbetet. Den värdegrund som anses falla in under SO:n är dock 

klasslärares egna ansvar. 
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Nja, konkret värdegrundsarbete sköter fritidspedagogen, det är rätt skönt att slippa någon grej, 

som man inte behöver tänka på och planera för. Det enda jag har, vad heter det, klassråd, som 

jag inte gjort på länge kom jag på nu. Påminner mig om att gud så längesen det va (L4, 18/4 

2018). 

Värdegrundsfrågor går många gånger in i kunskapsfrågorna. Bland annat religion 

innehåller både kunskapsmoment och diskussioner där värdegrundsfrågor behandlas. 

Värdegrundsfrågorna ingår ju också i kunskapsfrågorna. Religion är ju ett jätteladdat ämne när 

det gäller värdegrund till exempel så är det ju både kunskap och värdegrundsdiskussioner (L3, 

18/4 2018). 

Värdegrunden genomsyrar allt arbete i skolan. Värdefrågorna behöver alltid finnas med i 

bakhuvudet och ligga till grund för alla handlingar. Ändå finns ett behov av att arbeta mer 

konkret med värdegrunden, att enbart gestalta värdegrunden och ge den uttryck i 

undervisningen ses inte som tillräckligt. Det finns en önskan om att centralt få 

värdegrundsarbete inlagt på schemat för att säkra att det verkligen finns tid för konkret 

arbete och för värdegrundsdiskussioner.  

Oftast så lyfter jag in värdegrunden i allt som vi gör men just nu har vi 30 min i veckan där vi 

fokuserar på värdegrunden. Just nu ägnar jag de lektionerna till att läsa en bok som heter 

”Värdefulla sagor”. Jag märker hur de suger åt sig och tar till sig av det vi pratar om och 

framförallt när de kan koppla verkliga händelser till värdegrundssagorna. Så jag skulle nog 

önska att värdegrundsarbetet schemalades (L8, 18/4 2018). 

5.1.4 Värdegrund i ett föränderligt samhälle 

Värdegrundsarbetet har påverkats av att det svenska samhället har förändrats genom åren 

En av förändringarna är att invandringen har ökat och medfört många olika kulturer och 

många olika värdeuppfattningar. Detta är något lärare i skolan får arbeta med på nära håll. 

Lärare upplever att behovet av värdegrundsarbete av den anledningen har ökat.  

Under de senaste åren har vi ju fått många fler som invandrat från olika länder, då blir ju 

värdegrunden ännu viktigare. Många kommer från länder som kanske inte har samma 

värderingar som vi har i vårat samhälle så det är klart att värdegrunden blivit viktigare (L5, 19/4 

2018). 

En annan stor förändring som skett i samhället är att internet blivit tillgängligt för alla. 

Detta har fört med sig en helt ny dimension av informationsflöde för allmänheten. 

Användandet av olika sociala medier ökar hos mycket unga elever. Många elever har fri 
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tillgång till internet och kan se och läsa i stort sett vad som helst. Detta är något lärare i 

skolan måste förhålla sig till. 

Jag tycker att diskussionerna om hur man ska vara mot varandra och om hur man är en bra 

kompis är likadana som för 15–20 år sen. Men däremot har det tillkommit undervisning kring 

det här med nätet och nätsäkerhet, att vara kritisk i sitt tänkande kring vad man hör och ser på 

nätet (L3, 18/4 2018). 

Värdegrundsarbete ökar eftersom klimatet i samhället och i hela omvärlden har hårdnat. 

Det händer mycket runt om i världen och eleverna är mycket medvetna om det. 

Med allt som händer runt om i världen tycker jag att värdegrunden blivit viktigare. Att jobba 

med det i skolan är såklart jätteviktigt, men det behöver också komma med från hemmen (L7, 

19/4 2018). 

Behovet av värdegrundsarbete har ökat i och med att det finns stora skillnader i elevers sätt 

att vara och bemöta andra, jämfört med hur det var tidigare. Det anses inte enbart vara 

skolans ansvar att fostra elever, uppfostran behöver även komma hemifrån. 

Barn är inte som barn var när jag var liten, jag är gammal jag, snart 63 år. Inte höll man på så 

här mot fröken så som de här gör nu heller. Därför måste man ju prata mer om hur man är mot 

varandra och mot vuxna. Jag fattar inte hur vissa vågar, men jag tror ju, eller tycker att det är en 

uppfostringsfråga. Jag ska inte behöva uppfostra, men det gör man ju (L4, 18/4 2018). 

Lärare som inte varit yrkesverksamma så länge upplever inte några direkta skillnader på 

den korta tid de arbetat, just i behovsaspekten. Däremot kan en förändring i 

tillgängligheten av material att arbeta med ses. Av detta kan slutsatsen dras att det finns ett 

ökat behov, eftersom nya material tas fram. 

Ja behovet av värdegrundsarbetet kanske har ökat, jag har inte arbetat så länge så jag varit med 

om mer eller mindre. Det jag kan se nu är att det i alla fall finns mer färdigt material att arbeta 

med konkret (L8, 18/4 2018). 

5.1.5 Värdegrundsuppfattningar 

Skolans värdegrund ses som viktig. Dock finns det olika uppfattningar om vad som är 

värdegrund och vad som anses vara viktigast i värdegrunden. Det finns även olika 

uppfattningar om vad som är viktigast att arbeta med och hur det arbetet ska utföras. 

Värdegrund är ett stort begrepp och behöver hela tiden finnas med som grund i 

undervisningen. Demokrati anses extra viktigt, tillsammans med jämställdhet. 
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Värdegrund är ju så himla stort. Det har ju att göra med demokrati, att se alla människors lika 

värde, mänskliga rättigheterna och det här med flickors och pojkars lika rättigheter till likadan 

undervisning och sådana saker. Det är ju ett jättestort begrepp och ingår ju hela tiden som en 

grund till undervisningen i liksom lektionsgenomförandet (L3, 18/4 2018). 

Trygghet och delaktighet anses också vara viktiga begrepp att arbeta med. 

Värdegrundsarbetet för mig är något som finns med hela tiden i allt som jag gör. Det jag 

dagligen fokuserar på är att mina elever ska känna sig trygga och kunna få vara precis som de är 

och vill vara. De ska känna sig delaktiga i det som vi gör och att de även ska få en inblick i hur 

demokrati fungerar (L8, 18/4 2018) 

Det finns en gemensam syn om att skolans värdegrund ska genomsyra allt i hela skolans 

verksamhet. Det är uppfattningarna om vad det är som är värdegrund som skiljer sig något 

åt.  

5.2 Tolkning av empiri 

De fem kategorierna som empirin genererade tolkas genom ett läroplansteoretiskt 

perspektiv. Rubrikerna 5.2.1 Arbete med skolans värdegrund och 5.2.2 Reflektioner 

om värdegrundsarbete, egna arbetssätt och metoder, motsvarar studiens två 

forskningsfrågor. 

5.2.1 Arbete med skolans värdegrund 

Värdegrunden ligger till grund för all verksamhet i skolan, den finns med i den dagliga 

undervisningen utan att den nödvändigtvis lyfts ut och konkretiseras. Hur 

värdegrundsarbetet får uttryck i den dagliga undervisningen beror på hur enskilda lärare 

tolkat läroplanen. Det förekommer att det i vissa fall saknas tydliga kunskaper om hur 

värdegrunden i läroplanen ser ut. I dessa fall blir det lärares egna uppfattningar av vad 

värdegrund betyder som blir styrande för undervisningen. 

Det är inte vanligt att värdegrundsarbetet styrs från skolledningen. Lärare är fria att lägga 

upp och planera för det egna värdegrundsarbetet på de sätt och med de metoder de själva 

finner lämpliga under läsåren. Det är lärares egna tolkningar av läroplanen som då styr hur 

värdegrunden gestaltas och iscensätts. Den enda gången värdegrundsarbetet styrs av 

skolledningen är under höstterminens start, då tematiskt och mer intensivt 

värdegrundsarbete sker. Under ett par veckor arbetar då lärare gemensamt med 
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värdegrundsfrågor. Detta för att stärka grupperna och öka sammanhållningen. Att arbeta 

fram ett gott klimat i grupperna verkar främjande för elevernas kunskapsinlärning.  

Förutom att värdegrunden gestaltas abstrakt i undervisningen förekommer även konkret 

arbete med värdegrundsfrågor. Att SO är ämnen där många värdegrundsfrågor får 

utrymme är en vanlig tolkning. Religion och samhällskunskap anses vara 

värdegrundsladdade ämnen där det ofta ges utrymme för värdegrundsdiskussioner. 

Demokratibegreppet får utrymme i samhällskunskapen, både i form av klassråd och som 

rent kunskapsinnehåll. Konkret arbete med värdegrunden sker dock även utanför SO-

ämnenas ramar. Det läggs in på schemat efter behov och egna preferenser. Det egna 

värdegrundsarbetet kan bestå av att eleverna får se på film där värdegrundsfrågor 

behandlas eller högläsning av värdegrundssagor. Aktiviteterna följs sedan upp med 

värdegrundsdiskussioner. Lekar där eleverna får bearbeta värdegrundsfrågor, ansvar, 

delaktighet och trygghet är också metoder som används. Konkret värdegrundsarbete kan i 

vissa fall vara delegerat till fritidspedagogerna, som då i halvklass arbetar med olika 

värdegrundsfrågor. Vilka tolkningar av läroplanen som ligger till grund för 

fritidspedagogers värdegrundsarbete med eleverna är oklart, eftersom studien fokuserar 

enbart på lärares arbete och tolkningar. 

Mycket av värdegrundsarbetet består av konflikthantering. Det värdegrundsarbete som 

sker på daglig basis tenderar att mynna ut i att hantera situationer av olika slag som 

uppstår. Att konkret värdegrundsarbete främst ska utgöras av temaarbeten och 

konflikthantering förefaller vara en mycket vanlig tolkning lärare gör av skolans 

värdegrund i läroplanen. 

5.2.2 Reflektioner om värdegrundsarbete, egna arbetssätt och metoder 

Vad som är värdegrund är något lärare verkar ha olika uppfattningar om. Det är ett så stort 

begrepp att det kan vara svårt att få grepp om. Lärare gör sina egna tolkningar av 

värdegrunden och de kan se relativt olika ut. En gemensam uppfattning är dock att det är 

ett mycket viktigt ämne att arbeta med. Värdegrunden talas om som något som ska 

genomsyra allt lärare gör och all verksamhet i skolan, utan att det egentligen definieras vad 

det innebär. En vanlig tolkning av värdegrund och värdegrundsarbete är att det är något 

lärare själva ska gestalta genom sitt sätt att vara och genom hur de bemöter andra. Det är 

även en vanlig tolkning att värdegrunden ska gestaltas genom undervisningen och via de 

undervisningsmetoder som används. Demokrati och jämställdhet verkar vara begrepp som 
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upplevs som extra viktiga att arbeta med och förankra hos eleverna. Att få eleverna att 

känna tillhörighet och trygghet är också något det läggs stor fokus vid och som lärare 

verkar uppfatta och tolka som extra viktigt. 

Behovet av värdegrundsarbete i skolan förefaller ha ökat i och med förändringar som skett 

i samhället. Händelser i omvärlden, det hårdare samhällsklimatet, den ökade invandringen 

samt internet med sociala medier och ett ökat och mer tillgängligt informationsflöde, är 

orsaker som verkar påverka behovet av värdegrundsarbete. Lärares erfarenheter och 

samhällets förändring påverkar hur värdegrunden tolkas och med det hur arbetet med 

värdegrunden utförs, vilka delar som upplevs som extra viktiga. Klimatet på skolan bland 

eleverna framhålls som hårdare än förr och lärare kan emellanåt ställa sig frågande till hur 

somliga elever vågar säga och göra en del saker som de gör. Otillräcklig uppfostran verkar 

uppfattas som en bidragande orsak till varför respekten för andra brister. En vanlig 

uppfattning bland lärare verkar vara att elevernas uppfostran ibland läggs över på dem, 

trots att det inte ska vara skolans uppgift att uppfostra eleverna. Det framhålls att det i 

första hand är föräldrarna som ska uppfostra sina barn, men att skolan ska finnas där som 

stöd. Läroplanens text om fostransuppdraget verkar i första hand tolkas som att lärare har 

ett fostransuppdrag inte ett uppfostringsuppdrag. Att samarbetet mellan hem och skola 

fungerar framhålls som en förutsättning för att värdegrundsarbetet i skolan ska kunna 

fungera tillfredsställande. 

En vanlig uppfattning verkar vara att konkret värdegrundsarbete har sin plats inom 

ramarna för SO-ämnena. Det är ofta här värdegrundsfrågor lyfts och arbetas med, 

framförallt i samhällskunskap och i religion. Det är dock inte bara under SO-ämnena 

konkret värdegrundsarbete sker, utan det avsätts även tid på schemat i många fall för att 

arbeta specifikt med värdegrundsfrågor. Detta trots att det egentligen inte finns någon tid 

avsatt på central nivå för det. Det schemalagda värdegrundsarbetet utförs av klasslärare 

men kan ibland vara delegerat till skolans fritidspedagoger. Det förefaller vara upp till varje 

lärare att avgöra om, när och hur det konkreta värdegrundsarbetet ska ske. Åsikterna 

verkar gå isär på om det finns behov för att schemalägga värdegrundsarbete, ge det plats i 

kursplanen likt kunskapsämnena. Somliga verkar uppleva att det finns ett behov medan 

andra inte verkar anse att det behövs. En anledning som lyfts för att det skulle vara bra är 

att det skulle säkras att tid verkligen avsattes för konkret värdegrundsarbete och 

värdegrundsdiskussioner. En annan är att risken för att värdegrundsarbetet skulle bli 
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bortprioriterat till fördel för ämnesundervisningen och de specifika kunskapskraven skulle 

minska.  

5.3 Resultatsammanfattning 

Hur värdegrundsarbetet utförs på skolorna beror till stor del på hur lärare tolkat 

läroplanen. Demokrati och jämställdhet lyfts i studien fram som viktiga delar i 

värdegrunden. Att arbeta med elevernas självkänsla, delaktighet och trygghet är också 

något som upplevs som viktigt. Lärare är fria att själva styra över sitt eget 

värdegrundsarbete, när och hur det ska ske. Den enda gången det styrs från skolledningen 

är vid starten av höstterminen då värdegrunden får extra utrymme.  

Uppfattningen av vad som är värdegrund skiljer sig åt mellan olika lärare och baserar sig 

på egna tolkningar av läroplanen. I vissa fall verkar tolkningen inte utgått från 

läroplanstexten utan grunda sig i lärares egna uppfattningar om vad värdegrund betyder 

för dem. En gemensam åsikt är att värdegrundsfrågor är mycket viktiga och centrala för 

hela skolans verksamhet och att värdegrunden ska genomsyra allt. Värdegrunden gestaltas 

abstrakt genom lärares sätt att vara, deras sätt att bemöta andra, deras sätt att undervisa 

och genom de arbetsmetoder de väljer att använda. Konkret värdegrundsarbete har i 

många fall fått egen tid på schemat i form av värdegrundsdiskussioner, filmer, sagor och 

lekar. I vissa fall är det fritidspedagogerna på skolan som håller i och ansvarar för det 

specifika konkreta värdegrundsarbetet.  

Värdegrundsarbete får ofta plats på schemat på det ena eller andra viset. Ändå går 

åsikterna isär på frågan om det föreligger ett behov av att schemalägga skolans värdegrund. 

Samhällskunskap och religion framhålls som ämnen med naturliga ingångar till 

värdegrundsarbete och lärare lyfter och bearbetar många värdegrundsfrågor där. Det är 

vanligt att konflikthantering utgör en stor del av det dagliga värdegrundsarbetet. Behovet 

av att arbeta med värdegrunden kan anses ha ökat i och med att samhället förändrats. Ett 

hårdare samhällsklimat, ökad invandring, ökad internetanvändning, sociala medier och 

händelser i omvärlden är påverkansfaktorer för detta. Fostransuppdraget och 

värdegrundsarbetet försvåras i skolan om samarbetet med hemmen inte fungerar 

tillfredsställande. Att eleverna även behöver uppfostras hemma, inte bara i skolan 

förefaller vara en gemensam uppfattning. 
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6 Diskussion 

Under 6.1 Resultatdiskussion diskuteras studiens resultat i förhållande till 

bakgrundslitteraturen. Och under 6.2 Metoddiskussion diskuteras metodvalet och 

metodhanteringen. I 6.3 Framtida forskningsfrågor lyfter vi fram en synvinkel som vi 

anser skulle vara intressant att forska vidare om. 

6.1 Resultatdiskussion 

Studiens resultat visar att skolans värdegrund enligt lärarna är mycket viktig och 

central för hela skolans verksamhet. Orlenius (2001) påtalar också värdegrundens 

betydelse och beskriver den som skolans stomme. Han menar att det är den som 

håller ihop hela verksamheten. Värdegrunden ska hela tiden finnas med och 

genomsyra det dagliga arbetet. Den gestaltas dels abstrakt i undervisningen genom 

lärarens sätt att vara och bemöta andra, dels mer konkret med olika metoder och 

material på avsatt lektionstid.  

Skolans värdegrund är ett stort och komplext begrepp och studiens resultat visar att 

varje lärare gör sin egen tolkning utifrån sina egna erfarenheter och värderingar. 

Zackari och Modigh (2002) framhåller också detta, att värdegrundstolkningen blir 

olika beroende på vem som utför den. Vad som upplevs som viktigast i värdegrunden 

varierar från lärare till lärare i studien. Resultatet pekar på att demokratibegreppet, 

jämställdhet, elevers trygghet, självkänsla och delaktighet upplevs som extra viktiga 

delar av värdegrundsarbetet. Studien visar att demokratibegreppet oftast bearbetas i 

betydelse av ett visst statsskick och en bestämd beslutsordning. Klassråd och elevråd 

framkommer som vanliga metoder för att i skolan arbeta med demokratibegreppet. 

Denna syn på demokrati anser Zackari och Modigh (2002) är allt för snäv. De lyfter 

fram att demokrati behöver ses i en vidare kontext där betydelsen handlar om 

demokratiska värderingar och människors lika värde. De framhåller istället för klass- 

och elevråd, de demokratiska samtalen som skolans främsta redskap för att arbeta 

med demokrati.  

Lärare är relativt fria att arbeta med värdegrunden efter egen tolkning och med de 

metoder och material de anser lämpliga. Vi kan se att värdegrundsarbetet av den 

anledningen får stora variationer, både innehållsmässigt, tidsmässigt och 
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metodmässigt. Vi kan också se att kompetensen för värdegrundsarbete varierar, 

likaså uppdateringen av kunskaperna om det faktiska innehållet i läroplanen under 

skolans värdegrund. Studiens resultat anser vi antyder att det kan föreligga ett behov 

av kompetensutveckling inom värdegrundsområdet för att stärka värdegrunden och 

för att göra värdegrundsarbetet mer likvärdigt. Zackari och Modigh (2002) 

framhåller att studier visar goda resultat på de skolor där tid avsatts för 

kompetensutveckling men att det tyvärr är relativt ovanligt. Även Rädda barnen 

(2012) belyser behovet av utbildning hos skolpersonal i vissa värdegrundsfrågor. Vi 

upplever att lärare ibland kan åsidosätta värdegrundsarbetet till förmån för 

kunskapsämnenas alla krav och måsten. Fler uttrycker en stress över att hinna med 

allt. Zackari och Modigh (2002) framhåller att det föreligger en risk för att 

värdegrundsarbetet och skolans strävandemål inte ges samma vikt som 

kunskapsämnena och de konkreta uppnåendemålen. De menar att problemet 

grundar sig i att värdegrundsarbetet är svårmätt och att fokus därför tenderar att 

riktas mot de mätbara kunskapsmålen.  

Studien visar att det konkreta värdegrundsarbetet ofta får utrymme i religions- och 

samhällskunskapsämnet. Lärare upplever att många värdegrundsfrågor ingår i 

kursplanerna för de ämnena som rent kunskapsinnehåll. Förutom att värdegrunden 

får utrymme i SO-ämnen lägger samtliga lärare i studien även in det som eget ämne 

på schemat. Somliga har det återkommande varje vecka medan andra lägger in det 

periodvis när de anser att behov finns. Colnerud (2004) framhåller att det inte ska 

finnas något behov för att lyfta ut värdegrunden från ämnesundervisningen utan att 

det är meningen att den ska integreras i alla aktiviteter och genomsyra 

skolverksamheten. 

Vi finner det intressant att alla lärare i studien på något vis har värdegrund inlagt i 

sitt schema, men inte unisont upplever att det finns ett behov av att schemalägga 

värdegrundsarbete. Zackari och Modigh (2002) lyfter fram både för och nackdelar 

med att schemalägga värdegrunden centralt. De framhåller att det skulle vara en 

fördel för att säkra att tid verkligen avsattes för värdegrundsarbete och 

värdegrundsdiskussioner men att det även finns en risk med att lägga värdegrund 

som ett eget ämne. De menar att det dagliga värdegrundsarbetet kanske inte blir av 

då, att det glöms bort eller anses onödigt eftersom det ändå finns värdegrundstid på 

schemat. Vi ställer oss frågande till varför det ena skulle behöva utesluta det andra 
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och kan själva utifrån vad som framkommit under studien mest se fördelar med att 

värdegrund skulle få egen tid på schemat. Vi har i studien sett att det kan skilja 

mycket både i tid och kvalitet på värdegrundsarbetet. Därför anser vi att centralt 

schemalagd tid skulle kunna bidra till att värdegrundsarbetet fick högre status och att 

likvärdigheten mellan skolor och klasser skulle öka. 

Studiens resultat visar att värdegrundsarbete på båda skolorna i relativt stor 

utsträckning sker i form av punktinsatser och brandkårsutryckningar. När det gäller 

punktinsatser har det framkommit att båda skolorna arbetar extra mycket med 

värdegrunden vid starten av höstterminen. Då fokuseras det extra mycket på 

gruppstärkande aktiviteter i ett gemensamt värdegrundstema under ett par veckor på 

hela skolan. Zackari och Modigh (2002) framhåller att punktinsatser av den typen 

sällan ger någon långvarig effekt på elevernas beteenden utan att värdegrundsarbetet 

måste vara ständigt pågående för att det ska få någon betydelse i det långa loppet. 

Värdegrundsarbete i form av brandkårsutryckningar talar alla lärarna i studien om 

som dagligt värdegrundsarbete även om de inte använder just den termen. De 

framhåller alla att de på daglig basis får hantera konflikter som uppstår av olika 

anledningar. Det kan handla om elever som bråkar, elever som utsätter andra för 

kränkande behandling, om smågnabb eller om upplevda orättvisor. Zackari och 

Modigh (2002) påtalar att om värdegrundsarbetet blir för fokuserat på att avhjälpa 

konflikter, riskerar det att endast bli en rad regler om vad som är tillåtet respektive 

inte tillåtet. De framhåller att de brandkårsutryckningar som sker bör ses som en 

varningssignal om att värdegrunden brister och att skolklimatet inte är riktigt bra. 

Studien visar att det finns ett upplevt behov av ett ökat värdegrundsarbete bland de 

lärare som varit verksamma tillräckligt länge för att kunna se skillnader. Ökad 

kulturell mångfald, ett hårdare samhällsklimat och internet med ett ökat 

informationsflöde och sociala medier är orsaker som uppges som troliga orsaker till 

det ökade behovet. Zackari och Modigh (2002) lyfter även de fram att det finns ett 

ökat behov för värdegrundsarbete och anger ökad mångkulturalism som en av 

orsakerna. Att ett väl fungerande samarbete mellan hem och skola upplevs som 

viktigt av lärare för att värdegrundsarbetet (och allt annat arbete) ska vara 

framgångsrikt framkommer tydligt i studien. Zackari och Modigh (2002) framhåller 

att det finns en risk för att eleven kan hamna i kläm om det uppstår en konflikt 

mellan hemmets värderingar och övertygelser och skolans värdegrund. 
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Vi har med utgångspunkt i ett läroplansteoretiskt perspektiv där fokus legat på 

lärares egna tolkningar av skolans värdegrund uppnått studiens syfte och besvarat 

studiens forskningsfrågor. Vi har genom detta fått fördjupade kunskaper i om hur 

skolans värdegrund kan ta sig uttryck i undervisningen på svenska F-3 skolor samt i 

hur lärare reflekterar över sitt värdegrundsarbete, sina metoder och sina arbetssätt. 

6.1.1 Slutsats 

Hur värdegrundsarbetet utförs har visat sig ha många likheter, men även en del 

skillnader, både mellan skolor och mellan lärare. En framträdande likhet är att 

värdegrunden får extra utrymme vid starten av höstterminen då extra fokus läggs på 

värdegrundsarbete som gruppstärkande aktiviteter. En annan framträdande likhet är 

att värdegrundsarbete på daglig basis ofta handlar om konflikthantering. Andra 

likheter är att värdegrundsarbetet får utrymme under SO-ämnena, främst i 

samhällskunskap och i religion. Det får i många fall även egen tid på schemat, 

antingen schemalagt över hela terminen eller när extra behov uppstår. En markant 

skillnad är hur det extra schemalagda värdegrundsarbetet genomförs, då en del lärare 

utför det själva medan andra har löst det med hjälp av skolans fritidspedagoger. 

Vad värdegrund betyder för olika lärare har även det många likheter, men även en del 

skillnader som kan bero på hur läroplanen tolkats. Demokrati, jämställdhet samt 

elevernas trygghet och delaktighet är de delar av värdegrunden som ofta anses extra 

viktiga och får stort fokus i värdegrundsarbetet. Att värdegrunden ses som en mycket 

viktig del av vardagen i skolan och att den alltid behöver finnas med i allt arbete och 

genomsyra hela skolans verksamhet är en gemensam uppfattning. Vad det betyder 

kan däremot skilja sig åt mellan lärare, där en del anser att det är något de själva 

gestaltar genom hur de är och bemöter andra, medan det för andra till stor del 

handlar om tillrättavisningar och konfliktlösningar för att få ett bra klimat i klassen. 

Det finns en önskan om att få värdegrund tillagt centralt på schemat för att säkra tid 

för konkret värdegrundsarbete. Detta eftersom tiden inte alltid upplevs räcka till då 

fokus ofta måste läggas på kunskapsämnena för att målen ska uppnås. 

Värdegrundsarbetet riskerar då att hamna i skymundan. 
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6.2 Metoddiskussion 

Som datainsamlingsmetod använde vi oss av semistrukturerade intervjuer, vilket vi 

anser var rätt val för studien. Metoden gav oss möjlighet att fånga lärarnas tankar och 

åsikter på ett effektivt sätt. Den här metoden gav oss möjlighet att ställa följdfrågor 

till respondenterna för att på så vis försäkra oss om att svaren uppfattades korrekt av 

oss. Antalet respondenter gav oss ett brett spann av data att bearbeta och på det viset 

fick vi ett nyanserat resultat. Intervjufrågorna hade vi kunnat utforma lite mer 

precisa och mer riktade mot vad det var för information vi ville komma åt. Med de 

frågor vi använde upplever vi nu i efterhand att vi fick onödigt mycket information 

som inte hade någon direkt koppling till vår studie. 

Metoden som vi använde för att bearbeta insamlade data upplevde vi som effektiv. 

Transkriberingen tog mycket tid i anspråk, eftersom det var mycket material. Att 

materialet blev mer omfattande än nödvändigt kan bero på att frågorna inte var 

tillräckligt riktade och gav respondenterna stort utrymme att diskutera och reflektera. 

Det var både en fördel och en nackdel att använda breda frågor. Svaren vi fick blev 

nyanserade och vi fick med aspekter som vi troligen inte fått med snävare frågor men 

vi fick även med mycket onödigt prat utan egentlig relevans. Det transkriberade 

materialet färgkodade vi sedan för att göra det mer lättöverskådligt. Att färgkoda 

upplevde vi som en effektiv metod för att bearbeta materialet. Det gav oss en bra 

överblick och vi kunde på ett relativt enkelt sätt hitta samband bland svaren och 

kategorisera. 

6.2.1 Pålitlighet och trovärdighet 

I studien har vi använt oss av citat från respondenterna för att göra studien trovärdig 

och pålitlig. Under insamling av data har vi tagit hänsyn till och respekterat 

Vetenskapsrådets (2017) forskningsetiska krav. Vi styrker studien med stöd i 

litteratur och styrdokument. Vi har även under studien förhållit oss själva neutrala 

och objektiva till arbetet och iakttagit stor noggrannhet vid transkribering av 

insamlade data och lagt stor vikt vid att använda citat är korrekt återgivna. 
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6.3 Framtida forskningsfrågor 

Under studien har funderingar väckts angående hur kompetensutvecklingen ser ut inom 

värdegrundsområdet. Vi har också efter att ha läst bakgrundslitteratur och tidigare 

forskning fått funderingar kring hur resurser tillsätts eller inte tillsätts i förhållande till 

sociala förmågor och eftersatt social utveckling. En idé för framtida forskning blir således 

att göra en studie där kompetensutveckling och resurser relaterat till skolans värdegrund 

undersöks. 
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Bilaga 

Intervjufrågor 

1. Har du funderat kring begreppet värdegrund och vad det betyder för dig? Hur 

påverkar det din undervisning?  

2. Hur anser du att värdegrundsfrågorna bör prioriteras i förhållande till 

kunskapsfrågorna? 

3. Har behovet av att arbeta med värdegrundsfrågor ökat i takt med förändringar 

i samhället enligt din mening och i så fall på vilket sätt? 

4. Har du lektioner som behandlar enbart värdegrundsfrågor? Det förefaller inte 

finnas någon tid på schemat för detta? 

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

Varför/varför inte? 

6. Hur kommer de olika delarna av skolans värdegrund till uttryck i din dagliga 

undervisning? 

7. Arbetar du konkret tillsammans med eleverna i klassrummet med 

värdegrundsarbetet? Är det någon del i skolans värdegrund du lägger extra 

vikt vid? I så fall vad och varför? 

8. Hur får värdegrundsarbete utrymme i din planering? 

9. Hur stor handlingsfrihet har du som lärare att på egen hand lägga upp 

undervisningen i värdegrundsfrågor i förhållande till skolans handlingsplaner? 

10. Om du hade fria händer och fick bestämma helt själv, oberoende av tid och 

resurser. Hur skulle du då vilja utforma ditt värdegrundsarbete? 

11. Har du något du skulle vilja tillägga? 


