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att värdegrunden är förutsättningen för att kunskapsuppdraget ska fungera. De främsta 

svårigheterna är att värdegrunden är tolkningsbar och att tiden inte räcker till.  
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1  Inledning 

Vi lever i en värld med stora utmaningar men även möjligheter. Den globala utvecklingen går i både 

positiv och negativ riktning. De utmaningar världen står inför kräver handling som leder till 

förändring. För att Globala målen ska bli verklighet betonar Agenda 2030 (SOU2019:13) 

nödvändigheten av alla samhällsaktörers delaktighet och att genomförandet är ett gemensamt 

ansvar. Globala målen är till för alla och alla måste delta aktivt i genomförandet för att vi ska 

lyckas. Detta kräver förändrade förhållningssätt och beteenden på både individ- och samhällsnivå. 

 

Myndigheterna i Sverige bär alla genom sina offentliga förpliktelser ett stort ansvar för 

samhällsutvecklingen. Även skolan har en viktig roll att fylla gällande ansvaret för 

samhällsutvecklingen. En viktig förutsättning för att arbete med globala utvecklingsfrågor ska 

gå framåt är att det råder en samsyn kring vad ett välfärdssamhälle ska erbjuda, vilket innebär 

ett samhälle som tillgodoser människors grundläggande behov och de mänskliga rättigheterna, 

bidrar till att alla människor är inkluderade enligt diskrimineringslagen samt anpassar och 

utformar samhället efter de grupper som har störst behov (Folkhälsomyndigheten, 2018). 

 

Skolans arbete för god medborgarfostran består av att skolans värdegrund ska genomsyra dess 

arbete, men skolans personal har många olika uppfattningar om vad värdegrunden är och vad arbetet 

går ut på. Skolan ska tillsammans med värdegrundsuppdraget arbeta med kunskapsuppdraget som 

ett gemensamt uppdrag genom att eleven ska inhämta både kunskaper och värden. Lärarna i skolan 

behöver tillsammans tolka styrdokumenten för att skapa en samsyn kring värdegrunden. I skolan 

behöver lärare konkretisera vad man menar med värdena som står i skollagen och omsätta orden i 

praktiken (Skolverket, 2019).  

Skollagen kap 1, 5 § att utformningen av utbildningen ska ske genom grundläggande demokratiska 

värderingar och mänskliga rättigheterna, alla människors lika värde, jämställdhet samt solidaritet (SFS 

2010:800) 
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1.1 Problemområde, syfte och forskningsfrågor 

Vi befinner oss i en tid där samhället ställer allt högre krav på globala utvecklingsfrågor. Frågor 

som jämlikhet, jämställdhet, hälsa och välbefinnande är primära i diskussioner om globala 

utvecklingsfrågor. Minskade ojämlikheter och orättvisor i världen är ett mål som FN har satt upp för 

år 2030. För skolans del innebär det ett allt större arbete med värdegrundsarbetet som inte bara ska 

tas upp utan även förankras hos elever som är framtidens vuxna. Vi upplever att ett problem är att 

det saknas formuleringar om i vilken mån värdegrunden ska ta plats i undervisningen. 

 

Syfte 

Syftet med föreliggande studie är att undersöka i vilken utsträckning det finns en samsyn kring vad 

värdegrundsarbete innebär.  

 

Forskningsfrågor 

För att uppnå syftet ska följande forskningsfrågor besvaras:  

  

1. Hur definierar lärare begreppet värdegrund i undervisningen?  

2. Vilka möjligheter och svårigheter upplever lärare med värdegrundsarbetet? 

2 Bakgrund 

I kapitel 2.1 problematiska begrepp och definitioner redogör vi för problematiska begrepp och 

förklarar hur de ska tolkas i texten. I kapitel 2.2 det normativa perspektivet redogör vi för 

värdegrundsfrågor på en global nivå och på en lokal nivå. I kapitel 2.3 det teoretiska perspektivet 

redogör vi för värdegrundsfrågor utifrån John Deweys Pragmatismen. I kapitel 2.4 

Forskningsperspektivet redogör vi för tidigare forskning.   

2.1 Problematiska begrepp och definitioner 

Mångfald enligt Lahdenperä (2011) är det en bred definition som innehåller flera olika kriterier 

såsom ålder, funktionsnedsättning, religion, sexuell läggning, värderingar, etnicitet, nationalitet eller 

nationellt ursprung, utbildning, livsstil, värden, utseende, social klass och ekonomisk status.  

Handlingsberedskap betyder enligt Skolverket (2013a) att eleverna ska ges möjlighet till att förstå 

den komplexa och mångkulturella världen vi lever i genom att orientera sig i - och få kunskap om 

samhället. 

 

Normkritiskt förhållningssätt enligt Skolinspektionen (2012) är att människan ska synliggöra och 

problematisera rådande normer, värden och perspektiv.  
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2.2 Det normativa perspektivet 

2.2.1 Global nivå 

Nedan redogörs för värdegrunden på global nivå genom Agenda 2030, Förenta Nationernas 

allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna samt Barnkonventionen som är FN:s konvention 

om barnets rättigheter.  

Agenda 2030 

Agenda 2030 är en universell agenda som innehåller de 17 Globala målen för hållbar utveckling. 

Globala målen och Agenda 2030 är den mest ambitiösa överenskommelse för hållbar utveckling 

som världens ledare någonsin skrivit under. En av sakerna Agenda 2030 vill uppnå till år 2030 är 

minskad ojämlikhet och orättvisa i världen. I agendan uppmanas varje land att, utifrån egna 

förutsättningar och behov, formulera mål och vidta åtgärder som leder till såväl nationell som global 

måluppfyllelse. En förutsättning för att uppnå minskad ojämlikhet och orättvisa är att information 

om Globala målen sprids. Information som kan öka kännedomen, bidra till kunskap, öka 

engagemanget och bidra till förändrade beteenden i riktning mot minskad ojämlikhet och orättvisa 

(SOU2019:13).  

 

Av de 17 Globala mål är det mål tre, mål fyra och mål fem skolan måste arbeta för ett 

värdegrundsarbete som främjar minskad ojämlikhet och orättvisa.  

Säkerställa hälsosamma liv och främja välbefinnande för alla i alla åldrar 

Säkerställa en inkluderande och likvärdig utbildning av god kvalitet och främja livslångt lärande för alla  

Uppnå jämställdhet och alla kvinnors och flickors egenmakt 

I dagslägets jämförelser av resultat och förutsättningar för att uppnå målen i Agenda 2030 kommer 

Sverige väl ut. Dock betyder inte det att Sverige kan se målet med minskad ojämlikhet och orättvisa 

som mindre viktigt. Sverige har också ett stort ansvar att bidra till agendans globala genomförande. 

Syftet med Globala målen är dels att stärka samhällsutvecklingen i Sverige, dels att bidra till det 

globala genomförandet. Genom att Sverige vidtar åtgärder som stärker samhällsutvecklingen 

utvecklas samtidigt en förmåga att bidra till Globala målen globalt (SOU: 2019:13). 

 

Mänsklighetens framtid ligger i våra egna händer, främst i händerna på dagens yngre generation 

som ska föra mänskligheten vidare. Det är alltså delvis upp till dem som ska utbilda dagens yngre 

generation att se till att bana väg för att Globala målen ska bli verklighet. För att Globala målen ska 

kunna uppnås krävs det att den yngre generationen får en förståelse för och kunskap om vilka 

utmaningar och behov framtiden kan ha. Det krävs av utbildningen att barn och unga får vara aktiva 

och delaktiga parter i skolans arbete med Globala frågor, att de får insyn i olika 

problemformuleringar och beslutsfattanden (SOU:2019:13). 

 

Förenta nationerna  

Förenta Nationernas generalförsamling antog och kungjorde den 10 december 1948 en allmän 

förklaring om de mänskliga rättigheterna. Förklaringen finns översatt till 360 språk och beskriver de 

mänskliga rättigheterna ut ett individuellt sammanhang. Förklaringen har verkat som inspiration för 

många länder då de har utformat sin grundlag och den har därför blivit en måttstock för vad som 

anses, eller åtminstone borde anses, vara rätt eller fel. Det är allas plikt att se till att de mänskliga 

rättigheterna är allas verklighet. Det är även allas plikt att se till att alla i det samhälle man lever i 
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känner till de mänskliga rättigheterna samt förstår dem och får uppleva dem (Förenta Nationerna, 

2008).  

 

Den allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna innehåller 30 artiklar. För att skolan ska 

kunna uppfylla sin plikt med att eleverna ska förstå, få uppleva och åtnjuta de mänskliga 

rättigheterna krävs de att skolan tar in specifika artiklar i sitt värdegrundsarbete mot minskade 

ojämlikheter och orättvisor (Förenta Nationerna, 2008).  

 
Artikel 1  

Alla människor är födda fria och lika i värde och rättigheter. De har utrustats med förnuft och samvete 

och bör handla gentemot varandra i en anda av gemenskap 

 

Artikel 2  

Var och en är berättigad till alla de rättigheter och friheter som uttalas i denna förklaring utan åtskillnad 

av något slag, såsom på grund av ras, hudfärg, kön, språk, religion, politisk eller annan uppfattning, 

nationellt eller socialt ursprung, egendom, börd eller ställning i övrigt. Ingen åtskillnad får heller göras på 

grund av den politiska, rättsliga eller internationella status som råder i det land eller det område som en 

person tillhör, vare sig detta land eller område är oberoende, står under förvaltarskap, är icke-

självstyrande eller är underkastat någon annan begränsning av sin suveränitet  

 

Artikel 3  

Var och en har rätt till liv, frihet och personlig säkerhet 

Artikel 18  

Var och en har rätt till tankefrihet, samvetsfrihet och religionsfrihet. Denna rätt innefattar frihet att byta 

religion och trosuppfattning och att, ensam eller i gemenskap med andra, offentligen eller enskilt, utöva 

sin religion eller trosuppfattning genom undervisning, andaktsutövning, gudstjänst och religiösa 

sedvänjor  

Artikel 19 

Var och en har rätt till åsiktsfrihet och yttrandefrihet. Denna rätt innefattar frihet att utan ingripande hysa 

åsikter samt söka, ta emot och sprida information och idéer med hjälp av alla uttrycksmedel och 

oberoende av gränser 

Artikel 26  

Var och en har rätt till utbildning. Utbildningen skall vara kostnadsfri, åtminstone på de elementära och 

grundläggande stadierna. Utbildningen skall syfta till att utveckla personligheten till fullo och till att 

stärka respekten för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna. Utbildningen skall också 

främja förståelse, tolerans och vänskap mellan alla nationer, rasgrupper och religiösa grupper samt främja 

Förenta Nationernas verksamhet för fredens bevarande 

Artikel 29  

Var och en har plikter mot samhället, i vilket den fria och fullständiga utvecklingen av hans eller hennes 

personlighet ensamt är möjlig 

 

Barnkonventionen 

FN:s konvention om barnets rättigheter, den så kallade Barnkonventionen, innehåller bestämmelser 

om mänskliga rättigheter specifikt riktade mot barn. Barnkonventionen blir svensk lag den 1 januari 

2020 och utgör då en större skyldighet för myndigheter att sätta barns rätt i fokus. 

Barnkonventionen består av 54 artiklar. För att skolan ska kunna uppfylla sin plikt med de 

mänskliga rättigheterna i enlighet med Barnkonventionen krävs de att skolan tar in specifika artiklar 

i sitt värdegrundsarbete mot minskade ojämlikheter och orättvisor. 

Artikel 2  

Alla barn är lika mycket värda och har samma rättigheter. Ingen får diskrimineras 
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Artikel 12  

Barn har rätt att uttrycka sin mening och höras i alla frågor som rör barnet. Hänsyn ska tas till barnets 

åsikter, utifrån barnets ålder och mognad 

Artikel 13  

Barn har rätt till yttrandefrihet; att tänka, tycka och uttrycka sina åsikter, med respekt för andra personers 

rättigheter 

Artikel 28  

Barn har rätt till utbildning. Grundskolan ska vara obligatorisk, kostnadsfri och tillgänglig för alla 

Artikel 29  

Skolan ska hjälpa barnet att utvecklas och lära barnet om mänskliga rättigheter.  

Barnkonventionen innehåller även artiklar där det står att det är varje lands skyldighet att göra 

Barnkonventionen känd bland barn, det är upp till varje land att bestämma hur Barnkonventionen 

ska följas upp och vad landet ska göra för att följa den (Unicef, u.å.). 

2.2.2 Lokal nivå 

Skollagen är den lag som bestämmer vilka rättigheter och skyldigheter elever och vårdnadshavare 

har. Lagen bestämmer även vilka krav som ställs på huvudmannen för verksamheten i skolan. 

Skollagen utgör den grundläggande lag som skolan ska följa och den innehåller regler och 

bestämmelser för hur skolorna i landet ska arbeta. Skollagen gäller alla skolor. Skolverkets uppgift 

är att stödja, implementera och ge råd kopplade till skollagen och detta sker främst genom 

läroplanen.  

Skolans värdegrund och uppdrag 

Läroplanens första kapitel består av “skolans värdegrund och uppdrag” och skolans värdegrund 

innehåller underrubrikerna grundläggande värden, förståelse och medmänsklighet, saklighet och 

allsidighet, en likvärdig utbildning, rättigheter och skyldigheter. Efter skolans värdegrund kommer 

skolans uppdrag som stärker de grundläggande värdena.  

Skolan ska både förmedla och förankra värden vilket framgår i Skolverket (2018) som 

grundläggande värden att “undervisningen ska förmedla och förankra respekt för de mänskliga 

rättigheterna och de grundläggande demokratiska värderingar som det svenska samhället vilar på” 

(s.5). Vidare i läroplanen kan vi även läsa under skolans uppdrag att värdegrunden kräver att skolan 

ska förmedla och förankra grundläggande värden för att förbereda eleverna för att både leva och 

verka i samhället. Vidare framgår det i grundläggande värden att skolan ska arbeta efter 

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

jämställdhet mellan kvinnor och män samt solidaritet mellan människor är de värden som skolan ska 

gestalta och förmedla” (s.5). Vilket även framgår i skolans uppdrag att skolan ska verka för 

jämställdhet genom att gestalta och förmedla rättigheter och skyldigheter för alla människor.  

Skolan ska följa diskrimineringslagen vilket framgår i Skolverket (2018) under förståelse och 

medmänsklighet “Ingen ska i skolan utsättas för diskriminering på̊ grund av kön, etnisk tillhörighet, 

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

ålder eller funktionsnedsättning eller för annan kränkande behandling” (s.5). Vilket även framgår i 

skolans uppdrag att skolan ska genomsyras av ett etiskt perspektiv. Skolans verksamhet ska främja 

elevernas förmåga till att utföra personliga ställningstaganden mot sig själv och andra. Dessutom 

ska skolan bemöta eleverna med respekt för deras person och deras arbete.  
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Skolan ska sträva efter en likvärdig utbildning vilket framgår i Skolverket (2018) under rubriken en 

likvärdig skola“ En likvärdig utbildning innebär inte att undervisningen ska utformas på samma sätt 

överallt eller att skolans resurser ska fördelas lika” (s.6). Eleverna har olika förutsättningar och 

behov vilket kräver olika utformningar av undervisning för att utvecklas. Vilket framgår i skolans 

uppdrag att skolan ska genom en variation av innehåll och arbetsformer främja elevernas 

utveckling. 

Under rubriken rättigheter och skyldigheter kan vi läsa att “Undervisningen ska bedrivas i 

demokratiska arbetsformer och förbereda eleverna för att aktivt delta i samhällslivet” (s.6) I skolans 

uppdrag framgår det att skolan ska förbereda eleven för att leva och verka i samhället. Eleverna ska 

kunna sätta sig in och agera i den komplexa verkligheten med snabb förändringstakt. Det är av stor 

vikt att eleverna utvecklar sin förmåga att kritiskt granska alla former av information samt inse 

konsekvenserna av olika alternativ.  

Riktlinjer och övergripande mål 

Läroplanens andra kapitel består av “riktlinjer och övergripande mål” med underrubriken normer 

och värden vilket innehåller vad skolans mål för varje elev är samt riktlinjer för alla som arbetar på 

skolan. Varje elev ska uppnå målen att  

uttrycka medvetna etiska ställningstaganden grundade på kunskaper om mänskliga rättigheter och 

grundläggande demokratiska värderingar samt personliga erfarenheter, respektera andra människors 

egenvärde, tar avstånd från att människor utsätts för diskriminering, förtryck och kränkande behandling, 

samt medverkar till att hjälpa andra människor, kan leva sig in i och förstå andra människors situation och 

utvecklar en vilja att handla också med deras bästa för ögonen och respekt för omsorg såväl närmiljö i ett 

vidare perspektiv (Skolverket, 2018, s.10).  

Alla som arbetar på skolan ska följa riktlinjer om att utveckla elevernas känsla för samhörighet, 

solidaritet och ansvar för andra människor. Deras arbete ska påverka elevernas vilja att verka för 

jämställdhet och solidaritet mellan människor oavsett könstillhörighet. Det ska även påverka 

elevernas vilja att respektera den enskilda individen. Arbetet ska utgå ifrån ett demokratiskt 

förhållningssätt där normer och värden är en naturlig del i det dagliga arbetet (Skolverket, 2018).  

Lärare ska  

klargöra och med eleverna diskutera det svenska samhällets värdegrund och dess konsekvenser för det 

personliga handlandet, synliggöra och med eleverna diskutera hur olika uppfattningar om vad som är 

kvinnligt och manligt kan påverka människors möjligheter, samt hur könsmönster kan begränsa egna 

livsval och livsvillkor, planera och genomföra undervisningen så att eleverna möts och arbetar 

tillsammans oberoende av könstillhörighet, öppet redovisa och diskutera skiljaktiga värderingar, 

uppfattningar och problem, uppmärksamma och i samråd med övrig skolpersonal vidta nödvändiga 

åtgärder för att förebygga och motverka alla former av diskriminering och kränkande behandling, 

tillsammans med eleverna utveckla regler för arbetet och samvaron i den egna gruppen, och samarbeta 

med hemmen i elevernas fostran och klargöra skolans normer och regler som en grund för arbetet och för 

samarbete (Skolverket, 2018, s.11) 

Kursplanen för samhällsorienterande ämnen 

Värdegrundsarbetet framgår även i kursplanen för samhällsorienterande ämnen i årskurs 1–3. I det 

centrala innehållet ska undervisningen innehålla bland annat livsfrågor, jämställdhet, normer och 

regler, mänskliga rättigheter, alla människors lika värde och klassråd (Skolverket, 2018). 
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2.2.3 Kopplingar mellan global och lokal nivå 

Globala utvecklingsfrågor är en del i värdegrunden. I Skolverket (2018) framgår det i skolans 

värdegrund och uppdrag att undervisningen ska genomsyras av ett etiskt perspektiv vilket kan 

kopplas till de globala utvecklingsfrågorna om jämlikhet, jämställdhet, hälsa och välbefinnande. 

Övergripande mål och riktlinjer slår fast att skolans mål är bland annat att varje elev kan göra och 

uttrycka medvetna etiska ställningstaganden grundade på kunskaper om mänskliga rättigheter och 

grundläggande demokratiska värderingar samt personliga erfarenheter, vilket är att varje elev visar 

respekt och omsorg.  

Det globala målet med barnkonventionen finns med i centrala innehållet för samhällsorienterande 

ämnena (Skolverket, 2018). I undervisningen ska grundläggande mänskliga rättigheter om alla 

människors lika värde och rättigheter i enlighet med barnkonventionen ingå. 

Det framgår dessutom i skolans värdegrund och uppdrag att skolan ska genomsyra ett internationellt 

perspektiv. Eleverna ska kunna se den egna verkligheten i ett globalt sammanhang för att skapa 

internationell solidaritet men även utveckla förståelse för den kulturella mångfalden inom landet 

(Skolverket, 2018). 

2.3 Det teoretiska perspektivet 

Eftersom vi undersöker demokrati- och värdegrundsarbete är det adekvat att använda det teoretiska 

perspektivet Pragmatismen, med John Deweys syn på kunskap och lärande av individen i det sociala 

sammanhanget. John Dewey har haft stort inflytande på skola och utbildning där det huvudsakliga 

intresset bland annat är att utveckla en skola för ett demokratiskt samhälle (Säljö, 2014). 

Pragmatismens syn på utveckling och kunskap tar utgångspunkt i att kunskap är sådant som 

människorna i samhället kan använda sig av och som hjälper dem att hantera och bemöta problem 

som uppstår i vardagen. Teori och praktik måste enligt pragmatismen gå hand i hand eftersom det 

människor gör i praktiken inte är möjligt utan reflektion och tänkande. Skolans främsta uppdrag är 

enligt pragmatismen att förbereda människor för ett aktivt deltagande i samhället och kunna förstå 

demokratins krav och möjligheter. En av John Dewey’s kända formuleringar lyder “you teach a 

child, not at subject”. Med detta menade Dewey att skolans undervisning behöver ta utgångspunkt i 

barnets tidigare erfarenheter och därifrån hjälpa barnet att utveckla kunskaper som är relevant för 

samhället. En ytterligare formulering lyder “Learning by doing” och med detta menade Dewey att 

kunskapen dessutom måste vara elevcentrerad och anpassas till elever olika förutsättningar och 

behov (Säljö, 2014). 

 

Dewey (1999) skriver att behovet av undervisning och lärande är uppenbart för samhällets fortsatta 

existens. Skolan är verkligen ett viktigt medel för att formulera och förmedla den kommunikation 

som formar attityderna hos de unga. Kommunikation är det som för människor i samhället samman 

och för att människorna i samhället ska känna en gemenskap måste de också finnas en gemensam 

referensram för hur man önskar och förväntar sig att samhället ska vara. Det är i kommunikationen 

med sin omgivning som människan får ta del av vad andra tänker, har tänkt, känner och har känt och 

människan påverkas av detta. Att kommunicera med sin omgivning ger människan en utvidgad och 

förändrad erfarenhet. Människan behöver dessutom få känna att den gemenskap hen ingår i strävar 

mot gemensamma mål, för känner hen inte det leder det inte till en intressegemenskap. Människan 

känner då att hen ständigt bara tar order från andra som påverkar handling och resultat, men det 

kommer inte att beröra hen. Dewey (2004) skriver att individen utvecklas genom samspelet med 

samhället som hen lever i, det är här hen lär sig samhällets gemensamma sociala regler och lär sig 

att förstå hur olika sammanhang ska hanteras. Skolan måste därför föras närmare det samhälle vars 
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syften det ska tjäna eftersom skolan är samhällets styrinstrument gällande elevernas utveckling och 

samhällets framtid. Pedagogikens uppgift blir i detta sammanhang att reproducera ett socialt system 

där eleverna får tillgång till samhällets grundläggande värderingar. Detta ska ske genom att eleverna 

får manipulerar, experimenterar och observerar sin omgivning. Lärarens uppgift är att vägleda, styra 

och organisera detta samspel mellan skolan och en föränderlig omgivning utanför skolan.  

 

Enligt Dewey är utbildningens mål viktiga och behöver utformas och tillämpas på ett specifikt sätt. 

Utbildningens mål ska leda till ett fortsatt växande och ett fördjupande engagemang för individen 

och samhället eftersom individen och samhället är sammankopplade. Det är därför inte givande att 

på förhand ange mål för undervisningen som alla elevers lärande ska anpassas till. Målen för 

undervisningen måste anpassas till den enskilde individen. Mål formulerade externt är ett uttryck för 

ett ojämlikt samhälle. Dewey menar även att utbildningens mål måste representera en kontinuitet 

där målet uttrycker en rörelse, något som ska uppnås eller en handling, något som ska utföras. Målet 

ska utgå från nuläget men leda emot kvalitativa kunskaper som är av värde senare. Målet ska vara 

ett stöd för läraren i att ta fram lämpliga verktyg och medel för att nå målet. Eleverna ska dessutom 

inte tilldelas rollen som genomförare utan de ska få vara med som aktiva deltagare i hela processen 

från formuleringen av målet till genomförandet. Det är då eleverna växer (Wahlström, 2016) 

2.4 Forskningsperspektivet 

Den forskningslitteratur som vi anser vara relevant för föreliggande studie är Gunnel 

Colneruds artikel Värdegrund som pedagogisk praktik och forskningsdiskurs  (2004), 

Skolinspektionens rapport Skolornas arbete med demokrati och värdegrund (2012), Robert 

Thornbergs avhandling Värdepedagogik i skolans vardag (2006), Jens Pedersens avhandling 

Vägar till värderingar och värden (2004), Torbjörn Tännsjös artikel Värdegrundens vara 

eller icke vara, Olof Francks antologi Motbok - Kritiska perspektiv på styrdokument, 

lärarutbildning och skola (2014), Niclas Månssons artikel Skolan, barnet och samhällslivet 

(2014), Jonas Nordmark, Linda Jonsson och Niclas Månsson artikel Att bilda eller bedöma? 

(2018), Skolverkets publikation Att förstå sin omvärld och sig själv: samhällskunskap, 

historia, religion och geografi (2013a), Skolverkets stödmaterial Förskolans och skolans 

värdegrund: förhållningssätt, verktyg och metoder (2013b), och Lahdenperäs 

forskningsrapport (2001). Med denna litteratur vill vi presentera det aktuella forskningsläget 

samt ge en bild av den kunskap som finns i studiens ämne.  

2.4.1 Slopa samlingsnamnet värdegrund 

Enligt Franck (2014) kan ingen som verkar i skolan undgått att någon gång deltagit i någon form av 

aktivitet som definieras i relation till begreppet värdegrund. Det kan vara värdegrundsdagar, 

värdegrundsarbete, värdegrundsutveckling eller någonting annat som också innefattar begreppet 

värdegrund. Ingen som verkar i skolan kan dock heller ha undgått att det finns många 

återkommande kritiska invändningar mot begreppet. Vidare beskriver författaren att det är närmast 

tvivelaktigt att använda ordet “grund” för att erkänna värden och normer, eftersom ordet “grund” 

som mest kan ges en metaforisk mening. Pedersen (2004) skriver att sammansättningen av orden 

värde och grund gör begreppet värdegrund problematiskt. För det första är innebörden av en grund 

ett bärande underlag för en byggnad enligt NE:s ordbok. Kanske var det så att de som formulerade 

begreppet värdegrund då hade innebörden av grund i tankar för att hitta ett så korrekt begrepp som 

möjligt. Att värdegrunden är skolans bärande underlag. Dock ligger andra innebörder av ordet nära 

till hands. En grund kan också betyda orsak, ursprung, skäl, giltighet, motivation och axiom. 

Möjligheterna till tolkning av värdegrundsbegreppet är alltså stora. 
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2.4.2 Värdegrund är regler 

Thornberg (2006) har utfört en studie om vilka framträdande drag som förekommer i den vardagliga 

värdepedagogiska praktiken samt hur de kan beskrivas och förstås. Resultatet blev att lärarnas 

värdepedagogiska praktik innehöll stora delar av regler och överträdelser. Lärarnas moraliska 

påverkan handlar i stor utsträckning om att reagera och agera när elever överträder regler. Han 

skriver att under intervjuerna framgick det att läroplanen har en begränsad betydelse för lärarnas 

värdegrundsarbete i skolans vardagliga praktik. Samtidigt visar studien att värdefrågorna är viktiga 

och ständigt närvarande för lärarna. Lärarna menar i studien att det är personliga föreställningar, 

värderingar och känslor som påverkar och vägleder dem i värdegrundsarbetet. Detta kan öka 

förståelsen för hur undervisningen i interaktioner med elever kan se ut för lärare i sitt dagliga arbete 

med värden och normer.  

Franck (2014) skriver i en reflektion kring värdegrunden att alla skolor värda ett namn behöver 

präglas av en värdegemenskap som på ett eller annat sätt anses förankra och ge förutsättningar för 

att utveckla ett gott liv för individen i relation till andra. Dock tar dessa värdegemenskaper 

emellanåt allt mer formen av någon sorts högre makt och kan riskera att omvändas till ett sorts 

kontrollverktyg där frågor i enlighet med dess regler prioriteras på bekostnad av frågor gällande hur 

en individ gör gott mot sig själv och andra. Värdegrunden övergår till ett regelverk, där man ska 

skilja agnarna från vetet, dem som handlar fel ska skiljas från dem som handlar rätt. Vidare skriver 

Franck (2014) att det kanske är lätt att man argumentera för att värdegrunden är en bunt regler som 

ska följas, för då blir skolan någorlunda likvärdig och rättvis.  

2.4.3 Värdegrunden är tolkningsbar 

Tännsjö (2016) ifrågasätter i sin artikel vad värdegrunden faktiskt är. Ordet värdegrund borde trots 

allt genom sitt namn stå för gemensamma grundläggande värderingar, där det tydligt framgår hur en 

ska uppföra sig samt varför en ska uppföra sig si eller så. Men är det rimlig att alla skolor kan ha 

samma värdegrund? Är det ens en bestämd värdegrund vi kan se i läroplanen? Kan det stämma att 

vårt samhälle faktiskt skulle vila på några gemensamma grundläggande värden? Vidare skriver 

Tännsjö (2016) att värdegrunden är en mekanisk tillämpning från riksdagen och menar därför att det 

som står i värdegrunden är väldigt deskriptivt och svårtolkat. Därför är det bättre att ge upp tanken 

om en gemensam värdegrund och istället försöka bilda någon form av samsyn i dessa praktiska 

frågor. Skolan behöver öppna upp för det systematiska och kritiska tänkandet i frågor som berör 

grundläggande värderingar och genom dialog söka efter realistiska lösningar på fostrande 

uppdraget. Genom detta skapas rimliga riktlinjer och arbetsformer som samtliga på skolan har ett 

samförstånd om. 

Franck (2014) ställer sig frågan om värdegrunden borde beskrivas som ett stöd eller en börda. 

Vidare menar han att det inte heller är korrekt att använda begreppet värdegrund som en exakt 

referenspunkt för hur skolans liv och relationer ska vara. De begrepp som brukar kopplas till 

värdegrund, såsom jämlikhet, jämställdhet och mänskliga rättigheter mm. kan tolkas på vitt skilda 

och motsägande sätt. Franck (2014) menar att värdegrunden kan vara ett stöd för att den kan tolkas i 

form av ett regelverk med olika planer som ska följas för att uppnå en så likvärdig och rättvis skola 

som möjligt. Dock kan värdegrunden snabbt övergå från att vara ett stöd för att utveckla en god 

mänsklig gemenskap och samvaro, till att bli en börda då den sociala samvaron i klassrummet inte 

når upp till de riktlinjer värdegrunden innehåller. 

Colneruds (2004) ser ett problem med att begreppet värdegrund blivit ett samlingsbegrepp för de 

flesta värdefrågor, moral- och etikfrågor, normfrågor, demokratifrågor, relationsfrågor och 

livsåskådningsfrågor. Istället för ett samlingsbegrepp vill hon urskilja de olika pedagogiska syften 
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som innefattar detta värdepedagogiska område. Hon menar att det handlar om att läraren har många 

olika objekt för sina pedagogiska handlingar vilket innebär att ibland är syftet att eleven ska 

utveckla en moralisk person eller att syftet kan vara att möjliggöra elevernas utveckling till att aktivt 

handla som en demokratisk medborgare. Vidare ges ett exempel på hur man lätt kan luras att olika 

värdepedagogiska insatser kan ersätta varandra vilket innebär att man exempelvis kan tro att en 

temadag om mobbning automatiskt skulle utveckla demokratiska värden.  

Enligt en rapport från Skolinspektionen (2012) får värdegrundsarbetet många skilt beskrivna 

definitioner på grund av det stora tolkningsutrymme som alla begrepp i värdegrunden 

erbjuder. Lärarna upplever dessutom svårigheter med att begreppens namn ibland byts men 

innebörden består. Exempelvis har medborgerlig och politisk bildning byts ut till 

medborgarkompetenser. Enligt Lahdenperä (2001) kan formuleringen av värdegrunden i 

läroplanen till viss del uppfattas som uteslutande mot andra kulturer. Hon är kritisk angående 

att läroplanskontexten säger att skolan ska förmedla och förankra en viss värdegrund och 

menar att skolan behöver utöva en aktiv mångkulturell undervisning för att på det viset 

motverka fördomar, etnocentrism och rasism. Vidare menar Lahdenperä (2011) att alla elever 

ska ges möjlighet att yttra sina kulturella behov och värderingar för att en förståelse för dessa 

ska kunna utvecklas.  

2.4.4 Värdegrundens dubbla uppdrag 

Ett medvetet värdegrundsarbete som genomsyrar skolans förhållningssätt krävs för att uppnå och 

bevara trygga studiemiljöer med förutsättningar att bedriva en demokratisk undervisning. I den ny 

skollagstiftningen förstärks det att skolan har två uppdrag och består i att förmedla och förankra 

både kunskaper och demokratiska värden. I rapporten visar det sig att det finns en variation i synen 

på demokratiuppdraget och att det därför utförs på många olika sätt. Det integrerande 

demokratiuppdraget med elevers inflytande och delaktighet behöver förtydligas och förstärkas i 

undervisningen och innebär stora krav på lärarens kompetens i bland annat kritiskt och normkritiskt 

förhållningssätt. Det framgår att målet med skolans demokrati- och värdegrundsarbete ska arbeta för 

att främja demokratin och motverka odemokratiska uttryck. Detta förutsätter att värdegrunden 

integreras i kunskapsmålen (Skolinspektionen, 2012). 

Månsson (2014) skriver hur skolans sociala roll kommer i skymundan på grund av att 

utbildningssystemet präglas av kunskapssyn vilket innebär att det finns ett stort fokus på 

ämnesstudier. Han menar att skolan har två roller, för det första ett socialt fostrande uppdrag med 

syfte att eleven ska växa upp till demokratiska, ansvarsfulla och kritiska medborgare. För det andra 

har skolan i uppdrag att förmedla kunskap för elevens kommande arbetsliv och nationens 

konkurrenskraft i en global värld. Han poängterar att skolan inte enbart handlar om att passa in, 

inskaffa kunskap och förberedelse för det kommande arbetslivet utan skolan är en del av livet. Det 

innebär att skolan är inte bara ett ämne utan en del av livet med inkludering, integrering, 

erfarenheter, kunskaper och förhållningssätt.  

Nordmark, Jonsson & Månsson (2018) lyfter didaktikens två delar, en allmän del och en 

ämnesdidaktisk del. I skolan handlar det både om att lära sig vad demokrati är och att utvecklas till 

en demokratisk medborgare genom att verka för sitt eget och andras välbefinnande men även bevara 

en demokratisk framtid. Skolans demokratiarbete ska vara ett förhållningssätt genom hela skolans 

verksamhet oavsett ämne. Eleverna ska ges möjlighet att “aktivt delta i samhället” men även ges 

“möjlighet att förändra det”.  



 

 

14 

 

2.4.5 Värdegrunden som ögonöppnare 

Skolverket (2013a) skriver att dagens elever behöver utveckla kunskaper som hjälper dem att förstå 

den komplexa och mångkulturella värld vi lever i idag. Skolan behöver erbjuda eleverna 

undervisningstillfällen där de kan orientera sig i - och få kunskap om samhället. Det kan exempelvis 

handla om att låta eleverna få ta del av olika informationsflöden och låta dem kritiskt granska och 

försöka förstå sig på de budskap som uttrycks. Eleverna ska även få chansen att kunna jämföra olika 

livsåskådningar, att få leva sig in i någon annans perspektiv och jämföra det med sitt eget. Genom 

detta bidrar skolan till att eleverna utvecklar en handlingsberedskap. Det är viktigt att eleverna får 

chansen att utveckla en handlingsberedskap. Handlingsberedskap kan motverka att människor 

tänker stereotypa och fördomsfulla tankar då de hamnar i situationer med någonting främmande. 

Handlingsberedskap är en viktig förmåga att utveckla för att förstå sin omvärld, men det är även en 

viktig del av vägen till att finna sin egen identitet och att kunna förstå sig själv och sina handlingar. 

Vidare skriver Skolverket (2013a) att ju mer kunskap elever får om samhället och demokratiska 

värderingar, desto större vilja får eleverna även att vilja engagera sig i samhället i framtiden.  

Skolverket (2013b) skriver att när människor ska försöka begripa sig på världen är det lätt att dela in 

människor i fack. Vi är dock relativt omedvetna om att vi faktiskt gör på detta viset och en 

osäkerhet kan uppstå när vi möter en oklarhet i vart någon hör hemma. I värdegrundsarbetet är det 

viktigt att se olikheter som en tillgång och det är viktigt att uppmärksamma de normer som finns 

runt omkring oss och som på ett eller annat sätt bestämmer hur vi är eller vad som förväntas av oss. 

Normerna i samhället är kopplade till makt vilket kan påverka barns och elevers rättigheter och 

möjligheter, därför är synliggörandet av normer viktigt och en betydande del i arbetet med 

likabehandling. Det är viktigt att eleverna i skolan blir medvetna om att det är normerna vi har i 

samhället som oftast är bidragande till den diskriminering och de trakasserier som uppstår i dagens 

samhälle. Skolan behöver lyfta vad ett normkritiskt perspektiv är och synliggöra för eleverna vilka 

normer som råder både i samhället men också i skolans egen verksamhet. Skolan ska också hjälpa 

eleverna att få insyn i vilka normer eleverna själva är bärare av och som kan komma att behöva 

förändras. Det finns starka normer i dagens samhälle och därför är kunskap om hur normer och 

värden tar sig uttryck nödvändigt att ha med i ett medvetet och reflekterat värdegrundsarbete.  

2.4.6 Möjligheter och svårigheter med värdegrundsarbetet 

Skolinspektionen (2012) skriver att det är lärarnas kunskaper, värderingar och deras förmåga att 

hantera sitt uppdrag som i längden kan påverka elevernas uppfattning av demokrati och inflytande. 

Det är lärarna som med sin kunskap och sina värderingar kommer att kunna påverka eleverna till att 

vilja engagera sig i samhällslivet och för demokratin såväl som att vilja delta i skolarbetet här och 

nu.  

 

Enligt Thornberg (2006) instämmer många lärare med det som Skolinspektionen skriver ovan. De 

lärare som Thornberg intervjuar till sin avhandling beskriver att värdegrundsarbetet gestaltas genom 

att de själva är förebilder för eleverna och försöker skapa rättvisa i elevernas skoltillvaro. Dock 

menar lärarna att det inte alltid är lätt att gestalta värdegrundsarbetet genom att vara en förebild alla 

gånger. Att vara en förebild kan ibland vara en problematisk aspekt av värdegrundsarbetet. Det kan 

ständigt uppstå orosmoment i klassrummet där den mänskliga faktorn påverkar, vilket gör att det 

man säger eller gör sker mer eller mindre omedvetet eller oreflekterat Vi är inte mer än människor 

beskriver lärarna.  

 

Thornberg (2006) har intervjuat lärare och fått ett resultat av att läroplanen har en begränsad 

betydelse för lärarnas värdegrundsarbete i skolans vardagliga praktik. Samtidigt visar studien att 
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värdefrågorna är viktiga och ständigt närvarande för lärarna. Lärarna menar i studien att det är 

personliga föreställningar, värderingar och känslor som påverkar och vägleder dem i 

värdegrundsarbetet. Detta kan öka förståelsen för hur undervisningen i interaktioner med elever kan 

se ut för lärare i sitt dagliga arbete med värden och normer.  

Elever och skolans personal besitter redan existerande normer och värderingar. Lärarens förmåga att 

bemöta dessa normer och värderingar samt att organisera värdegrundsarbetet har en avgörande roll 

för hur eleverna kommer att utvecklas som människor. Alla som arbetar på skolan är förebilder och 

hur de bemöter barn, elever och varandra påverkar lärandet likaså hur barn och elever förstår och 

respekterar vårt samhälles grundläggande demokratiska värden (Skolverket, 2013b).  

I Skolverket (2013b) framgår det att skolan behöver utveckla långsiktiga strategier för ett medvetet 

värdegrundsarbete. Det är i den vardagliga verksamheten med pågående lärprocesser och aktiviteter 

som värdegrunden ska omsättas och praktiseras. Vidare belyser Skolverket (2013b) att olika 

isolerade insatser i form av temadagar och särskilda metoder endast utgör komplement. 

3 Metod 

I kapitel 3.1 Metodologi redogör vi för val av forskningsinriktning, val av forskningsdesign 

och val av forskningsmetod. I kapitel 3.2 Genomförande utvecklar vi metodologin för studien. 

I kapitel 3.3 redogör vi för urval och databearbetning. I kapitel 3.4 Etiska överväganden 

redogör vi för hur vi har tillämpat forskningsetiska principer. I kapitel 3.5 Reliabilitet och 

validitet redogör vi för hur studiens sanningsenlighet. 

 

3.1 Metodologi 

För denna studie har vi valt en kvalitativ forskningsinriktning då vi vill fördjupa och bredda 

kunskapen om värdegrunden. Studiens syfte är att undersöka hur informanterna i studien tänker 

kring begreppet värdegrund och i vilken utsträckning det finns en samsyn i vad värdegrundsarbetet 

innebär. För att uppnå syftet krävs en detaljerad beskrivning från informanterna angående deras syn 

på värdegrundsarbetet. Denscombe (2009) anser att kvalitativ forskning syftar till ett begränsat 

omfång med få informanter vilket bidrar till en mer djupgående studie. En kvalitativ 

forskningsinriktning är därför adekvat för vår studie då forskningsfrågorna kräver detaljerade 

beskrivningar för att förmedla informanternas definitioner.  

För denna studie har vi valt bort en kvantitativ forskningsinriktning då denna studie inte syftar till 

att mäta något i stor skala. Denscombe (2009) menar att kvantitativa tillvägagångssätt handlar om 

att framställa numeriska data vilket innebär data i form av siffror. Studies syfte är inte att mäta det 

informanterna tänker om begreppet värdegrund. Syftet är att fördjupa och bredda kunskap om 

värdegrunden.  

Forskningsmetoden vi har valt är semistrukturerade intervjuer. Denscombe (2009) menar att när 

forskare behöver få insikt i saker som människors åsikter, uppfattningar, känslor och erfarenheter 

utgör intervjuer med största sannolikhet en lämplig metod.  

3.2 Genomförande 

Inför intervjuerna har vi valt att informera lärarna om syftet med intervjuerna samt skickat med 

intervjufrågorna i förväg. Intervjuerna har genomförts på respektive lärares arbetsplats och lokalen 
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har valts ut av läraren. Vi har avsatt 60 minuter till varje intervju besök och dessa tog i genomsnitt 

45 minuter. Intervjuerna har spelats in med diktafon efter samtycke med samtliga lärare. 

Anteckningar har också förts som stöd. Syftet är att läraren ska ge en personlig syn på 

intervjufrågorna och inte styras av frågorna eller den som håller i intervjun. Intervjufrågorna är 

framskrivna i bilaga 1. För att säkerställa att intervjuerna genomförts på ett likvärdigt sätt har 

checklistan i Denscombe (2009) följts vid varje intervju. Vi transkriberade intervjuerna samtidigt 

som vi lyssnade på dem. 

3.3 Urval 

Urvalet av informanter utarbetades genom att vi utgick från vilken grupp av informanter som 

skulle kunna bidra till syftet med föreliggande studie. De informanter som utifrån syftet är 

aktuella för föreliggande studie kan därav vara samtliga lärare som verkar inom förskoleklass, 

grundskola och fritidshem. För vår studie har vi valt lärare som är verksamma i årskurserna 

förskoleklass, årskurs ett, årskurs två och årskurs tre. Detta då vi intresserar oss för samsynen 

inom åldersspannet för vår egen utbildning. Nio F-3 lärare inom samma kommun har 

kontaktats och därmed tillfrågats om deras intresse att medverka i denna studie. Kontakten 

med samtliga F-3 lärare är upprättade via mejl där syftet med studien samt ett missivbrev har 

skickats ut. Samtliga nio F-3 lärare har tackat ja och valt att medverka. Vid urvalet av 

informanter har vi lagt vikt vid att lärarna ska ha olika lång erfarenhet då vi tror att 

erfarenheten är en faktor som påverkar lärarens förhållande till värdegrundsarbetet.  

3.3.1 Databearbetning 

Vid databearbetningen läste vi först in oss på de nio intervjuerna, sedan lyssnade vi på dem 

samtidigt som vi transkriberade dem ordagrant. Efter att transkriberingen var genomförd färgkodade 

vi delar av transkriberingarna där vi fann ord och meningar som liknade varandra. Dessa ord och 

meningar blev utsagor. Vi färgkodade utsagorna med grön färg för sådant som berörde 

värdegrundens innehåll, gul färg för sådant som berörde värdegrundens möjligheter och röd färg för 

sådant som berörde värdegrundens svårigheter. Därefter använde vi tabeller för att kunna ge 

utsagorna koder som sedan bildade fem kategorier för värdegrundens definition samt sju kategorier 

för möjligheter och svårigheter.  
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Tabellen visar exempel på̊ hur databearbetningen har genererat fem kategorier för värdegrundens definition. 

 

 
Tabellen visar exempel på̊ hur databearbetningen har genererat sju kategorier för möjligheter och svårigheter.  



 

 

18 

 

3.4 Etiska överväganden 

I undersökningen har vi strikt följt de etiska riktlinjerna om krav på information, informerade 

samtycket, konfidentialitet och dataanvändning (Vetenskapsrådet, 2011). Lärare har muntligt 

och skriftligt informerats om undersökningens syfte och genomförande. Lärarna har även 

blivit informerade om deras rätt att återta ett samtycke eller avsluta deltagandet. Samtliga 

lärare har samtyckt till att delta i undersökningen, ingen av lärarna har valt att avsluta 

deltagandet.  

3.5 Reliabilitet och validitet 

Studien har genomförts med hjälp av en väl utvald forskningsmetod som har gett oss ett fylligt och 

detaljerad empiri att tolka. Studiens empiri bygger på 317 utsagor som arbetats fram från 

ordagranna transkriberingar av samtliga nio informanters intervjuer. För att tolka empirin har vi 

tagit stöd av det teoretiska perspektivet Pragmatismen, tidigare forskning, litteratur, rapporter från 

myndigheter, hemsidor och styrdokument. Vi har även valt att se på studiens forskningsfrågor ur ett 

lokalt -och globalt perspektiv för att få en tydligare förståelse för informanternas syn på 

värdegrunden.   

 

Under hel studiens gång har vi följt Vetenskapsrådet (u.å.) forskningsetiska krav samt förhållit oss 

objektiva till all insamlade data. Vi har inte förändrat något i citaten som använts i studien för att 

försköna språk och åsikter då vi anser att språket och sätten informanterna uttrycker sig på ger 

studien ett tydligare resultat.  

4 Resultat 

I kapitel 4.1 Värdegrundens definition redogör vi för vår empiri angående hur lärare definierar 

värdegrunden genom fem underkategorier. I kapitel 4.2 Värdegrundens möjligheter och svårigheter 

redogör vi för vår empiri angående vilka möjligheter och svårigheter lärare upplever med 

värdegrundsarbetet genom sju underkategorier. I kapitel 4.3 Tolkning av empiri redogör vi för 

tolkningen av värdegrundens definition samt tolkningen av möjligheter och svårigheter. I kapitel 4.4 

Resultatsammanfattning sammanfattar vi vårt resultat.  

4.1 Värdegrundens definition  

4.1.1 Styrning och kontroll 

Under den här rubriken kommer vi redogöra för hur informanterna definierar värdegrundsarbetet 

som ett komplext arbete, regler, konflikthantering när situationer händer i det vardagliga arbetet 

samt rättigheter och skyldigheter. 

Regler är vanligt förekommande i alla klassrum. Reglerna finns främst till för att förebygga 

konflikter, bygga en trygg grupp och få undervisningen att fungera. Regler finns för alla överallt i 

världen och därav är det viktigt att barn lär sig hur regler fungerar för att kunna bli goda framtida 

samhällsmedborgare. 

Det är mitt jobb som lärare att fostra barnet att bli en samhällsmedborgare och allt vad det innebär, 

rättigheter och skyldigheter/.../ Regler och vad det finns för regler och då tänker jag att det hör ihop med 

det här samhällsmedborgare det finns ju även regler för sexåringar som nolltolerans och jag tänker att 
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alltihopa det här är ju förutsättningar för lärande att man har en fungerande grupp så värdegrunden är den 

absolut viktigaste för mig att arbeta med för det är de som gör att jag får ihop en grupp vilket gör att jag 

sen kan undervisa för utan det första så kan jag inte göra det andra för då får jag ägna min lektion åt att 

lösa konflikter 

Jag tycker att det är min uppgift att se till att klimatet i klassen är tryggt och att eleverna känner sig 

respekterade. Att alla känner sig respekterade, att man lyssnar på eleverna. Alla människors lika värde. 

Jag tycker att vi jobbar med värdegrund varje dag, för varje dag händer det något. Ibland kommer 

eleverna och vill göra saker som bryter mot klassrumsreglerna och göra något som är orättvist. Då säger 

jag till dom att det blir orättvist och att alla ska följa reglerna. Alla ska ha samma behandling och har vi 

kommit överens om regler så ska dom gälla för alla. Alla har samma rättigheter och skyldigheter 

Det framgår att värdegrundsarbetet tas upp när något händer, till exempel om eleverna blir oense i 

en situation eller efter att elever har bråkat. Värdegrunden används som ett kontrollverktyg som 

läraren kan ta till då hen ska förklara för eleverna samt påminna och kontrollera att dem kommer 

ihåg hur de ska bete sig mot varandra. 

Värdegrund måste hinnas med till exempel är det ett tjafs ett slagsmål då åker värdegrunden fram, hur är 

vi mot varandra, varför får man inte slåss därför att och så pratar man om det så det går inte att stryka 

heller jag vet att det är många som gör det och bara så här EH /.../ Det är också en grej vi involverar alltid 

föräldrarna i sånna här grejer när de inte beter sig bra i skolan och vi försöker lösa det där och vi ringer 

alltid hem för att de ska bli involverade och hjälpa till och veta hur det ligger till 

Jag tycker att vi jobbar med värdegrund varje dag, för varje dag händer det något 

När det har uppstått situationer på skolan som man känner att jo men nu är det bra att kanske prata om 

jämställdhet eller att alla är lika värda eller sådär. Vi hade nyss rocka sockor dagen då är det ett jättebra 

tillfälle att prata om alla människors lika värde och sånna saker. Upplysa dom om andra människor 

Det är svårt att jobba med värdegrund och förklara för barnen också, det är lite svårt, det är våra regler 

och hur vi ska vara mot varandra och hur vi värderar /.../ Det är ju tyvärr väldigt mycket i dem här akuta 

situationerna som vi alltid försöker faktiskt, det är bra att vi har vår kurator, om det är allvarliga eller 

större händelser så kan ju kuratorn prata med dem här barnen som har varit inblandade och följa upp det 

och ringer hem till föräldrarna så man verkligen går till djupet med det 

4.1.2 Samhällsmedborgare 

Under rubriken samhällsmedborgare redogör vi för hur informanterna definierar värdegrunden som 

ett verktyg för att skapa framtida samhällsmedborgare. Att skapa framtida samhällsmedborgare 

handlar enligt informanterna om att fostra eleverna till att fungera i samhället. 

 

För att fungera i samhället beskriver informanterna att eleverna bland annat behöver få ta del i 

demokratiska beslut och få insyn i vad demokrati innebär. Detta sker ofta genom elevinflytande där 

eleverna får vara med och rösta om saker som berör dem själva.  

 

Vi jobbar jättemycket med elevinflytande/…/ till exempel, vi bestämmer aldrig hur slutet ska bli när vi 

går igenom en sak. Till exempel dinosaurietiden eller forntiden så får alltid eleverna vara med och 

bestämma hur slutprodukten blir ska det vara en affisch ett arbete eller ett litet prov och så får dem rösta. 

Det här blev demokratiskt beslut och vi ser att det är tio stycken som vill göra ett arbete och det är fem 

stycken som vill göra ett grupparbete och det är fem stycken som vill ha ett litet prov och då blir det ett 

eget arbete på slutet 

Informanterna beskriver även att en viktig del som eleverna måste tränas i för att fungera i samhället 

är hur åsikter och yttranden hanteras. Det är viktigt att eleverna känner att deras åsikter blir lyssnade 

till och att deras åsikter är viktiga, men de måste också få en förståelse för att alla åsikter inte är rätt 

att yttra för någon kan då bli kränkt. Skolan ska genom värdegrundsarbetet förmedla vad sunda 

värderingar och moral är.  
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Åsiktsfrihet och det innefattar ju att alla har rätt att uttrycka vad man tycker och tänker det jag försöker 

med eleverna är att man inte måste säga allt. Även om du tycker att någon har en ful tröja eller säger 

saker så måste du inte alltid kommentera det, du får tycka och tänka men du måste inte säga å vissa saker 

får du inte säga för det skadar å då kommer man ju också in i det här att även om du har en viss religion 

så får du inte säga att alla andra är värdelösa för att dom har en annan religion tex. För vi har 

religionsfrihet och det innebär att du inte får kränka någon med annan religion du får inte kränka någon 

på grund av att den inte har moderiktiga kläder eller en annan sexuell läggning 

Informanterna beskriver sist men inte minst att eleverna måste få känna sig som delar av en större 

helhet och därför ska den fostran de får mot att kunna fungera i samhället inte vara skild från 

verkligheten utanför skolan. De värderingar eleverna får i skolan är de värderingar se tar med sig i 

framtiden och ut i samhället. 

Lära sig att fungera i en grupp och släppa jaget kanske. När man ska ha grupparbete tillsammans kan man 

inte säga att jag inte kan jobba ihop med den man får lära dom att när dom blir stora att då kan man inte 

välja alltid och dom måste lära sig att fungera med andra 

Det blir en gemenskap på hel skolan och det tror jag är viktigt att det inte bara är inne i den här klassen 

utan man har respekten för alla, skolan ska samarbeta, viktigt att få fram att alla måste hjälpas åt 

När dom blir vuxna kommer detta vara vilka värderingar dom har i samhället och jag tycker att det är 

jätteviktigt att man därför jobbar konsekvent med det 

4.1.3 Identitetsskapande 

Under rubriken identitetsskapande redogör vi för hur informanterna definierar värdegrund genom 

livsfrågor, känslor och tankar.  

Det framgår att värdegrundsarbetet innehåller identitetsskapande i form av olika livsfrågor och att 

utveckla sin egen identitet. 

Vi har livsfrågor, vi pratar om familjer, att familjer ser olika ut, det här att det är helt okej att två mammor 

eller två pappor eller man är ensamstående alltså det finns så olika familjer och för dom är det kanske 

mamma och pappa och syskon för det är deras norm men om man är normbrytare, två mammor kan vara 

ihop och gifta sig och få barn, två pappor kan vara ihop /.../ men just att dom får in det, familj och liksom 

hur man har haft det förr och jämföra det med idag, att förr i tiden hade man kanske inte riktigt samma 

frihet som vi har idag och titta på skolan hur kristet det var och hur hade det sett ut om en muslimsk kom 

till en sån kristen skola /.../ på ett visst sätt så det är ganska intressant att höra deras perspektiv också för 

dom upplever ju också saker och ser saker, det är kul när man kan bolla med idéer 

Det handlar egentligen för mig om socialt beteende social träning och där ligger ju emotionella träningen 

också att kunna visa sina känslor att kunna förstå att säger jag på det här sättet så kommer kompisen att 

bli ledsen det handlar också om att hitta sin egen identitet vem är jag. Vänskap som blir kanske en 

relation som varar livet ut den som man gör i tidig ålder, nog så viktigt 

Värdegrundsarbetet handlar om att eleverna ska utveckla en förståelse för hur olika känslor ser ut 

och känns både hos dem själva och hos andra.  

Det gäller att lära barnen att hantera känslor, jag har ett trafikljus som jag läst om i någon litteratur, 

trafikljus med stopp-tänk-agera, funkar i alla lägen oavsett vilken känsla du har, jag har haft det 

problemet att en av mina elever har varit jättearg och velat slå sönder allt och alla och då har jag haft 

trafikljuset som visat att stopp och tänk innan du gör någonting och efter det kan du göra det som du har 

tänkt, ibland blir det tokigt, man måste vägleda dem för att hitta rätt, det funkar även bra i klassrummet 

det här med tyst-viska-prata att man är tydlig, vad är det jag vill med lektionen och så vidare 

Med dom här små så handlar det ju också om att rita till exempel när man jobbar med känslor. Vad är din 

”arg färg” och hur tänker du, hur ser det ut när du är arg? Visualisera sina känslor. Så det är väl mest det, 

stenciler, grupparbeten och med lite olika övningar. När det handlar om åsikter kan man ju göra en fyra 

hörns övning 
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Diskriminering och människors lika värde är de första sakerna som jag verkligen tänker på/.../ - vad är 

diskriminering? – när diskriminerar man? Det kan vara allt från det lilla till det jättestora och vi pratar 

även om mycket känslor. Hur känns det att bli diskriminerad? Vad händer i kroppen? Det är viktigt att 

förklara att ordet diskriminering kan låta så stort men att det också kan vara en liten sak som någon 

upplever 

4.1.4 Allas lika värde 

Under rubriken allas lika värde redogör vi för hur informanterna definierar värdegrunden som ett 

arbete för allas lika värde.  

Det framgår att allas lika värde med fokus på att alla är olika och att alla ska respekteras för den 

man är finns med i värdegrunden. Eleverna ska genom värdegrundsarbetet få en förståelse för att 

alla är olika och det finns inget rätt och fel i hur någon är. Eleverna ska få lära sig vad omtanke och 

omsorg är, samt vad det innebär att vara en god medmänniska.  

Värdegrund för mig i mitt arbete betyder att man jobbar för att alla har olika behov och alla behöver olika 

stöd att alla är vi olika och alla ska accepteras för den man är. Det är jätte viktiga värden att alla idag ser 

samhället ut så att alla behöver olika behov alla behöver olika hjälpmedel alla behöver olika saker för att 

klara av sin vardag och det är därför otroligt viktigt att alla lär sig att vi är olika människor med olika 

behov/.../ uppfostra dem till demokratiska medborgare och någonstans hoppas man att de blir vuxna och 

kommer ut i samhället att man ska få dem att förstå att alla är lika värda att alla är olika det finns ju inte 

en enda människa som är likadan utan man ska acceptera alla för den man är 

Vi respekterar varandra, vi är alla olika och vi har rätt att vara olika det finns inget rätt och fel i hur man 

är men att man respekterar varandra för det, tyckte jag i just den här gruppen jag fick ifrån två lite röriga 

grupper så fick man ju börja forma ett förhållningssätt som ska råda in i det här klassrummet, ja inte bara 

där utan utanför också /…/men just det här att respektera varandra och för att respektera hur beter vi oss 

då? Vi lyssnar på varandra, alla är lika mycket värda och så att man formar reglerna. Jag upplever att 

många behöver respekt, som det här att dom säger ”att han inte gör det och han gör så, han är ful och han 

har knäppa skor” dem kan säga vad som helst till varandra som sårar 

Sunda värderingar att lära barnen att bli bra människor helt enkelt med omtanke och att dem ska bli bra 

och fungera i samhället/.../ just omsorg om andra om alla. Att se alla att liksom inte bara om man är bästa 

vän med ett barn så har ändå den personen ett värde och man får inte förminska någon även om man inte 

är bästisar liksom 

För mig är det nog mycket hur man behandlar andra och hur man behandlar sig själv, alltså hur man 

fungerar i samhället och att man är en del i en större helhet. Det finns en samverkan mellan allt detta som 

behöver fungera. Hur man är mot andra, att tänka på att man inte bara har en massa rättigheter utan man 

har också skyldigheter gentemot andra. Att behandla andra med respekt/.../ Men just invandrarfientlighet 

och homofobi är väl de vanligaste som lyser igenom och det är ju svårt, men man får ju försöka bolla för 

att det är okej att vara kär i någon av samma kön eller om du är svart eller vit, vi är lika värda ändå och 

det får man pusha på och stå på sig med på något vis 

I ett värdegrundsarbete för allas lika värde är det viktigt att eleverna får en förståelse för vad 

diskriminering är och när eleverna faktiskt diskriminerar någon. Det är även viktigt att eleverna får 

en förståelse för att diskriminering kan uppfattas olika av olika personer. En viktig grund i arbetet 

mot diskriminering är att ge eleverna kunskap i och verka för jämställdhet.  

Från börjar var det mest diskriminering /.../ och då var det ganska mycket diskriminering, dom var inte så 

snälla mot varandra när jag tog dom från början. Därför pratade vi väldigt mycket om diskriminering i 

början och efter det så har det blivit ganska mycket jämställdhet för att killarna hade den där machostilen 

att killarna är lite bättre än tjejerna och då har vi gått in på det här med jämställdhet 
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4.1.5 Solidaritet 

Under rubriken solidaritet redogör vi för hur informanterna definierar värdegrunden som ett verktyg 

för att bygga gruppen, skapa trygghet och skapa relationer.  

 

Värdegrundsarbetet är enligt informanterna någonting som behöver genomföras för att den övriga 

undervisningen ska kunna fungera. Ingen undervisning fungerar utan en trygg grupp, för otrygga 

elever kan inte ta till sig kunskap på samma sätt som trygga elever.  

Jag tänker att alltihopa det här är ju förutsättningar för lärande att man har en fungerande grupp så 

värdegrunden är den absolut viktigaste för mig att arbeta med för det är de som gör att jag får ihop en 

grupp vilket gör att jag sen kan undervisa, för utan det första så kan jag inte göra det andra för då får jag 

ägna min lektion åt att lösa konflikter 

Det är viktigt att gruppen skapar relationer till varandra. Genom olika aktiviteter där samarbete 

ligger i fokus blir gruppen tryggare med varandra och därmed lugnare.  

Jag tycker det är förutsättningen för att barnet ska kunna lära sig andra saker. Har du en grupp där barnen 

krälar på golvet, slåss sitter och snackar med varandra då kan du inte lära dem någonting för dem är inte 

där och jag ser ju genom att göra lekar tillsammans, drama, titta på filmer och prata, gestaltande, massage 

möjliggör man ett samarbete med barnen att få ihop gruppen vilket gör att det underlättar när jag ska 

undervisa sen 

Värdegrunden handlar om att lära sig vad det innebär att vara en bra kompis, men också om 

förståelsen för att man inte måste vara bästa kompis med alla för att upprätthålla en god 

vänskapsrelation. Eleverna måste utveckla en förmåga att kunna samarbeta. Att kunna samarbeta är 

en viktig egenskap för att fungera i samhället.   

Dom är så små och det blir mycket att vara en bra kompis hur man beter sig mot andra att visa hur mycket 

man får tillbaka om man gör små handlingar för andra men även glädjande för en själv att göra något för 

andra/.../ man får lära sig att fungera i en grupp och släppa jaget kanske. När man ska ha grupparbete 

tillsammans kan man inte säga att jag inte kan jobba ihop med den man får lära dom att när dom blir stora 

att då kan man inte välja alltid och dom måste lära sig att fungera med andra. Man behöver inte göra det i 

alla situationer men ibland måste man ju 

Det handlar också mycket om kompisskap i alla helst i förskoleklassen så handlar det om 

kompisrelationer 

Jag lägger nog väldigt mycket tid på hur man är en bra kompis, att kunna läsa av andra och jobba med 

olika känslor, hur man kan se att en kompis är arg eller glad. Att behandla andra med 

respekt/.../medmänsklighet att kunna respektera andra och sig själv att kunna lyssna, att kunna lösa 

konflikter och prata med varandra och lyssna på varandra och höra vad den andra säger när man inte är 

helt överens och att ta hand om varandra känns väldigt viktigt tycker jag 

Det jag nog lägger mest tid på är att alla har rätt att bli lyssnad på, att man kan tycka att någon är dum 

men man behöver inte säga det. Man kan tycka att någon uttrycker sig dumt, men man behöver inte 

kommentera det. Man har rätt att få tycka för de är en sak som kan vara lite, de är rätt snabba på att hacka 

på varandra och tycka att kompisen tycker fel men nej/.../ en sa att han ska bara leka med muslimer aha, 

ja jag ska bara leka med kristna sa en annan då lite snabbt som då va kristen. Jaha men okej, då blir det ju 

lite problematiskt. Att liksom försöka belysa det absurda i att det skulle vara religionen som avgör om 

man är en bra kompis eller inte 

Det är viktigt att hela skolan känner en gemenskap. Värdegrundsarbetet kan handla om att skapa en 

gemenskapskänsla på hela skolan, där eleverna tillsammans får arbeta med värderingar som ska 

gälla för hela skolan och inte bara inne i det egna klassrummet. En gemenskap på skolan skapar en 

större trygghet på skolan och gör att eleverna på skolan respekterar varandra oavsett ålder.  
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Vi fyllde 50 år förra året och då hade vi 50 årskalas, vi blandade alla årskurser för att skapa en gemenskap 

på skolan, sen har vi små aktiviteter, ruset där vi springer ett varv runt området, melodifestivalen där 

eleverna ska få uppträda på scenen för hela skolan och det är ganska stort, det blir en gemensam på hela 

skolan och det tror jag är viktigt att det inte bara är inne i den här klassen utan man har respekten för alla, 

skolan ska samarbeta, viktigt att få fram att alla måste hjälpas åt 

På skolan har vi något som kallas månadsmöte det är alltså en gång i månaden som skolan träffas och då 

får hela skolan gå och titta på det, en gång skickade  trygghetsteamet ut en enkät i skolan där man fick 

svara på vart man kände sig trygg på skolan för att skapa en tryggare skola och så fick då eleverna säga 

vart på skolan man kände sig otrygg och då när vi kom ner på månadsmötet så spelade dom teater om hur 

man känner sig otrygg på skolan och bland annat toaletterna för att barnen springer och låser upp 

toaletterna när man sitter där inne och då blir man rädd och vill inte gå på toaletten och så spelade dom 

upp hur man låser upp toaletten och sen så involverade dom klassen att hur skulle vi kunna göra för att 

inte få vara otrygg hur skulle dom andra kunna göra 

Ja vi har ju fadderverksamhet till exempel så förskoleklassen har faddrar i trean och det är ju helt super. 

Då gör vi aktiviteter tillsammans och det är för att skapa trygghet på hela skolan är det. Två gånger per år 

gör vi “Hösttrampet” och då går man iväg och man är uppdelade i grupper över alla årskurser alltså från 

förskoleklass till årskurs 6. /…/Det är något som gör en gemenskap på hela skolan 

4.2 Värdegrundens möjligheter och svårigheter 

4.2.1  Tillfälliga lösningar 

Det finns svårigheter med att implementera värdegrundsarbetet i det vardagliga arbetet. 

Värdegrunden är otymplig och det stora tolkningsutrymmet försvårar arbetet. Dessutom finns det 

andra ämnen som är viktigare än arbetet med värdegrunden och det först och främst till dessa ämnen 

som tiden måste gå.  

Svårigheterna är väl hur vi ska kunna göra det till ett vardagsarbete vilket vi inte gör just nu, men rektorn 

har tagit upp det här på samlingen, våra regler och förhållningssätt och då är ju det någonting som sker 

men man önskar att det är mer skulle vara någonting som återkom var fjortonde dag eller nånting /.../ Vi 

jobbade vid ett tillfälle med värdegrundsfrågor i alla klasser, samma fråga – vad är respekt hade vi på 

måndagen till exempel och då fick barnen dels en läxa med sig hem där man skulle prata med sina 

föräldrar vad man tyckte att respekt var för något/.../ det är för 7-8 år sedan, jag menar det här 

med värdegrunden kom ju väldigt tydligt för ett antal år sedan det var väl ingenting man pratade om för 

tio år sedan i skolan kanske utan det har kommit nu med nya läroplanen 

Det är inte jättemycket tid som är specifikt värdegrundsarbete utan vi försöker få in det hela tiden som när 

det sker saker så pratar man om det vi hade sån här snällkalender i julas när man får uppdrag och ska 

utföra olika handlingar som öppna dörren för någon eller vad de nu kunde vara 

Det finns möjligheter till att arbeta med värdegrunden i samband med kalenderdagar. Det finns 

många datum i kalendern där specifika saker ska uppmärksammas. Exempelvis Rocka sockorna då 

Downs syndrom uppmärksammas. Kalenderdagarna bjuder in till att naturligt arbete med 

värdegrunden. Innehållet för värdegrundsarbetet utgörs av det den aktuella kalenderdagen 

uppmärksammar och ofta finns det färdiga material att tillgå för arbetet med kalenderdagarna. Det 

är ett enkelt sätt att involvera eleverna i viktiga värdegrundsfrågor. 

När det har uppstått situationer på skolan som man känner att jo men nu är det bra att kanske prata om 

jämställdhet eller att alla är lika värda eller sådär. Vi hade nyss rocka sockor dagen, då är det ett jättebra 

tillfälle att prata om alla människors lika värde och sådana saker. Upplysa dom om andra människor  

FN-dagen har vi ett program där vi bland annat tittar på barnkonventionen och då har vi faddergrupper 

och olika övningar gemensamt på skolan 

Vi jobbar ändå ganska mycket men då är det specifika dagar det är inte så att vi har det när det är en 

vanlig lektion utan då involverar man det i ämnet och sen tas sånna här grejer upp vid FN-dagen 
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vi kan också titta på film som nu sist med rockasockorna så tittade vi på en film om en kille med down 

syndrom och att det kommer upp frågor utifrån det man har tittat på och det blir ju också ett sätt att arbeta 

med värdegrund  

Sen kommer det ju dagar eller vad man ska säga i kalendern, till exempel som barnens rättighets dag eller 

vad det heter och då är det ju ett bra tillfälle att prata om sånna saker också. Men jag har varit lite dålig 

med det 

värdegrundsövningar, man delar upp klassrummet i två och då med ja nej eller kanske i mitten sånna 

grejer och det gör man på FN-dagen alltså sånna dagar mer och då är ju hela skolan involverad 

4.2.2 En ständig påminnelse  

Det är en svårighet att förankra värdegrunden hos eleverna utan att ständigt påminna och tjata om 

hur man är mot varandra. Det är dessutom en svårighet att eleverna är så små, små barn glömmer 

lätt bort.   

Varje dag varje minut varje samling jämt, är du ute och är rastvakt så är det att påminna om vilka regler 

som gäller hur är vi mot varandra är det okej att göra så som du gjorde nu, det är hela tiden. Det är nästan 

lättare att svara på frågan tvärtom när arbetar vi inte med värdegrunden, så det är ett ständigt arbete med 

den 

Inför varje ny uppstart i augusti där så då får vi alltid minst en dag till att diskutera kring vad som inte 

funkade förra året och vad behöver vi tänka på till nästa år. Behöver vi några nya regler på skolan, 

behöver vi uppdatera några regler på skolan?  

dom följer regler, men dom är så små och kan glömma bort/.../ att dom får vägledning av mig för jag är ju 

förebilden, det är jag som får visa dom för dom är barn och barn kan inte allt dom lär sig.  

Dom är ju barn, mycket försvinner. Att hela tiden påminna tror jag är det viktiga. Att inte tro att det 

hjälper att man tar upp en sak en gång för att eleverna ska kunna något. Hela tiden påminna och tjata för 

att då vet man att eleverna tar med sig det och förstår tillslut 

Eleverna glömmer för dom är små. Men om man jobbar med det konsekvent kommer värderingarna att 

sitta. Det är det konsekventa arbetet som ger effekt /.../ att jobba med värdegrunden konkret och visar hur 

man ska göra något. Exempelvis när eleverna får säga snälla saker till varandra. Sådan är svårt i början 

för dom vet inte hur dom ska tänka, men när jag visar och ger exempel då förstår dom bättre 

Eleverna är fortfarande ganska små i tankesättet och därför är det viktigt att man går ner till elevnära 

situationer. För att kastar man ur sig ordet diskriminering så ser många ut som frågetecken. Men de 

kan vara väldigt duktiga på att använda sådana stora ord som diskriminering och säga att nu 

diskriminerar du mig. 

”nu diskriminerar du mig” för vad som helst. Då får jag påminna dom om vad det betydde nu igen. Det är 

viktigt att bryta ner svåra begrepp och förklara innebörden för dom 

4.2.3 Tolkningsbar läroplan  

Det är en svårighet att värdegrunden är tolkningsbar i läroplanen. Tolkningsutrymmet kan leda till 

svåra diskussioner. Den som tolkar värdegrunden gör det med sina egna värderingar i ryggsäcken. 

Det är svårt att inte sätta sina egna värderingar över någon annans.  

Luddigt att det skulle verkligen behöver förtydligas, ta ner på en lite lägre nivå jag menar som jag säger 

själv att alla människor har samma lika värde vad betyder det egentligen (betoning på egentligen) det är ju 

upp till dig och mig att tolka, där är det ju jättesvårt om jag tänker att, ja man kan ju tänka olika om det 

och det är ju det som är svårt att säga att du har rätt och jag har fel eller tvärtom när det faktiskt inte står 

exakt, hur den ska tolkas så det är jättesvår, vi ska hjälpa barnen att bli samhällsmedborgare men om jag 

behöver ta tag i ett barn för att hjälpa det barnet och så tycker någon annan att man får absolut inte ta tag i 
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barn så kan ju vi tolka samma läroplan, jag kan tolka att jag hjälper det här barnet och någon annan kan 

tolka det till att du stjälper det här barnet och vem som har rätt säger ju inte läroplanen i det läget 

Vackra ord, det är nästan som en lagtext, jag kan känna att det är så att man måste sätta sig ner i ett 

arbetslag på en skola, vi har ju alla olika, vad är respekt för dig och vad är tillit och allt det här, vad är 

självförtroende, självkänsla. Man måste ju ta bit för bit för att förstå varandra och det är ju det som är 

svårt eller kan vara när man är som vi, vi har både skola och fritids, vi i skolan jobbar på ett sätt och dem 

på fritids har lite friare och flummigare, vad gör dom egentligen, så det är ju viktigt att man tillsammans 

på en skola, för många barn är ju på fritids än vad dom är på skolan om man nu ska fostra till goda 

medborgare 

Jag tycker att värdegrunden är formulerad på en abstrakt nivå. Den är inte det stöd eller hjälp som lärarna 

behöver ibland och det kan bli konflikter på skolan mellan lärare för att dom har olika synpunkter på 

uppdraget och hur arbetet med värdegrunden ska förverkligas 

Det är en svårighet att värdegrunden är så abstrakt. En konkretisering skulle underlätta arbetet och 

förvirringen om innehållet skulle minska. 

Över lag är ju hela värdegrundsdelen väldigt otydlig så att jag inte vet om den ger så mycket praktiska 

tips och idéer utan den säger väl mer att det ska jobbas med värdegrunden  

Den känns abstrakt. Om läroplanen är abstrakt kan man tolka den lite som man vill och det kan göra 

många förvirrade. Om det står mer konkret så tror jag det skulle vara bättre, då blir det klart för flera 

Den är komplex och väldigt svår. Den är luddig och svårtolkad 

Min egen brist på att jag inte vet eller kan tolka vad står värdegrunden för skulle ju kunna vara ett hinder. 

Att värdegrunden är då stort och otympligt och vad kan lilla jag göra i den här barngruppen 

Det är en möjlighet att värdegrunden är tolkningsbar i läroplanen. Tolkningsutrymmet ger arbetet 

med värdegrunden en stor frihet. Det är enkelt att anpassa värdegrundsarbetet till sin grupp och 

gruppens behov.   

det är ju vår bibel ska det ju vara, även om man inte viftar med den så mycket men den är ju bra det är ju det vi 

kan falla tillbaka på så absolut skulle man ju kunna, det är ju det sättet som den skrivs på är ju tråkigt, tyngd i 

orden, om man inte gör dom levande vilket man måste göra  

man har ju ett helt kapitel med värdegrundsarbete som genomsyrar hela grundskolan och fritidshem och 

det är jättebra att man har ett sånt kapitel som är så tydlig, visst att det finns lite otydligheter /.../. 

Läroplanen är alltid bra, jag har en trygg punkt där, jag vet ju att det är vissa föräldrar som tycker att 

religionen bestämmer, dem tycker att ja men “är man muslim så är man muslim, då är det så man ska tro, 

för det som är, är ju att till exempel om man kommer från Somalia och så kommer du till Sverige, det är 

en stor skillnad på hur man ser på det här med religioner, i Somalia är det mer strikt både i skolan och i 

hemmet, att så här är det och så ska man tro /.../här är det att vi är mer fria, vi får tro på vad vi vill vilket 

såklart orsakar ett problem och då blir det att jag har som stöd i styrdokumenten att här i den här planen 

står det att jag ska göra det här och gör jag inte det så gör jag tjänstefel och det förstår föräldrar /.../, jag 

känner att jag har en trygg punkt i läroplanen och övriga styrdokument som skollagen  

Det är en möjlighet att värdegrunden är tolkningsbar. Värdegrunden kan genom sin öppenhet bjuda 

in till diskussion mellan kollegor där idéer och tankar kan utbytas. Tolkningsutrymmet är dessutom 

viktigt, för olika skolor kräver olika värdegrundsarbeten. Samhället står även i ständig förändring 

och en alltför konkret värdegrund med en specificerad samhällssyn kan vara farlig. 

Jag kan ta upp I mitt arbetslag om jag behöver ha hjälp med något och så kan dom andra komma med 

förslag på hur dom kan hjälpa mig eller vad jag ska göra. Det är en trygghet för mig att jag kan prata med 

dom om vad som helst och att ha någon att bolla med. Vi sitter i början på en termin i grupp och pratar 

om det som står och diskuterar vad som kan menas med den 

Jag tycker att det framställs på ett bra sätt, först är det en beskrivande del om vad det handlar om och sen 

kan man gå ner till punktvarianterna och få det mer konkret eller vad man ska säga. Så det är ganska bra 
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att kunna gå tillbaka dit. För man kan ju alla begreppen och orden, men vad betyder dom egentligen. Lite 

som ett uppslagsverk. Jag kan tänka mig att skulle man stöta på problem med något så kan jag tänka mig 

att det är bra att gå tillbaka till värdegrunden för att se hur man ska tänka om en sak  

Det står att ”skolan ska vila på det svenska samhällets grundläggande värderingar” ja fine, det står där och 

jag är rätt glad att det inte står hur vi exakt ska jobba med det för det är farligt. För läroplanen är ju inte 

bara ett dokument som talar om vad eleverna ska uppnå i kunskap som nått sorts kunskapsmål, det är 

också ett tidsdokument utifrån den samhällssyn och den kunskapssyn som samhället vilar i nu. Det som 

existerar nu eller när den skrevs /.../Det finns ju fördelar och nackdelar med det där, fördelen är ju att det 

finns än så länge ingen skrivning i hur olika människor ska bemötas utifrån religion, härkomst mm. Än så 

länge står det ingenting om det tack och lov. För att det är en väldigt farlig väg. Jag tycker att det är bra 

och viktigt att det står att vi ska uppfostra, fostra elever till demokratiska samhällsmedborgare att det är 

en del av vårt uppdrag. Just för att ingen ska komma undan det eller hitta på egna små varianter allt för 

tydligt så på det viset tycker jag att det är bra att den inte är specificerad 

4.2.4 Tiden 

En svårighet med värdegrundsarbetet är att tiden inte räcker till och det behövs mer tid till tolkning 

av värdegrunden. Tiden har också ett värde, det uppstår en svårighet i att värdegrunden inte anses 

vara värd lika mycket tid som ämnena. Om tiden ska räcka till både värdegrundsarbete och arbete 

med ämnena måste värdegrunden integreras i ämnena.  

Vi har klassråd men den här terminen har det inte hunnits med 

Ja alltså vi har temakvällar en gång i månaden och varje tisdag eftermiddag så sitter vi 1–3. Det är 

på sånna kvällar vi kan få tid till att prata 

Om man skulle undervisa bara värdegrundsarbete så då blir ju så klart tiden från ämnena tagna alltså du 

har en viss tid du har en viss timplan du har vissa saker du måste göra det hinns aldrig med men en 

möjlighet till ett bättre värdegrundsarbete hade varit om vi fick tid till att diskutera och komma 

överens om hur och vad vi ska jobba med. Alltså välkomna till läraryrket du har halva läroplanen kvar när 

du slutar trean du hinner aldrig om du inte sätter ihop ämnena jobbar intrigerat om du inte får ihop allting 

i ett och samma så du måste väva in värdegrundsarbetet i ämnena för annars går det inte 

Barnsyn eller värdegrundsyn det är ju ingenting vi sitter och diskuterar för den tiden finns inte och det är 

jättekonstigt för det finns konflikter på arbetsplatsen också så genom att prata om värdegrunden tror jag 

att man skulle få tag i många sånna här saker där vi tänker olika och faktiskt ha ett forum att prata om det. 

Jag tror att ett arbetslag kan ju också smitta av sig på barn. Vi är ju förebilder i mångt och mycket 

 

Ännu en svårighet med att hinna med värdegrundsarbetet är personalbrist. Det finns för lite personal 

för att hinna med att arbeta på ett kreativt sätt med värdegrunden.  

Oftast är tiden ett hinder, vi har en begränsad tid, vi håller på med en konfliktlösning och gör det efter alla 

konstens regler och sen ringer klockan in och alla 49 andra barn står och stampar och vill och på det viset 

kan ju tiden bli en faktor. /.../ Och så om det är för lite personal om man har barn i sin grupp som är i 

behov av stöd på ett eller annat sätt 

Vi har varit lite dåliga på att dramatisera, men i början av 2an hade vi en dramapedagog här på skolan och 

då fick vi göra en del. Men hon försvann nu till 3an 

Tiden räcker inte till både kunskap och fostran. Värdegrunden tar mycket tid som behöver användas 

till ämnena.  

En gång har det hänt att jag sagt att nu tar vi en vecka utan en massa undervisning utan vi bara satsar på 

att få ihop gruppen igen, och det har varit när en ny elev kommer, ny elev går, personalförändringar, det 

blir ingen trygghet för dem och då måste man ha någon trygg punkt nånstans eh så då ja det har varit att 

jag har fått pausa för då har det varit väldigt kritiskt, det är det värsta som kan hända, men samtidigt finns 

det ingen annan valmöjlighet om det blir för oroligt, då går det inte att ha en lektion om det blir för oroligt 
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Sen är det svårt att ta sig tiden att få ihop värdegrundsarbetet och ta sig tid för att göra sånna här saker. 

Jag tycker att det är väldigt viktigt, men det kan vara svårt att få in. Man måste verkligen ta sig tid för att 

undervisa om det. I början kände jag ju att det var jätteviktigt, vi får bara lägga undan nästa lektion som 

matte svenska och nu kör vi på det här för att det är det här som är viktig 

Det lär dom väl sig senare liksom skjuta fram det i tiden, de lär dom sig när de börjar ettan eller senare, 

det kan ju faktiskt bli ett hinder. /.../ Sen tänker jag också på att det finns ju mål att uppnå, det finns vissa 

saker i läroplan som vi är ålagd att göra och det kan vi ju inte bara strunta i bara för att vi tänker att vi 

bara ska arbeta med värdegrunden utan det måste ju samsas om tiden 

4.2.5 Demokratiska medborgare  

Det är en möjlighet för eleverna att genom deltagande i olika demokratiska beslut och diskussioner 

av olika slag får träna på sin kommunikativa förmåga. Det är viktigt att eleverna lär sig att 

kommunikation är ett av de främsta verktygen en människa besitter och att det är genom 

kommunikation som inflytande uppstår.  

Vi har elevråd från alla klasser och där har rektorn lyssnat på eleverna eller ja ibland undrar man varför 

man har det här för, att det är lite skendemokrati. Till exempel så har vi förbud mot egna leksaker på 

skolan men några elever ville spela Goggos och gjorde ett upprop till rektorn, skrev namn och tog med 

och då tog rektorn till sig det här, ja men om ni gör upp regler och det fungerar /.../ så då har ju det här 

med demokratin fungerat, dem kom med ett förslag och rektorn lyssnade på dom och sen får vi då se hur 

det blir. Men tanken är att eleverna ska träna i det här demokratiska mötesformerna 

Genom elevinflytande skapas en möjlighet för eleverna att lära sig hur ett demokratiskt beslut går 

till. Eleverna får rösta om något som de själva valt ut och får lära sig att majoritet alltid vinner.  

Vi jobbar jättemycket med elevinflytande och nu säger jag vi och det är bara för att det är vi i årskurs 3 

som lärarna tillsammans. Till exempel, vi bestämmer aldrig hur slutet ska bli när vi “Går igenom en sak. 

Till exempel dinosaurietiden och forntiden så får alltid eleverna vara med och bestämma hur 

slutprodukten blir. Ska det vara en affisch, ett arbete eller ett litet prov och så får dem rösta. Det här blev 

demokratiskt beslut och vi ser att det är tio som vill göra ett arbete och det är fem som vill göra ett 

grupparbete och det är fem som vill ha ett litet prov och då blir det ett eget arbete på slutet. Det är alltid 

såhär att vad är det här, jo det är elevinflytande att ni får vara med och bestämma det är ett demokratiskt 

beslut  

Här om dagen skulle börja med en ny bok, vi presenterade två böcker och röstade. Det vi ska arbeta med 

får dem ju inte välja mellan men vad dem ska arbeta med kan dem ju få välja på inom olika ämnen men 

fritids kan väl kanske mer jobba med sådant  

 
Värdegrundsarbetet har dem inte så mycket delaktighet men i övrigt så kan man ju fråga vad dem vill 

göra, om jag säger att jobbar ni på bra den här veckan, nu har vi 50 pärlor och blir dem av med 50 pärlor 

så får dem själva vara med och rösta fram en typ av belöning, då kan dem komma fram med förslag med 

vad dem vill göra och då kan det vara titta på film eller gå till lekparken eller att man är ute och gör 

någonting. Dem är delaktiga i planeringar i undervisningssituationer men inte så mycket i 

värdegrundsarbetet 

Det händer ibland att elever kommer till skolan med värderingar som enligt vårdnadshavarna är dem 

rätta, men i skolan är de inte längre de rätta. Där får skolan en ännu större uppgift att tydligt 

förklarar vilka värderingar som gäller i enlighet med skolans värdegrund och vad som är sunda 

värderingar att ha i dagens samhälle. Eleverna ska genom värdegrundsarbetet få en chans att lära sig 

att samtala och diskutera om värderingar. Det är en viktig del för en framtida samhällsmedborgare 

att kunna lyssna på någon annans värderingar utan att brusa upp. 

Det som kan bli svårt däremot är ju om man har elever som har helt andra åsikter med sig hemifrån och 

att det blir en åsikt därifrån. Att om man pratar om allas lika värde och så säger en elev att ”ja men den 

där /.../ han är ju inte värd någonting”. Där kan det ju bli jättesvårt, för där är det ju mitt ord mot mammas 



 

 

28 

 

och pappas oftast och då hamnar ju barnet i en tanke om ”vad ska jag tro” för nu säger fröken en sak och 

mamma och pappa en annan. Men det får man ju liksom hantera, för jag är ju inte här för att uttrycka 

mina egna åsikter utan jag måste ju stå för samhällets värdegrund som är den som vi på något sätt ska 

följa 

Det finns dom som tycker att tjejer ska inte göra det här och killar ska inte göra det här, att det är de här 

normerna fortfarande och det kan göra det hela lite problematiskt eftersom någon annan kanske tycker på 

ett sätt och en annan på ett annat och då blir det att dom inte håller med och det blir bråk/.../ det är en 

utmaning, men jag tror ändå att man kan lära barnen att samtala med en relativt bra ton, att det inte blir 

hätsk diskussion utan att det är en diskussion som är bra med bra tonläge 

Vår fotbollsplan har varit en plats där det har förekommit väldigt mycket diskriminering och elakheter 

och rasistiska saker och så, så då har vi fått tagit ett krafttag med fotbollsplanen till exempel och skickat 

ner fler domare som är tjejer vilket har gjort att tjejerna i alla olika klasser har blivit motiverade till att 

vilja spela fotboll. För det är inte bara killar och kill-domare utan det har blivit mer jämställt där nere  

4.2.6 Mångfald   

Det finns möjligheter med att en klass innehåller olika kön, etnicitet, religion, 

funktionsnedsättningar, sexuell läggning, könsöverskridande identitet och ålder. Olikheter i 

klassrummet ska tas till vara för det kan skapa en vidare bild av samhället.   

Den här klassen har varit väldigt fast i religioner man får, här är det väldigt naturligt att ställa frågan, är 

du muslim, är du kristen? Det kommer så naturligt för dom så få dom att förstå att det spelar ingen roll 

vad du tror på eller om du inte tror på någonting alls för det tycker dom är jättekonstigt att man inte kan 

tro på någonting, att dom förstår och visar respekt för alla och allas olikheter, det är min viktigaste punkt 

och att man respekterar varandras åsikter, man kan tycka olika, det är för mig jätteviktigt /.../ man jobbar 

med det i alla ämnen men mer specifikt i So-ämnena eftersom man har livsfrågorna där 

Men just invandrarfientlighet och homofobi är väl de vanligaste som lyser igenom och det är ju svårt, 

men man får ju försöka bolla för att det är okej att vara kär i någon av samma kön eller om du är svart 

eller vit, vi är lika värda ändå och det får man pusha på och stå på sig med på något vis 

Eftersom vi har den variation på bakgrund, att vi kommer alla från olika länder så har vi ibland tagit hjälp 

av varandra. Att en som kommer från Somalia kan komma in och förklara att när det gäller arbete som 

ska gynna de somaliska barnen så kan det vara bra att tänka på det här, det här är bra att lyfta å så. Vi har 

tex pratat om hur man gör i olika länder/ kulturer när man firar något, någon maträtt å så. Det som har 

varit svårt att lyfta är det här med olika sexuell läggning 

4.2.7 Trygghet  

Barn lär sig inget om de inte är trygga, de behöver vara trygga för att ta till sig kunskap.  

Det är ju en ökad trygghet för alla barn om alla skulle liksom ställa upp på do m här att vi ska visa respekt 

för varandra, vi ska acceptera alla utifrån olika kultur och så, då ger ju det en trygghet och det ger glada 

barn, “läraktiga” barn, jag menar man måste vara trygg för att ta in kunskap, du växer med det 

Att bygga sin elevgrupp är en ständigt pågående process, därför måste värdegrundsarbetet vara en 

ständigt pågående process. Värdegrunden är grunden till att gruppen inte ska bli orolig.  

För mig betyder det grunden, jag jobbar mycket med värdegrunden, bygger ihop gruppen så att dom ska 

vara trygga och det är ett ständigt arbete hela tiden /.../ dom kommer ifrån varandra för dom träffas inte på 

loven och då de kommer ifrån varandra så då får man börja om på en ny kula igen för att få ihop gruppen 

och sen är det samma sak om det kommer in en ny elev, gruppen blir orolig, man måste börja jobba om 

den igen så värdegrunden är basen för att få in så mycket kunskap som möjligt för att bli trygg i den 

miljön tänker jag 

I arbetet med att skapa en trygg grupp kan det vara nödvändigt att arbeta med värdegrunden utan att 

eleverna känner några krav, det är viktigt att också vara i nuet och umgås. Där skapas ”vi känslan”. 
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Det behöver inte vara massa samarbetsövningar utan det kan räcka med att man tar en picknik någonstans 

och bara umgås och inga krav ställs att man bara är och fångar dagen 

4.3 Tolkning av empiri 

4.3.1 Värdegrundens definition 

Studiens första forskningsfråga lyder: hur definierar lärare begreppet värdegrund i undervisningen? 

Med stöd av tidigare forskning och John Deweys pragmatismen kommer vi att undersöka i vilken 

utsträckning det finns en samsyn kring vad värdegrunden innebär.  

Styrning och kontroll 

I kategorin styrning och kontroll är regler mycket framträdande, regler i klassrummet och hur 

eleverna ska förhålla sig till reglerna. Reglerna verkar dock inte ha någon kraft utan tjat på grund av 

att elever i förskoleklass till årskurs tre är barn och därmed inte kompetenta nog att kunna förhålla 

sig till reglerna av egen fri vilja. Regler ska tjatas in snarare än att diskuteras med eleverna. 

Thornberg (2006) skriver att lärarnas värdegrundsarbete ofta innehåller stora delar av regler. I 

största utsträckning handlar det om att agera och reagera på när eleverna inte följer reglerna. Franck 

(2014) förklarar att alla skolor behöver ha en värdegemenskap som präglar den på ett eller annat sätt 

och kan bidra till att ge förutsättningar för att utveckla ett gott liv för individen i relation till andra. 

En värdegemenskap kan dock betyda många saker, ibland kan värdegrunden få rollen som någon 

sorts högre makt. Värdegrunden övergår då till att vara ett kontrollverktyg där eleverna antingen kan 

göra rätt eller fel och kanske är det ett enkelt sätt att tänka, att värdegrunden är regler som ska följas 

för då blir skolan åtminstone likvärdig och rättvis.  

Värdegrundsarbetet definieras som ett verktyg för konfliktlösningar. Värdegrunden plockas ofta 

fram som ett rättesnöre när konflikter uppstår eftersom konflikten i sig bjuder in till ett naturligt 

arbete med värdegrunden. Värdegrunden är ett hjälpmedel i akuta situationer där värdegrundsarbetet 

blir ett naturligt inslag för att lösa problemet som uppstått. Pragmatismen beskriver att fenomenet 

uppstår då informanterna försöker ta in värdegrundsarbetet i en situation som står i direkt relation 

till eleverna. Eleverna är berörda av konflikten och då passar informanterna på att öppna upp ett 

arbete med värdegrunden då det känns naturligt. Eleverna ska lära sig att hantera och bemöta 

situationer som uppstår i vardagen (Säljö, 2014).  

Samhällsmedborgare 

I kategorin samhällsmedborgare framträder uppdraget att fostra eleverna till att fungera i samhället 

som värdegrundens huvudsakliga uppdrag. För att fostra elever till att bli fungerande 

samhällsmedborgare är det demokratin som är det primära. Eleverna ska få förståelse för vad 

demokrati är genom att själva få delta i demokratiska beslut och de ska också få förståelse för hur 

demokratiska beslut fattas. Fostran till demokratiska medborgare ska ske i enlighet med sådant som 

berör eleverna, sådant som eleverna har en förståelse för och ett intresse för. Eleverna ska även få 

känna demokratins kraft genom att det som eleverna exempelvis får rösta om får ett betydande utfall 

och inte en känsla av att det är på låtsas. Skolans främsta uppdrag är att förbereda människor för att 

kunna aktivt delta i samhället och förstå demokratins krav och möjligheter. Dock får fostran till 

demokratiska medborgare inte utföras på en nivå som är över barnets. Den demokratiska fostran ska 

ta utgångspunkt i sådan som elever har tidigare erfarenheter av. Utgångspunkten ska vara från 

barnets perspektiv (Säljö, 2012). Skolan ska förbereda eleverna för att leva i ett demokratiskt 

samhälle och fostra eleverna till att bli medborgare som aktivt vill delta i samhället. Skolan ska se 

till att eleverna får kunskap om demokrati och förstår demokratin (Skolverket, 2018).  
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En ytterligare sak som framträder i kategorin samhällsmedborgare är att värdegrundsarbetet syftar 

till att förmedla kunskap om vad som är sunda värderingar. Eleverna ska genom värdegrundsarbetet 

få en förståelse för att de har rätt att tycka och tänka som de vill, men de har däremot inte rätt att 

uttrycka sig som de vill vilket går hand i hand med Barnkonventionens artikel 13 “Barn har rätt till 

yttrandefrihet; att tänka, tycka och uttrycka sina åsikter, med respekt för andra personers rättigheter” 

(Unicef u.å.). Samarbete och förståelse för sina medmänniskor är viktiga värden att få utveckla 

redan i skolan, eleverna måste lära sig släppa taget om att alltid vilja sätta sig själv i främsta 

rummet. Nordmark, Jonsson & Månsson (2018) skriver att eleverna i skolan ska utvecklas till goda 

samhällsmedborgare genom att delta i aktiviteter där de får verka både för sitt eget och andras 

välbefinnande.  

Identitetsskapande 

I kategorin identitetsskapande framträder uppdraget att hjälpa eleverna att hitta sig själva och sin 

identitet som det huvudsakliga. Eleverna ska få utveckla sin förmåga att kunna hantera känslor och 

här beskriver informanterna att det är deras uppgift att ge eleverna de rätta verktygen. Det handlar 

om att kunna beskriva sig själv i olika typer av känslor, att kunna prata om känslor men att även 

kunna se hur andra ser ut när de hanterar samma känslor. Det är en social och emotionell träning. 

Månsson (2014) skriver att skolan är inte bara ett ämne utan en del av livet med inkludering, 

integrering, erfarenheter, kunskaper och förhållningssätt. Dewey (2004) skriver att individen lär sig 

samhällets gemensamma sociala regler genom samspel med andra i den miljön hen lever i och lär 

sig hur olika sammanhang ska hanteras.  

En ytterligare del i kategorin identitetsskapande är diskriminering. Eleverna måste få en förståelse 

för vad diskriminering är och att det är något som kan uppfattas olika av alla. Det är viktigt att 

eleverna genom värdegrundsarbetet får en förståelse för hur det kan kännas att bli diskriminerad 

eller kränkt. Dewey (1999) beskriver att skolan är en viktig del i att formulera och förmedla den 

kommunikation som formar elevernas attityder. Skolverket (2018) skrivet att skolan ska främja 

elevernas förmåga till att klara av personliga ställningstaganden. Skolan ska ta utgångspunkt i ett 

etiskt perspektiv där ingen utsätts för diskriminering. 

I dagens samhälle ser till exempel familjer olika ut, en familj består inte längre enbart av 

“normfamiljen” mamma, pappa och barn. En familj kan se ut på en mängd olika sätt och det måste 

respekteras. Värdegrundsarbetet måste därför beröra sådana livsfrågor och göra eleverna bekanta 

med det de är främmande inför. Det är viktigt att skolan inte är isolerad från hur världen utanför 

klassrummet ser ut. Annars finns det en risk att eleverna växer upp till medborgare som tänker 

fördomsfulla tankar om det de är obekanta inför (Skolverket 2013a). Det är i kommunikation med 

omgivningen som människor får en ökad förståelse för vad andra tänker. Genom kommunikation 

med andra människor i samhället skapas en större förståelse och erfarenhet (Dewey, 1999). 

Allas lika värde 

I kategorin allas lika värde framträder vikten av att alla ska bli respekterade för den man är som det 

primära, vilket går hand i hand med artikel 2 i Barnkonventionen “alla barn är lika mycket värda 

och har samma rättigheter” (Unicef, u.å.).  Respekt och olika är ett begrepp som återkommer 

frekvent i informanternas utsagor. Allas lika värde ska alltså förmedlas genom respekt för att vi alla 

är olika. Vi tror på olika religioner, vi ser olika ut, vi behöver olika hjälp och vi lär oss olika fort. En 

likvärdig skola betyder därför att undervisningen inte kan utformas på samma sätt för alla. 

Elevernas fulla potential uppnås genom varierade arbetsformer och innehåll (Skolverket, 2018). 

Det är skolans uppgift att fostra eleverna till demokratiska samhällsmedborgare som har förmågan 

att verka för allas lika värde när de växer upp och kommer ut i samhället. Det finns inte en enda 



 

 

31 

 

människa i hela världen som är likadan utan alla ska respekteras för just precis den man är och vill 

vara. Dewey (2004) menar att utvecklingen mot förmågan att kunna verka för allas lika värde sker 

genom att individen får känna att hen ingår i en social gemenskap där man strävan mot 

gemensamma mål. Utesluts individen från att ingå i en grupp som strävar mot gemensamma mål, 

utvecklas inget intresse för gemenskap. Då utvecklar individen snarare en känsla för utanförskap där 

hen bara tar order från andra. Individen utvecklas i samspelet med sin omgivning och det är där hen 

får ta del av och intressera sig för samhällets sociala regler. Skolan måste därför erbjuda en sådan 

social miljö där möjligheter till interaktion och social träning sker i syfte att utveckla de 

grundläggande värderingar som samhället utanför skolan vilar på. På en global nivå ska vi sträva 

efter en gemenskap vilket framgår i Artikel 26 ‘“Utbildningen skall också främja förståelse, tolerans 

och vänskap mellan alla nationer, rasgrupper och religiösa grupper samt främja Förenta Nationernas 

verksamhet för fredens bevarande” (Förenta Nationerna, 2008). 

 

Solidaritet 

I kategorin solidaritet framträder relationer, så som att vara en bra kompis och att vara en god 

medmänniska som det huvudsakliga. Om gruppen inte är trygg menar informanterna att övriga delar 

i verksamheten inte kommer fungera. Kunskapsinhämtningen blir hämmad eftersom ett otryggt barn 

inte är mottaglig för ny kunskap. Skolinspektionen (2012) skriver att ett medvetet 

värdegrundsarbete krävs för att uppnå och bevara trygga studiemiljöer. Månsson (2014) beskriver 

det som att skolan har ett dubbelt uppdrag, dels skolans fostrande sociala roll och dels skolans 

kunskapsutvecklande roll. Dock menar han att det fostrande sociala uppdraget kommer i skymundan 

på grund av att det läggs ett större fokus på kunskapsutvecklingen. Detta skiljer sig från vad 

informanterna säger. De menar att deras viktigaste arbete med en elevgrupp är det socialt fostrande 

arbetet och att det kunskapsförmedlande uppdraget får komma därefter. Dock kan vi utläsa en viss 

likhet mellan informanternas utsagor och det Månsson (2014) skriver. Informanterna menar att den 

sociala fostran är viktig, men vad den också gör är att den stjäl tid från vad informanterna kallar “de 

riktiga ämnena”. Både Informanterna och Månsson (2014) menar att skolan har ett dubbelt uppdrag, 

men informanterna verkar inte se på fenomenet på samma sätt som Månsson (2014).  

 

Om en grupp inte är trygg uppstår lätt konflikter. I en trygg grupp med starka relationer kan 

konflikter också uppstå, men då har gruppen förmågan att se var problemet ligger och kan enklare 

lösa det. För att bygga gruppen trygg behöver värdegrundsarbetet innehålla stora inslag av 

aktiviteter där eleverna får lära sig att lyssna på andra och höra på vad andra säger. Kommunikation 

är en stor del i att vara en bra kompis och ett viktigt verktyg att ha med sig i livet. 

Kommunikationen är det som för människor i samhället samman, men för att människor ska kunna 

känna sig som en del av en grupp, där en känsla för trygghet finns måste människorna i gruppen 

vara överens om en gemensam referensram för hur de önskar eller förväntar sig att samhället ska 

vara. Det är genom kommunikationen som människor får ta del av vad andra människor tycker och 

tänker. På så sätt förstår människor sig på varandra (Dewey, 1999).   

4.3.2 Värdegrundens möjligheter och svårigheter 

Med stöd av John Deweys pragmatismen och tidigare forskning ska vi söka svar på studiens andra 

forskningsfråga: vilka möjligheter och svårigheter upplever lärare med värdegrundsarbetet? 

Tillfälliga lösningar 

En svårighet kan vara problematiskt att få in värdegrundsarbetet på ett naturligt sätt i den vardagliga 

undervisningen. Informanterna menar att det är svårt att få till ett sammanhängande 

värdegrundsarbete som håller i sig. Exempelvis arbetades det väldigt intensivt med värdegrunden 
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när den nya läroplanen kom och värdegrunden var någonting nytt. Informanterna menar att 

värdegrunden är något de försöker få med i den vardagliga undervisningen hela tiden, men att det är 

svårt. Dock finns det något som informanterna ser som en möjlighet i detta och det är när det dyker 

upp kalenderdagar som på ett naturligt sätt bjuder in till arbete med värdegrunden. Informanterna 

menar att kalenderdagar som exempelvis FN-dagen, rocka sockorna och Barnkonventionens dag 

bidrar till att arbetet med värdegrunden trots allt kan få en naturlig roll och kan ske kontinuerligt. 

Colnerud (2004) säger dock att det är en möjlighet som kommer med ett problem. Hon menar att 

värdegrundsbegreppet blivit ett sorts samlingsnamn för alla “värdefrågor” och att lärare ibland har 

svårt att urskilja vad det faktiskt är de vill förmedla med sitt värdegrundsarbete. Det är enkelt att 

lura sig själv och tro att ett värdegrundsarbete kan ersätta ett annat, exempelvis att ett temaarbete om 

rockasockorna skulle utveckla demokratiska värderingar. Skolinspektionen (2012) ger en närmare 

förklaring i fenomenet och beskriver att det egentligen inte är så konstigt att lärare tror att de utför 

ett värdegrundsarbete genom en temadag om Rocka sockorna. Definitionen av värdegrunden är svår 

att sätta finger på, på grund av det stora tolkningsutrymmet som alla begrepp i värdegrunden 

erbjuder. Skolverket (2013b) menar att skolan behöver arbeta mer medvetet med värdegrunden i den 

vardagliga verksamheten och inte endast i form av olika temadagar men däremot kan sådana dagar 

vara ett bra komplement. 

En ständig påminnelse 

En svårighet med värdegrundsarbetet är att det inte är en enkel uppgift att förankra värderingar, som 

exempelvis hur vi beter oss mot varandra utan att tjata och återigen tjata. Eleverna anses inte 

kompetenta nog att kunna ta till sig av regler, värderingar och överenskommelser. Deras kompetens 

är påverkad av deras ålder, eleverna är barn och barn glömmer lätt bort och i barns hjärnor 

försvinner saker hela tiden. Vad som framträder som den avgörande rollen i hur denna svårighet ska 

hanteras är lärarens förmåga att vara en förebild som dessutom kan bryta ner de delar av 

värdegrunden hen vill förmedla, till en nivå som eleverna kan förstå och vill ta till sig. 

Skolinspektionen (2012) menar att det är lärarnas kunskaper, värderingar och deras förmåga att 

hantera sitt uppdrag som i längden kan påverka eleverna. Det är lärarna som med sin kunskap och 

sina värderingar kommer att kunna påverka eleverna till att vilja engagera sig i samhällslivet och för 

demokratin såväl som att vilja delta i skolarbetet här och nu. Informanterna beskriver att en 

ytterligare svårighet som uppstår i behovet av att tjata in värderingar är att ibland måste man tänka 

efter om tjatet har påverkats av den egna frustrationen. Thornberg (2006) menar att personliga 

känslor lätt kan påverka och vägleda lärarna i arbetet med värdegrunden.  

 

Dessutom menar informanterna att det inte bara är eleverna som kräver en ständig påminnelse om 

vilka värderingar skolan står för. Informanterna själva måste ständigt reflektera över och påminna 

varandra om hur skolan på bästa sätt ska förmedla arbetet med värdegrunden. Thornberg (2006) 

skriver att det är lärarna själva som är de främsta förebilderna och att det är genom lärarna som 

värdegrundsarbetet främst ska förmedlas. 

 

Tolkningsbar läroplan  

Det är en svårighet att värdegrunden är tolkningsbar i läroplanen. Delar av utsagorna tyder på 

att läroplanen är otydlig och svår att tolka vilket kan orsaka konflikter mellan personalen på 

skolan och vem som har rätt framgår inte i läroplanen. Flera informanter menar att det saknas 

en samsyn på skolan om vad exempelvis respekt betyder och det finns en uttalad önskan om 

mer tid till att tillsammans tolka läroplanen. Dessutom skulle läroplanen vara till större stöd 

om den var utformad med förslag på hur värdegrunden ska förverkligas. Tännsjö (2016) 

menar att värdegrunden är svårtolkad eftersom den är en mekanisk tillämpning från riksdagen. 
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Vidare menar han att begreppet värdegrund borde genom sitt namn stå för gemensamma 

grundläggande värderingar med tydliga riktlinjer om hur man ska uppföra sig och varför man 

ska uppföra sig. Lahdenperä (2001) vill däremot att innehållet av värdegrunden ska innehålla 

en aktiv mångkulturell undervisning för att på det viset motverka fördomar, etnocentrism och 

rasism. Tännsjö (2016) ifrågasätter om det verkligen kan vara rimligt att alla skolor ska följa 

samma värdegrund. Hans förslag är att ge upp tanken med en gemensam värdegrund och 

införa en samsyn i dessa praktiska frågor och öppna upp för kritiskt tänkande genom dialoger 

om det fostrande uppdraget. Det framgår även i utsagorna att det är en möjlighet med en 

tolkningsbar läroplan eftersom det ser olika ut på skolorna och om läroplanen skulle vara mer 

konkret så skulle inte alla skolor kunna följa en och samma läroplan.  

 

Franck (2014) ifrågasätter om värdegrunden ska beskrivas som ett stöd eller en börda 

eftersom begreppen som kopplas till värdegrunden: jämlikhet, jämställdhet och mänskliga 

rättigheter kan tolkas på många olika och motsägande sätt. Sammanfattningsvis kan utsagorna 

tolkas att det finns svårigheter med att tolka läroplanen men att tolkningsutrymmet ändå 

behövs eftersom det ser olika ut på skolorna. 

 

Tiden 

Tiden är en svårighet i värdegrundsarbetet eftersom den ska främst räcka till att undervisa i ämnena 

och att värdegrunden inte är ett ämne i sig. Men samtidigt finns det utsagor som tyder på att 

värdegrunden är det viktigaste av allt för att i nästa stund kunna undervisa i ämnena. Månsson 

(2014) menar att skolans sociala roll kommer i skymundan på grund av att utbildningssystemet 

präglas av kunskapssyn vilket innebär att det finns ett stort fokus på ämnesstudier. Vidare 

poängterar han att skolan inte enbart är ett ämne utan en del av livet med inkludering, integrering, 

erfarenheter, kunskaper och förhållningssätt.  

Tiden är en av svårigheterna, men tiden kanske skulle ha räckt till trots allt om det inte var för att 

värdegrunden är så abstrakt vilket framgår i utsagorna. Tiden ska räcka till att både tolka och förstå 

det som står i värdegrunden. Det är en svårighet att definiera värdegrunden. Ena stunden kan 

värdegrunden betyda jämställdhet och jämlikhet, i nästa stund betyder den att låta eleverna delta i 

klassråd. I sin tur leder detta till en ytterligare svårighet som landar i lärarnas skilda meningar i vad 

som faktiskt står i värdegrunden. Vad är rätt och vad är fel, vad får man göra och vad får man inte 

göra i olika handlingar. Tännsjö (2016) menar att det inte ens finns en bestämd värdegrund eftersom 

värdegrunden bygger på grundläggande värderingar som måste uppstå genom dialog där man 

tillsammans kan söka efter och bestämma vilka som är skolans grundläggande värderingar. Tiden är 

den grundläggande faktorn och det finns en önskan i utsagorna om mer tid till att diskutera och 

komma överens om värdegrundsarbetet för att generera möjligheter till ett väl genomfört 

värdegrundsarbete.  

Demokratiska medborgare 

En möjlighet med värdegrundsarbetet är att eleverna både i teori och praktik får tränas i hur 

demokratiska beslut fattas. Utsagorna visar att informanternas tolkning av att skapa demokratiska 

medborgare möjliggörs genom att träna eleverna i att fatta demokratiska beslut. Eleverna får vara 

med och rösta om det ena och det andra, för då skapas elevinflytande och eleverna får känna att de 

genom ett demokratiskt beslut kan få sin vilja igenom. Enligt pragmatismen är skolans uppgift att 

utveckla en skola för ett demokratiskt samhälle och att teori och praktik måste gå hand i hand för 

annars kan människan inte reflektera kring det hen utför. Skolan måste förbereda eleverna för att 

aktivt kunna delta i samhället och kunna förstå demokratins krav och möjligheter, “Learning by 
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doing” ska vara skolans riktmärke. (Säljö, 2014). Teori och praktik ska gå hand i hand vilket 

informanterna visar på genom röstningen.  

 

I läroplanens första kapitel Skolans värdegrund och uppdrag kan vi se att då eleverna ska fostras till 

demokratiska medborgare handlar det inte enbart om att fostra dem till medborgare som kan hantera 

ett demokratiskt beslut genom att rösta eller argumentera för sin sak, det handlar om mycket mer. 

Skolverket (2018) skriver att utbildningen ska förankra respekt för de grundläggande demokratiska 

värderingarna som det svenska samhället vilar på. I dessa värderingar finner vi människans 

egenvärde, respekt för miljön, människolivets okränkbarhet, frihet och integritet, lika värde, 

jämställdhet och solidaritet. Genom informanternas utsagor kan vi tolka att demokratiska 

medborgare fostras då det kommer till elevinflytande, där eleverna får lära sig hur röstning och 

demokrati går till genom att själva få rösta. 

 

En svårighet med värdegrundsarbetet är att alla elever kommer till skolan med olika värderingar. 

Värderingarna kommer främst hemifrån och kan därigenom vara svåra att hantera eller förändra. 

Informanterna menar att skolan ska stå neutral och respektera eleverna för den de är, men samtidigt 

ska skolan visa vilka värderingar som gäller i skolan. Informanternas utsagor visar samtidigt att 

svårigheten verkar öppna upp för en möjlighet där värdegrundsarbetet bjuder in till en diskussion 

om normer där elevernas olikheter kan ses som en möjlighet till en bra diskussion. Skolverket 

(2018) skriver att läraren ska synliggöra och öppet diskutera olikheter och olika uppfattningar men 

även diskutera med eleverna kring de värderingar som skolan och det svenska samhället står för.  

 

 

Mångfald 

Informanterna uttrycker en möjlighet med att klassen innehåller olikheter som exempelvis 

olika religioner. Eleverna får möjlighet att lära sig av varandra vilket leder till en större 

förståelse för det som är främmande. Enligt pragmatismen menar att det är av största vikt att 

människor kommunicerar med varandra eftersom det är i kommunikationen med sin 

omgivning förståelsen föds och i skolan ska kommunikation formuleras och förmedlas 

(Dewey, 1999). Det framgår även i utsagorna att jämlikhet och jämställdhet inte är en 

självklarhet i alla kulturer. Därför är det en stor möjlighet att genom värdegrundsarbetet 

förmedla vad jämlikhet och jämställdhet är och visa på hur eleverna i klassrummet ska agera 

för att verka mot detta. En svårighet gällande detsamma kan vara att elevernas olika kulturella 

bakgrunder sitter hårt inpräglat. Det kan därför vara svårt att få eleverna att försöka förstå att 

skolan står för vissa värderingar medan hemmet står för andra. Skolan ska inte skilja sin 

undervisning från hur det rådande samhället ser ut och därför är det av stor vikt att ett 

värdegrundsarbete för ett jämlikt och jämställt klassrum inte undanröjs. Skolan har en stor 

möjlighet att genom ett historiskt perspektiv belysa vad jämlikhet och jämställdhet haft för 

roll i samhället genom tiden och på det viset ännu starkare belysa vikten av att samhället idag 

måste verka för jämlikhet och jämställdhet. Det har inte alltid varit och är fortfarande inte en 

självklarhet för alla i vardagen.  

 

Skolverket (2013b) anser att det i arbetet med värdegrundsarbetet är viktigt att se olikheter 

som en tillgång och att det är viktigt att uppmärksamma de normer som finns runt omkring 

oss. Skolan behöver utgå ifrån ett normkritiskt perspektiv vilket kan synliggöra normer i 

samhället men också i skolans egen verksamhet. Dessutom ska eleverna upptäcka vilka 

normer dem själva är bärare av och kan komma att behöva förändra. I rapporten Lahdenperä 
(2011) lyfter hon hur normer påverkar människors handlingar samtidigt som människor 
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påverkar normer. Hon menar att olika föreställningar kan vara omedvetna och bero på vår 
norm gällande hur vi anser att något är normalt eller inte.  
 

Trygghet 

Informanternas utsagor visar att värdegrundsarbetet är det kan utgöra grunden till att övrigt 

skolarbete ska fungera. Genom värdegrundsarbetet skapas en trygghet, en “vi-känsla” och en vilja 

att visa respekt för sina klasskamrater. Trygga barn har en större kapacitet att ta in ny kunskap än 

otrygga barn. Ett medvetet värdegrundsarbete som genomsyrar skolans förhållningssätt krävs för att 

uppnå och bevara trygga studiemiljöer, skriver Skolinspektionen (2012). Utsagorna visar att 

informanterna framhåller värdegrundsarbetet som en möjlighet att bjuda in eleverna till att känna sig 

som en del av en större helhet, där de får ingå i en gemenskap där sunda värderingar förmedlas och 

förankras. Ett arbete för en god gemenskap kan vara när man gör någonting tillsammans utan större 

krav, till exempel en utflykt. Men det kan också vara när man gör någonting tillsammans på hela 

skolan där det finns ett utsatt mål, till exempel att fira en årsdag, delta i olika lopp och aktiviteter. 

Det är i skolan chansen finns att fostra eleverna till goda framtida samhällsmedborgare som vill ingå 

i en gemenskap och som förstår vad delaktighet i en gemenskap innebär och kräver. Att man ibland 

måste både ge, ta och ibland bara ställa upp. Skolverket (2013a) skriver att alla som arbetar på 

skolan är förebilder och spelar en avgörande roll i förmedlingen av vilka värderingar eleverna tar 

med sig in i framtiden. Det är därför viktigt att lärarna kan skapa tillfällen där eleverna får en chans 

att möta dessa värderingar och pröva på dem i ett sammanhang där de får ett värde på riktigt. Det 

går inte bara att prata om hur man ska bete sig i ett visst sammanhang, man måste också få pröva på 

att delta i sammanhanget. Det är lärarna som skapar möjligheten till förmedlingen av de sunda 

värderingarna.  

 

Informanternas utsagor visar att en svårighet med värdegrundsarbetet är att gruppen ofta är ifrån 

varandra under längre perioder såsom vid lov. När värdegrundsarbetet är en ständigt pågående 

process växer sig elevgruppen starkare. En stark och trygg grupp underlättar även om det kommer 

en ny elev. En ny elev kommer lättare in i en trygg grupp. Skolverket (2018) skriver i Skolans 

uppdrag att skolan ska främja elevernas harmoniska utveckling och att detta ska ske genom att 

eleverna erbjuds en varierad och balanseras sammansättning av innehåll och arbetsformer. Skolan 

ska sträva efter att vara en levande social gemenskap som ger trygghet och vilja och lust att lära.  

4.4 Resultatsammanfattning 

I resultatsammanfattningen sammanfattar vi resultatet i två delar. Vi börjar med att sammanfatta 

resultatet för den första forskningsfrågan; Hur lärare definierar begreppet värdegrund i 

undervisningen. Sedan avslutar vi med att sammanfatta resultatet för den andra forskningsfrågan; 

vilka möjligheter och svårigheter upplever lärare med värdegrundsarbetet? 

4.4.1 Värdegrundens definition 

Värdegrunden definieras först och främst av informanterna som ett regelverk. Värdegrunden är en 

utgångspunkt vid information av skolans regler som är till för att skapa rättvisa på skolan och vara 

ett rättesnöre vid konflikter. Informanterna anser att det är deras plikt att fostra barnen till 

samhällsmedborgare och då behöver barnen se att det finns regler i samhället och att vi faktiskt har 

rättigheter och skyldigheter. Värdegrunden har även ett syfte till att forma framtida 

samhällsmedborgare som fungerar i samhället och vill vara en aktiv del av samhället. Eleverna ska 

få delta i demokratiska beslut och få en förståelse för vad demokrati är och de ska även få känna att 

de får vara med och påverka delar av sin undervisning. Demokratiska beslut och elevinflytande 
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består främst i röstningar av olika slag. Eleverna ska genom värdegrundsarbetet också få en 

förståelse för vad sunda värderingar är och vad som faktiskt menas med yttrandefrihet. 

 

Värdegrundsarbetet har ett syfte att hjälpa eleverna att hitta sin egen identitet. Eleverna ska få 

utveckla sin förmåga att kunna hantera känslor, både sina egna och andras genom social och 

emotionell träning. Skolan ska hjälpa eleverna att utveckla de rätta verktygen för att kunna hantera 

detta. Det är även viktigt att eleverna får en förståelse för vad diskriminering är och att det är något 

som uppfattas olika av alla. Värdegrundsarbetet ska beröras av normfrågor där exempelvis olika 

familjeförhållanden berörs, därför idag ser inte normen för hur en familj ska se ut som förr i tiden. 

Värdegrundsarbetet ska beröra riktiga delar av livet som bjuder in eleverna till möten med 

verkligheten. Det är viktigt att eleverna inte blir isolerade från verkligheten för då kan stereotypa 

och fördomsfulla tankar om det man är okänd inför uppstå.  

 

Värdegrundsarbetet ska förmedla och förankra en respekt för allas lika värde och att alla ska 

respekteras för just den man är. Vi ser olika ut, kan ha olika religion, vi behöver olika hjälp och vi 

lär oss olika fort med mera. Det är skolans uppgift att fostra eleverna till individer som besitter 

förmågan att verka för allas lika värde nu och i framtiden. Värdegrundsarbetet ska hjälpa eleverna 

att bygga upp goda vänskapsrelationer som präglas av att vara en god medmänniska. Detta skapas 

genom att eleverna får delta i många aktiviteter där de får träna på att kommunicera med varandra. I 

en grupp där eleverna äger förmågan till att vara goda medmänniskor mot varandra skapas en 

trygghet. 

4.4.2 Möjligheter och svårigheter med värdegrundsarbetet 

Det finns både möjligheter och svårigheter med värdegrundsarbetet. Det är en svårighet att 

implementera värdegrundsarbetet i den vardagliga undervisningen på ett naturligt sätt. Det är lätt att 

arbetet med värdegrunden blir väldigt intensivt under en period snarare än att det är en pågående 

process. Dock ser informanterna även vissa möjligheter i att arbeta med värdegrunden under 

intensiva perioder, till exempel i samband med kalenderdagar.  

 

En svårighet med värdegrundsarbetet är att det inte är en enkel uppgift att förankra värderingar. 

Informanterna menar att värderingar måste tjatas in för att de ska befästas någorlunda hos eleverna 

eftersom eleverna är små barn som lätt glömmer bort viktiga saker. Elevernas ålder ställer dessutom 

krav på informanternas förmåga att kunna bryta ner innehållet i värdegrunden och anpassa det till en 

nivå som eleverna kan förstå. I sin tur ställer det ytterligare ett krav på informanterna att kunna tolka 

läroplanen, vilket informanterna ser som både en svårighet och en möjlighet. Informanterna menar 

att det är en möjlighet att värdegrunden är tolkningsbar eftersom ingen skola ser lika ut och därför 

inte kan följa samma värdegrund. Olika skolor har olika behov. Dock är det en svårighet att 

värdegrunden är tolkningsbar då det kan bidra till konflikter mellan personal på skolan kring vem 

som har rätt och fel i vad som faktiskt står i värdegrunden. Vilket leder vidare till en ytterligare 

svårighet som handlar om tiden. En abstrakt läroplan tar tid att tolka och förstå. Informanterna 

menar att tiden inte räcker till att både tolka det som står, komma överens med kollegor om vad som 

står och planera en undervisning som faktiskt förmedlar rätt budskap. En ytterligare svårighet som 

uppstår med tiden är att tiden först och främst måste räcka till ordinarie ämnesundervisning. 

 

En möjlighet med värdegrundsarbetet är att eleverna får träning i hur demokratiska beslut fattas, 

genom värdegrundsarbetet får eleverna koppla teori till praktik genom att rösta om saker som berör 

eleverna och medverka i olika råd. Vad informanterna däremot beskriver som en svårighet i arbetet 

med demokrati är att elever kommer till skolan med värderingar från hemmet som ibland kan strida 

mot de värderingar skolan står för. Informanterna beskriver de skilda värderingarna ofta uppstår på 
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grund av elevernas olika bakgrund och religion. Informanterna menar dock inte att olikheter enbart 

ska ses som ett problem, utan även som en tillgång i klassrummet. Elevernas olika bakgrund bjuder 

in eleverna till en möjlighet att få en större förståelse för omvärlden. Bra diskussioner om religion, 

kultur och normer leder till en ökad förståelse för det verkliga livet. En möjlighet med 

värdegrundsarbetet är att det skapar en trygg grupp, informanterna menar att ett bra 

värdegrundsarbete bygger grunden för att allt annat arbete i skolan ska fungera bra. Trygga barn lär 

sig bäst.  

5 Diskussion 

I kapitel 5.1 Resultatdiskussion diskuteras resultatet i förhållande till tidigare forskning samt 

Pragmatismen som finns beskrivet i kapitel 3. I följande underkapitel 5.1.1 Slutsats redogör vi 

för vår slutsats. I kapitel 5.2 Metoddiskussion diskuterar vi vårt val av metod och 

användningen av metoden. I kapitel 5.3 Framtida forskningsfrågor redogör vi för en fortsatt 

forskning. 

5.1 Resultatdiskussion 

Studiens resultat visar att samtliga informanter är överens om att värdegrunden främst är 

regler och att regler är något som alla samhällsmedborgare, även barn behöver bli bekanta 

med. Dock verkar det som att reglerna endast finns där för att regler ska finnas och är en enkel 

väg att gå för att förmedla vad man anser är grundläggande värderingar. Dessutom verkar det 

som att reglerna enbart frambringar ett moment extra för informanterna, vilket är det eviga 

tjatet på eleverna. Tjatet verkar inte ha någon större effekt och detta är på grund av att 

eleverna är för små. Alla skolor behöver såklart ha regler, men kanske behöver reglerna 

förmedlas på ett annat sätt eftersom att tjata inte fungerar. Barn är kompetenta, det handlar 

bara om att bryta ner innehållet och förmedla det på ett sätt som berör dem. Vilket 

informanterna svarat i en liknande fråga, så varför skulle detsamma inte gälla för reglerna? 

Enligt Statens offentliga utredning (SOU2019:13) är Sverige ett land som kommer väl ut med 

att uppnå de Globala målen för minskad ojämlikhet och orättvisa och med det i åtanke kanske 

informanterna inte känner att det finns en djupare mening i att stanna upp och tillsammans 

med eleverna reflektera kring varför regler finns, trots att det faktiskt är deras skyldighet att 

informera om de globala målen och se till att dagens yngre generation får en förståelse för att 

en sak som skolans regler faktiskt har en avgörande del i det stora globala. Med en djupare 

förståelse för någonting, uppstår en större vilja att verka för någonting. Kanske skulle reglerna 

kunna övergå till förhållningssätt om informanterna bara tog sig tiden att diskutera 

värderingar med eleverna snarare att tjata in dem. 
 

Studien visar att identitetsskapande även är en stor del i värdegrundsarbetet. Dock finns ingen 

direkt samsyn i vad identitetsskapande är. Det syns en tydlig skillnad i vad identitetsskapande 

innebär beroende på om informanternas utsagor talar om mångfald eller inte. De informanter 

som talar om identitetsskapande i samband med mångfald beskriver att identitetsskapandet 

handlar om att få en förståelse för normer och vad är normbrytande. Skolverket (2013b) 

menar att eleverna ska bli medvetna om normer som finns i samhället och att dessa normer är 

bidragande till diskriminering och trakasserier som uppstår i samhället. Eleverna ska kunna se 

sig själva i det stora hela och få en förståelse för att vi alla är olika och det är okej. De 

informanter som talar om identitetsskapande som känslor beskriver att identitetsskapande 

handlar om den enskilde eleven. Eleven ska lära sig att hantera sina känslor och få en 
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förståelse för vad olika känslor betyder. Resultatet saknar det internationella perspektivet 

vilket är en viktig del i läroplanen. Skolan ska genomsyra ett internationellt perspektiv där 

eleverna ska kunna se sin egen verklighet i ett globalt sammanhang. Dessutom ska eleverna 

skapa en internationell solidaritet och utveckla en förståelse för den kulturella mångfalden 

inom landet (Skolverket, 2018). Resultatet visar också på att lärarna inte intagit ett 

normkritiskt förhållningssätt då de planerat värdegrundsarbetet för identitetsskapande. Det är 

lätt att vi placerar in människor i fack, exempelvis i en sådan situation som denna då 

informanterna tydligt visar på att mångfalden spelar in på hur identitetsskapande ska beröras. 

Synliggörandet av normer och att vara normkritisk blir en avgörande del arbetet mot en 

likvärdig skola för alla skriver Skolverket (2013b).  
 

Studien visar att allas lika värde är en viktig del i värdegrundsarbetet och att det är skolans uppgift 

att uppfostra eleverna till samhällsmedborgare som vill verka för allas lika värde nu och i framtiden. 

Vid ett tillfälle nämns barnkonventionen i informanternas utsagor, mänskliga rättigheter nämns 

aldrig och inte heller nämner någon av informanterna de globala målen. Informanterna talar om 

många begrepp som yttrandefrihet, jämlikhet och jämställdhet, diskriminering, rättigheter och 

skyldigheter och allas lika värde. Ofta benämns något av begreppen tillsammans med uttrycket “och 

sådana saker” vilket tyder på en okunskap i vad begreppet faktiskt betyder i en större utsträckning. 

Informanternas utsagor ger uttryck för att det kan saknas tillräcklig kompetens för att kunna 

förmedla innebörden av begreppen. Statens offentliga utredning (SOU2019:13) skriver att 

mänsklighetens framtid främst ligger i händerna på dagens yngre och att det är en av skolans 

viktigaste uppgifter att förmedla vad de globala målen är och vad som krävs för att de ska uppnås. 

Skolan ska bedriva ett aktivt arbete där elever får arbeta med globala frågor. Det globala målet med 

barnkonventionen finns med i Skolverket (2018) centrala innehållet för samhällsorienterande 

ämnena. I undervisningen ska grundläggande mänskliga rättigheter om alla människors lika värde 

och rättigheter i enlighet med barnkonventionen utföras. Förenta Nationerna (2008) skriver att det är 

allas plikt att se till att de mänskliga rättigheterna är allas verklighet och det är allas plikt att se till 

att det samhälle vi lever i känner till de mänskliga rättigheterna och får en förståelse för dem och får 

uppleva dem. Detta kräver av skolan att arbetet med den allmänna förklaringen om de mänskliga 

rättigheterna är en självklarhet. Det är skolans plikt.  

Studiens resultat visar att värdegrundsarbetet ställer lärarna inför många utmaningar. Samhället är i 

ständig förändring och det kan ibland vara svårt att reda ut vilket syfte arbetet med värdegrunden 

ska innefatta och vilket innehåll som är det viktigaste. Ofta består svårigheten i att värdegrunden 

känns för abstrakt och lämnar ett stort tolkningsutrymme till den enskilde läraren som måste tolka 

och förstå kontexten. Över lag indikerar informanternas utsagor att tolkningsutrymmet är en 

belastning. Dels för att det ibland vore skönt om det helt enkelt kunde stå med konkret vad syftet 

med värdegrunden är, dels för att tiden inte räcker till för att tolka det som står och dels för att 

tolkningsutrymmet skapar en möjlighet till egna idéer som ibland bemöts med kritik från kollegor. 

Trots att värdegrundsarbetet ställer informanterna inför många utmaningar uttrycker informanterna 

att värdegrundsarbetet är en helt avgörande del för att all annan undervisning ska fungera. Dock 

råder det delade meningar om i vilken utsträckning värdegrunden ska få ta plats, men vad som 

framträder tydligast från informanternas utsagor är att värdegrunden främst sker på bekostnad av tid 

från andra ämnen. Vare sig det är ett väl strukturerat arbete kring en kalenderdag eller en åtgärd i en 

akut situation tar det alltid tid från något annat. Likt det Franck (2014) skriver, ställer vi oss också 

frågan om informanterna ser värdegrunden som ett stöd eller som en belastning. Och kan vi inte 

någonstans i informanternas utsagor tycka oss kunna utläsa ett uttryck för att skolan trots allt har ett 

dubbelt uppdrag med både fostran och kunskapsinlärning och att det är svårt att avgöra vad 

undervisningstiden ska gå till.  
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Studiens resultat visar tydligt att värdegrundsarbete är ett mångfacetterat begrepp och att det är ett 

arbete som är både styrt och påverkat av många kringliggande faktorer. Främst lärarens egen 

kompetens, normer och självförtroende.  

5.1.1 Slutsats 

Syftet med föreliggande studie är att undersöka i vilken utsträckning det finns en samsyn kring vad 

värdegrundsarbete innebär. Resultatet visar att det inte finns någon samsyn på definitionen av vad 

värdegrunden är och ska innehålla. Däremot finns det en samsyn gällande möjligheter och 

svårigheter. Studiens resultat visar att den främst framträdande möjligheten är att värdegrunden är 

förutsättningen för att kunskapsuppdraget ska fungera. De främsta svårigheterna är att värdegrunden 

är tolkningsbar och att tiden inte räcker till.  

Slutsatsen blir att undervisningen behöver innehålla delar som leder till att eleverna utvecklar 

handlingsberedskap och ett normkritiskt förhållningssätt. För att detta ska uppnås behövs det en 

utökad kompetens bland lärarna. Lärarna behöver utöka sin kunskap och sin kompetens om 

värdegrunden och hur den kan omsättas i praktisk handling samt utveckla kunskaper kring hur 

arbetet med värdegrunden kan reflekteras och utvärderas. Lärarna behöver formulera mål och vidta 

åtgärder som gör att värdegrundsarbetet leder till en handlingsberedskap på en lokal och global nivå. 

Det kräver av läraren att hen är väl insatt i internationella och nationella skrivelser som kan kopplas 

till värdegrundsarbetet. Exempelvis Agenda 2030, Den allmänna förklaringen om de mänskliga 

rättigheterna och Barnkonventionen.  

Handlingsberedskap innebär enligt Skolverket (2013a) att eleverna ges möjligheten till att förstå den 

komplexa och mångkulturella världen vi lever i genom att orientera sig i och få kunskap om 

samhället. Eleverna behöver exempelvis få leva sig in i någon annans perspektiv och jämföra det 

med sitt eget. Handlingsberedskap kan undanhålla stereotypa och fördomsfulla tankar. 

Värdegrundsarbetet behöver därav syfta till att hos eleverna förankra varför de ska följa reglerna, 

utveckla ett förhållningssätt hos dem som innebär att de följer reglerna av fri vilja istället för att 

ständigt påminna om reglerna.  

Normkritiskt förhållningssätt innebär enligt Skolinspektionen (2012) att synliggöra och 

problematisera rådande normer, värden och perspektiv. Likaså reflektera över sin egen position och 

se över vilka normer, värderingar och privilegier man själv är bärare av. Lärare behöver vara 

normkritiska för att i sin tur undervisa eleverna i att utveckla ett normkritiskt förhållningssätt.  

Lärarkompetens i värdegrundsarbetet kan utvecklas genom att tillsammans med kollegor skapa en 

samsyn i värdegrundsfrågorna. Lärare behöver förankra värdegrunden och det kan med fördel göras 

kollegialt. Skolverket (2013b) är ett material som innehåller förhållningssätt, verktyg och metoder. 

Materialet är till för att tillsammans med kollegor tolka och omsätta värdegrunden i vardagen.  

5.2 Metoddiskussion 

Valet av en kvalitativ forskningsdesign för denna studie har varit en självklarhet sedan start. Studien 

syftar till att få en insyn i hur lärare tänker och resonerar kring begreppet värdegrund och i vilken 

utsträckning det finns en samsyn kring begreppet värdegrund. Därigenom kan inte en kvantitativ 

forskningsdesign, där data endast mäts mot varandra kvalificera sig som en metod för denna studie. 

Valet av semistrukturerade intervjuer anser vi var det rätta valet för denna studie. Metoden har gett 

oss mycket data med ett fylligt innehåll där informanternas personliga åsikter och tankar i detalj har 

fått träda fram. Genom informanternas svar på de öppna, men noggrant skrivna intervjufrågorna 
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anser vi att all data gett oss en trovärdig och tillräcklig empiri för att kunna besvara studiens två 

forskningsfrågor. 

 

Genom att transkribera samtliga nio intervjuer har arbetet med tolkningen av empirin varit mycket 

enkel att hantera och vi har många gånger gått tillbaka till transkriberingarna för att få en utökad 

förståelse för tolkningen av empirin. Genom att färgkoda empirin och göra tabeller har arbetet med 

att utforma kategorier till både empirin och tolkningen av empirin underlättats. Tabellen har 

framförallt underlättat arbetet med att ge utsagorna initiala koder som lett oss till kategoriernas 

namn. Vad som dock kan beskrivas som en nackdel med transkriberingen och färgkodningen av 

samtliga intervjuer är tidsåtgången. Det har krävts mer tid än beräknat till att utföra 

transkriberingarna och att färgkoda data. 

 

5.3 Framtida forskningsfrågor 

Studien har haft sin utgångspunkt i vilken utsträckning det finns en samsyn kring vad 

värdegrundsarbete innebär bland lärare i årskurs F-3. En fortsatt forskning skulle kunna vara att 

undersöka hur eleverna upplever värdegrundsarbetet. En undersökning med utgångspunkt i 

elevernas syn på hur de upplever värdegrundens delar. Vi menar att den fortsatta forskningen skulle 

kunna vara att undersöka värdegrundsarbetet ur ett elevperspektiv. 
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7 Bilaga 1  

 

Intervjufrågor till klasslärare med behörighet i årskurs F-3 

1. Vad betyder begreppet värdegrund för dig i ditt arbete? 

- Viktiga värden?  

- Vart kommer dina värderingar ifrån? 

- Vad lägger du ner mest tid på? Varför?  

 

2. Vilka möjligheter ser du med att arbeta med värdegrundsarbete?  

- Ge något exempel  

 

3. Vilka hinder ser du med att arbeta med värdegrundsarbete? 

- Ge något exempel  

 

4. I vilket sammanhang utförs värdegrundsarbetet?  

- Ge något exempel när ni arbetar med värdegrundsarbete. 

- Hur ser planeringen inför värdegrundsarbetet ut?  

- Hur upplever du att eleverna förstår värdegrunden 

- Hur upplever du att eleverna utövar inflytande och delaktighet i 

värdegrundsarbetet? 

 

5. Kan du se tydliga kopplingar mellan teori och praktik efter värdegrundsarbetet? 

- Hur upptäcker man att eleven har förankrat sina kunskaper om 

värdegrunden? 

- Är det några arbetssätt som fungerar bättre än andra? Varför? 

- Vilka värden anser du är viktiga för eleverna att bära med sig? 

6. Finns det några gemensamma riktlinjer om värdegrundsarbetet mellan lärare på skolan? 

- Vilka är dessa värden? Hur ser värdegrundsarbetet ut för dessa värden? 

- Hur fastställs riktlinjerna?  

- Vilka delar diskuteras mer och vad tror du det beror på? 

 



 

 

44 

 

8 Bilaga 2  
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Information om forskningsstudie i värdegrundsarbete 

Du tillfrågas härmed om deltagande i denna undersökning 

 

Hej! 

Vi heter Malin Svedlund och Lisette Reuterwall och är studenter på grundlärarprogrammet F-

3 på Mälardalens högskola i Västerås. Vi studerar nu den sjätte terminen av åtta och ska därav 

skriva vårt Självständiga arbete på 15 högskolepoäng. 

 

Det självständiga arbete vi valt att skriva kommer att handla om värdegrundsarbete och syftet 

med föreliggande studie är att undersöka i vilken utsträckning det finns en samsyn kring vad 

värdegrundsarbete innebär. Vi anser att det är viktigt att undersöka denna fråga då skolans 

arbete ska genomsyras av det som står i värdegrunden. 

 

För att möjliggöra denna studie har vi valt att använda oss av semistrukturerade intervjuer 

med nio lärare som arbetar i årskurs F-3. Vi beräknar att tidsåtgången för varje intervju 

kommer att vara 60 minuter. Vi kommer under intervjuerna att använda oss av diktafon för 

ljudinspelning efter samtycke från samtliga informanter. Ljudupptagningen är till för att 

underlätta transkriberingen och bidra till att ingen viktig data uteblir. Resultat och färdig 

studie kommer finnas att tillgå för samtliga informanter. Konfidentialitetskravet kommer att 

följas genom att ingen av informanterna eller skola de arbetar på kommer att namnges och 

samtlig data kommer att förvaras utom räckhåll för allmänheten.  

 

Undersökningen kommer att presenteras i form av en uppsats vid Mälardalens högskola som i 

sin slutversion läggs ut på databasen DiVA och därefter kommer samtlig data raderas.  

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

deltagande utan närmare motivering och utan några negativa konsekvenser för dig.  
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