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Sammanfattning: 

Ökade kunskapskrav i skolan har gjort att psykisk ohälsa har ökat bland barn och unga. I Lgr 11 

och Lsär 11 har kraven på de enskilda eleverna ökat vilket medfört att många blivit stressade och 

mår dåligt i skolan. I läroplanen finns ett demokratiuppdrag och ett kunskapsuppdrag vi ställer 

oss frågande till hur dessa två uppdrag kan förenas. Lyckas skolan rusta eleverna för samhällets 

utmaningar? Intresset för vår studie grundar sig i att vi som lärare ofta har mött en osäkerhet, 

stress och frustration hos kollegor vad gäller planering av hela undervisningsinnehållet. Syftet 

med den här studien var att fokusera på hur lärare i grundskolan och grundsärskolan arbetar med 

läroplanens två första kapitel, som handlar om demokrati- och värdegrundsfostran. En kvalitativ 

forskningsansats har använts och 13 intervjuer med lärare i grundskolan och grundsärskolan har 

genomförts. Data har tematiserats och analyserats med stöd av teorier om hälsa enligt 

Antonovsky, det sociokulturella perspektivet samt Bronfenbrenners ekologiska modell. I 

resultatet presenteras några övergripande teman om skolans huvuduppdrag, styrdokument, 

värdegrund, kunskap samt värdegrund och kunskap i förhållande till varandra. Resultatet visar att 

det mätbara kunskapsuppdraget prioriterades före värdegrundsuppdraget trots att det både finns 

en ambition och en vilja att arbeta med detta så beskriver informanterna samtidigt en osäkerhet 

och en tidsbrist i genomförandet. En slutsats är att värdegrundsarbetet är viktigt i skolan för en 

lyckad kunskapsinhämtning. Studien har även visat att det är viktigt att få kunskap i skolan som 

underlättar för eleverna att klara sig i livet och inte bara för att uppfylla kunskapskraven.  

Nyckelord: ekologisk modell, intervjuer, KASAM, lärare, sociokulturellt perspektiv, 

specialpedagogik, värdegrundsarbete. 
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1. INLEDNING  
Vår studie har fokus på värdegrundsarbetet i grundskolan och grundsärskolan, vad det kan 

innefatta och hur lärare arbetar med det. 

I nyhetsrapportering och media tas upp att många elever i skolan mår dåligt och är stressade över 

sin skolsituation, det gäller såväl högpresterande elever som elever i behov av särskilda 

stödinsatser. I en debattartikel från Göteborgs-Posten menar Chen, Friberg, Levy, Wieselgren 

och Engström Ågren (2019, 19 februari) att ungdomar mår dåligt i skolan och kanske till och 

med på grund av skolan. Effekterna av ökade krav i skolan och samhället uppges bland annat 

bidra till en ökad psykisk ohälsa bland unga och fenomenet hemmasittande elever. Det vill säga 

att unga ger upp skolan och stannar hemma vilket bidar till både kunskapsmässig och social 

exkludering. I en artikel i Svenska Dagbladet skriver Andersson, Gren Landell, Hamilton och 

Öhman (2018, 8 december) att det är viktigt att fullfölja grundskoleutbildningen för att 

förebygga psykisk ohälsa. Vidare skriver de att flera kommuner har löst problemet genom att 

samverka över förvaltningsgränserna för att hitta sätt att få eleverna att komma tillbaka till 

skolan genom att utgå från varje individs enskilda situation.  

Under ca 15 år har skolans läroplaner skrivits om och nya reformer och direktiv tillkommit 

vilket har påverkat det vardagliga arbetet i skolan. Tidigare betygsättning, tätare uppföljning och 

bedömning av elevprestationer har skapat en skola präglad av konkurrens mellan skolor utifrån 

elevprestationer. Trycket på lärarna att hantera och möta mångfald samt gruppens och enskilda 

elevers behov har ökat. Eleverna ska bedömas och hålla måttet. Enligt Kvarsittningssnacks sida 

på Facebook (https://www.facebook.com/kvarsittningssnack/) ifrågasätter Mark Siegbahn och 

Christoffer Pedersen att vi i skolan enbart bedömer elevernas kunskaper i form av betyg när hela 

inledningen i läroplanen belyser mänskliga rättigheter och demokrati samt lyfter fram de mjuka 

värdena.   

Inför den här studien ställde vi oss frågan, de kunskaper och förmågor eleverna får med sig från 

grundskolan och grundsärskolan är de användbara i livet och vardagen? Alla elever ska skolas 

för att kunna fungera som samhällsmedborgare. Hur stärker grundskolan och grundsärskolans 

undervisning eleverna på individnivå och blir de rustade på bästa sätt för att klara de utmaningar 

de kommer att möta? Förutom att hantera läroplanens centrala innehåll och dess kunskapskrav 

https://www.facebook.com/kvarsittningssnack/) ifrågasätter
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och mål så ska en lärare hinna arbeta med att fostra eleverna in i vad som ses omfatta skolans 

värdegrund. 

Intresset för vår studie grundar sig i att vi studerar till speciallärare och som lärare har vi ofta 

mött en osäkerhet, stress och frustration bland kollegor kring planeringsfasen av att få med hela 

undervisningsinnehållet. Det finns säkert både goda och mindre goda erfarenheter och exempel 

som kan bidra till att få en ökad kunskap om hur lärare tänker och hanterar detta uppdrag något 

som vi menar kan tas till vara. Vi som genomfört den här studien är legitimerade lärare med 

olika praktisk erfarenhet från olika skolformer och stadier i både förskola, grundskola och 

särskola från F-9 och vi arbetar i tre olika kommuner.   

Skolinspektionen (2012:9) skriver att en förutsättning för att kunna leva och verka i ett samhälle 

som tar sin grund i öppenhet, jämlikhet och respekt för både mänskliga rättigheter och olikheter 

krävs en demokrati- och värdegrundsfostran. Uppföljningar från Skolinspektionen visar att 

skolans samlade uppdrag verkade ha delats upp i tre separata delar: ett var att utveckla elevernas 

kunskaper, ett annat var värdegrundsarbetet och ett tredje var demokratisk medborgarfostran 

(Skolinspektionens rapport 2012:9). De demokratiska delarna och värdegrundsarbetet kommer vi 

att återkomma till i nästa kapitel.  

2. BAKGRUND  
Det här avsnittet tar upp de styrdokument som pedagogisk personal i skolan har att förhålla sig 

till vid utformningen av undervisningen. De läroplaner som presenteras är Lgr 11, Lsär 11 

och Lpo 94. Här belyses skillnader i de två första kapitlen mellan de olika läroplanerna. Vidare 

behandlas uppföljningar och utvärdering gjorda av Skolverket och Skolinspektionen som handlar 

om skolans dubbla uppdrag: demokrati och kunskap. Internationella riktlinjer såsom 

Barnkonventionen och Europeiska kommissionens nyckelkompetenser för livslångt lärande 

beskrivs. Under avsnittet tidigare forskning lyfts demokrati- och värdegrundsarbetet samt vad 

inkludering och livslångt lärande i skolan enligt tidigare studier visat. I avsnittet som tar upp den 

teoretiska referensramen för den här studien utgår vi från det sociokulturella perspektivet, 

Antonovskys teori om känsla av sammanhang (KASAM) samt Bronfenbrenners ekologiska 

modell. Därefter följer ett stycke om vår kunskapssyn och det i relation till det fokusområde som 

den här studien ska lyfta nämligen värdegrundsarbetet och hur det ses och hanteras i både 



6 

 

grundskolan och grundsärskolan. Kapitlet avslutas med syftesformulering och frågeställning för 

aktuell studie. 

2.1 Styrdokument   

Skollagen och läroplanerna reglerar verksamheten i skolan. Nedan följer en sammanfattning av 

två av skolformerna i Sverige, skolans grundläggande värden, demokratiska arbetsformer samt 

övergången mellan Lpo 94 och Lgr 11/Lsär 11. 

Skolformer  

I Sverige finns det olika skolformer. Förutom grundskolan finns bland annat grundsärskolan som 

är en skolform för elever med intellektuell funktionsnedsättning. Särskolan är i grunden lik 

grundskolan men har en högre grad av anpassning till individen. Skolformen ska i stort bidra till 

en större social gemenskap samt att självständigt och tillsammans med andra tillämpa och 

fördjupa kunskaper. Träningsskolan är en inriktning inom grundsärskolan som är avsedd för 

elever med större svårigheter och inte kan tillgodogöra sig delar eller hela utbildningen i 

grundsärskolan (SFS 2010:800). I skollagen kapitel 11 tydliggörs hur grundsärskolan ska 

utformas.  

2 § Grundsärskolan ska ge elever med utvecklingsstörning en för dem anpassad utbildning 

som ger kunskaper och värden och utvecklar elevernas förmåga att tillägna sig 

dessa. Utbildningen ska utformas så att den bidrar till personlig utveckling, förbereder 

eleverna för aktiva livsval och ligger till grund för fortsatt utbildning. Utbildningen ska 

främja allsidiga kontakter och social gemenskap och ge en god grund för ett aktivt deltagande 

i samhällslivet. (SFS 2010:800, kapitel 11 § 2).  

Skolans värdegrund och uppdrag i Lgr 11 och Lsär 11  

Grunden för skolans verksamhet är demokrati. I skollagen (SFS 2010:800) slås det fast att 

skolans grundläggande värden är: alla människors lika värde, människolivets okränkbarhet, 

individens frihet och integritet, solidaritet med svaga och utsatta samt jämställdhet mellan 

kvinnor och män. Utifrån dessa ska alla elevers utbildning utformas så att de kan utveckla 

kunskaper och värden.   

Enligt Skolverket (2018; 2019) har skolan ansvar för att utforma en likvärdig utbildning som 

anpassas till varje elevs förutsättningar och behov. Skollagen (SFS 2010:800) tar upp begreppen 

likvärdighet och lika tillgång som handlar om att utbildningen ska vara likvärdig inom varje 

skolform, samt att alla oberoende av var man bor ska ha lika tillgång till utbildning.  Vidare 
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menar Skolverket (2018; 2019) att det är de nationella målen som är normer för att säkerställa 

likvärdigheten över hela landet. Utbildningen kan aldrig utformas lika för alla utan ska vara 

öppen för att se olika vägar till att nå målet. Demokratiska arbetsformer ska förbereda eleverna 

på ett aktivt deltagande i samhällslivet. Eleverna ska även utmanas i att planera, utvärdera och ta 

personligt ansvar för sina studier. Vidare beskrivs att skolans uppdrag är att främja lärande vilket 

förutsätter att det förs en aktiv diskussion bland personalen om vad som är viktig kunskap nu och 

i framtiden samt hur kunskapsutveckling sker. Skolans arbete bör även ge utrymme för olika 

kunskapsformer och en hälsosam balans mellan dessa så att en helhet kan skapas. En skolas 

verksamhet måste ständigt prövas, följas upp och utvärderas för att säkerställa att den utvecklas 

mot de nationella målen. Det är huvudmannens ansvar att se till att så sker.  

Övergripande mål och riktlinjer i Lgr 11 och Lsär 11  

Lsär 11 och Lgr 11 (Skolverket, 2018; 2019) menar att skolans grundläggande värden handlar 

om att demokratin ligger till grund för hela skolväsendet. Förutom att skolan ska främja alla 

elevers utveckling och lärande samt lust till ett livslångt lärande ska skolan även lära eleverna 

vad mänskliga rättigheter är liksom grundläggande demokratiska värderingar som ligger till 

grund för det svenska samhället. Det är viktigt att tänka på varje människas egenvärde och alla 

som verkar inom skolan ska jobba utifrån det. Vidare ska skolan stå för “människolivets 

okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet mellan 

kvinnor och män samt solidaritet med svaga och utsatta” (s.7, Skolverket, 2018). Eleverna ska 

låtas finna sin egen personlighet och delta i samhället samtidigt som man också bidrar på bästa 

sätt under ansvarig frihet. Deras ansvar och inflytande ska utgå från demokratiska principer 

såsom att kunna påverka, vara en del i gemenskapen samt ta ansvar. Allt detta ska anpassas efter 

deras ålder och mognad. Läroplanen betonar också hemmets och vårdnadshavarnas betydelse av 

att ta ett gemensamt ansvar för att skapa de bästa möjliga förutsättningarna för utveckling och 

lärande under elevernas skolgång. Att samarbeta med elevernas vårdnadshavare är något som 

alla i skolan ska arbeta mot så att man tillsammans kan utveckla innehållet och verksamheten på 

ett bra sätt. Vidare ska skolan erbjuda eleverna en utbildning av hög kvalitet och den ska också 

ge eleverna underlag för fortsatta studier. Förutom att skolan ska arbeta tillsammans med 

gymnasieutbildningar så ska den även ha kontakt med arbetslivet och samhället som eleverna 

befinner sig i. Skolan ska arbeta för att utveckla kontakter utanför skolan som kan bidra till att 

utöka lärandemiljön för eleverna i det omgivande samhället. Den som har det övergripande 
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ansvaret är rektorn. Sammanfattningsvis kan sägas att det är skolans uppgift att se till att varje 

elev får sådana kunskaper som de behöver både som individ och som medborgare i samhället, 

utbildningen ska också ge möjlighet till fortsatta studier. Lusten till att lära, nyfikenhet och 

utforskande ska prägla skolans verksamhet liksom att bidra till elevernas harmoniska utveckling. 

Undervisningen ska vara strukturerad, varierad och erbjudas både enskild såväl som i helklass. 

Avseende målen som ska ha uppnåtts efter genomgången grundskola eller grundsärskola blir det 

synligt att skillnaderna inte är så stora mellan de två skolformerna i de nuvarande läroplanerna.  

Övergång mellan Lpo 94, Lgr 11 och Lsär 11   

I kapitel 1 i de tre läroplanerna har man inte gjort så stora förändringar när man gick över 

från Lpo 94 (Skolverket, 2006) till Lsär 11 och Lgr 11 (Skolverket, 2018; 2019). Man har 

förtydligat, skrivit om några meningar och lagt till vissa delar för att göra läroplanen tydligare. 

Det som har lagts till är att utbildningen inom skolväsendet ska syfta till att eleverna ska inhämta 

och utveckla kunskaper och värden. Vidare ska läroplanen främja alla elevers utveckling och 

lärande samt en livslång lust att lära. Man har även utökat och förtydligat det man skriver om 

vikten av att utbildningen ska förmedla och förankra respekt för de mänskliga rättigheterna och 

de grundläggande demokratiska värderingarna i samhället. Ett tillägg som kom till 2016 handlar 

om hur skolan ska förhålla sig till digitaliseringen som påverkar både individ och 

samhällsutveckling. Digitaliseringen är något som medför både risker och möjligheter. Eleverna 

behöver tränas i att ta ansvar vid användandet så det inte påverkar de demokratiska värderingarna 

på ett negativt sätt.  

I kapitel 2 som handlar om mål och riktlinjer så är det 2.2 Kunskaper som har förändrats 

från Lpo 94 (Skolverket, 2006) till Lsär 11 och Lgr 11 (Skolverket, 2018; 2019). De 

övergripande målen att sträva mot för alla elever oavsett skolform som presenterats i Lpo 94 har 

tagits bort i Lgr 11 och Lsär 11. Dessa har istället bakats in i målen för respektive skolform. Vår 

uppfattning är att kunskapskraven för alla skolformer har höjts, kanske är det till och med så att 

kunskapskraven idag behöver vara mer konkreta för att kunna jämföras så väl mellan skolor, 

kommuner som internationellt. Den största skillnaden ser ut att ha skett inom grundsärskolan. 

Vid en jämförelse mellan Lsär 11 och Lpo 94 ser det ut som “mål att sträva mot” för grundskolan 

i Lpo 94 har blivit “mål” för genomgången grundsärskola i Lsär 11.  
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I en artikel i Pedagogiska magasinet menar Wahlström (2015, september) att den tydligaste 

normen i läroplanen, Lgr11, är att kunskap från och med nu är något mer kravfullt. Tidigare var 

det “mål att sträva mot” nu är det krav som individen ska uppfylla. I och med detta så kommer vi 

långt ifrån läroplanens första kapitel som handlar om att eleven ska utveckla sin egen potential.  

2.2 Uppföljningar och utvärderingar  

Skolinspektionen skriver i sin rapport (2012:9) om det dubbla uppdrag som skolan har. I den nya 

skollagstiftningen (SFS 2010:800) står det att skolan har ett dubbelt uppdrag som handlar om att 

utbilda samhällsmedlemmar att bli medvetna och kompetenta så att de kan ta tillvara på den 

kunskap och värdegrund som samhället vilar på, samt att ta ansvar för samhällets utveckling och 

stabilitet enligt demokratins ideal med alla människors lika värde och respekt för mänskliga 

rättigheter. Skolinspektionen (2012:9) skriver vidare att det finns studier som visar på stora 

skillnader bland svenska elever vad gäller medborgarkunskaper. Vissa har mycket goda 

kunskaper medan andra inte alls värderar sina demokratiska rättig- och friheter. En förutsättning 

för att kunna leva och verka i ett samhälle som tar sin grund i öppenhet, jämlikhet och respekt för 

både mänskliga rättigheter och olikheter krävs en demokrati- och värdegrundsfostran.  

I en tidigare utredning (Skolverket, 2011) konstateras att värdegrundsarbetet i svensk skola inte 

har utförts på samma sätt. Det har inte handlat om att utbilda eleverna vad gäller att självständigt 

ta ansvar i värdegrundsfrågor utan istället handlat om att skolorna ska arbeta förebyggande med 

det demokratiska arbetet. Det dubbla förstärkta uppdraget att bidra till elevernas inhämtande och 

utveckling av både kunskaper och värden har stått inskrivet i läroplanerna sedan 1994. Trots att 

detta har varit inskrivet sedan 1994 så betraktas dessa fortfarande ofta som åtskilda enligt 

utredningen.   

Roos och Gadler (2018) menar att det demokratiska uppdraget och livslånga lärandet är lika 

viktigt som kunskapsuppdraget. Risken om dessa uppdrag inte möts eller om det ena prioriteras 

framför det andra är att elever inte kan få hjälp utifrån sina egna förutsättningar och därmed inte 

heller utvecklas som de skulle kunna. Det dubbla uppdraget ställer krav på läraren i form av både 

ämneskunskap och relationell kompetens vilket i sin tur påverkar elevers möjlighet till en 

likvärdig utbildning. Vidare påpekar författarna att det finns både nationella och lokala riktlinjer 

för bedömning av kunskapskrav men däremot vid bedömning av elever utifrån 

värdegrundsuppdraget finns det inga mätbara mål att använda utan det är upp till den enskilda 
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verksamhetens normer och värderingar att bedöma. Ett dilemma som Roos och Gadler lyfter 

fram är att en skolas kvalitet ses utifrån uppnåendet av kunskapsmål. Detta innebär att 

likvärdigheten i utbildningen försvinner och värdegrundsuppdraget inte anses lika viktigt. Det är 

därför angeläget att sträva efter en balans mellan dessa uppdrag. Sammanfattningsvis är det 

viktigt att se skolans dubbla uppdrag vad gäller kunskap och värdegrund i relation till elevernas 

olika förutsättningar. Om detta uppfylls finns förutsättningar för goda möten inom skolan. 

Skolinspektionen (2012:9) skriver att demokratiarbetet i den svenska skolan mest har varit 

inriktad på formell och representativ demokrati trots att lärares och elevers demokratiska 

kompetens ständigt sätts på prov i alla meningsutbyten i vardagen i skolan. De lyfter också 

vikten av lärarens kunskaper, värderingar och förmåga att hantera sitt uppdrag. Det är genom 

detta som elevers uppfattning om exempelvis demokrati i längden kan påverkas. Det kan i sin tur 

få upp elevernas intresse för att som vuxna engagera sig i samhällslivets och demokratins ideal 

men också att delta i skolarbetet som pågår här och nu. Enligt skollag och läroplan så ska 

skolorna bidra till att eleverna under sin skoltid tillägnar sig den kompetens som behövs för att 

kunna leva och verka i ett demokratiskt samhälle. Denna kompetens består av: grundläggande 

demokratiska värderingar såsom jämlikhet, respekt och olikheter, nödvändiga teoretiska 

kunskaper såsom kunskap om politik, samhälle och demokrati och praktiska färdigheter och 

förmågor såsom läs- och skrivförmåga, matematiska färdigheter och kritiskt tänkande.   

I den avslutande diskussionen i skolinspektionens rapport (2012:9) så lyfter man fram vikten av 

att värdegrunden ska genomsyra hela skolans verksamhet och integreras tillsammans med övriga 

kunskapsmål i undervisningen. Detta behöver tydliggöras trots att de har funnits inskrivna under 

närmare två decennier i de båda läroplanerna, Lpo 94 och Lgr 11/Lsär 11. De skriver vidare att 

en förutsättning för att detta ska få en lyckad utgång är att tolkningen av uppdraget görs på en 

övergripande skol- och huvudmannanivå. Många av de förmågor som behövs är eftersatta i 

undervisningsinnehållet och genomsyrar inte undervisningen i praktiken. Exempel på detta är 

träning i kritiskt och abstrakt tänkande, att omsätta undervisningserfarenheter och teoretisk 

kunskap till praktisk handling samt låta eleverna pröva sig fram i exempelvis diskussioner och 

samtal. Det sker till viss del men inte på en tillräckligt hög nivå alternativt på en alltför hög nivå. 

Här tar Skolinspektionen stöd i Vygotskijs tankar om att en god undervisning bör ligga strax 
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över den nuvarande nivån hos eleven. Detta för att kunna utmana deras tankar och föreställningar 

på bästa vis.  

2.3 Internationella riktlinjer  

Det finns även internationella dokument som påverkar det svenska skolsystemet som exempelvis 

barnkonventionen. I FN:s konvention om barnets rättigheter (UNICEF, 2009) den så kallade 

barnkonventionen som Sverige skrivit under på att följa finns flera artiklar som handlar om barns 

fostran och utbildning. Det är bland annat artikel 18 som betonar föräldrars eller vårdnadshavares 

övergripande ansvar för barnets uppfostran och utveckling men med hjälp från staten. En annan 

artikel är artikel 28 där det står att alla barn har rätt till en utbildning som ska vara obligatorisk, 

inte kosta något samt vara öppen för alla. Slutligen finns en artikel, nummer 29 som säger att 

skolan ska vara en plats där barnet ska få utvecklas samt lära sig om mänskliga rättigheter. Från 

att ha varit ett juridiskt bindande dokument för Sverige att följa sker nu en förändring vilket 

Ödquist Drackner (2018, 13 juni) skriver på UNICEF (the United Nations Children’s Fund) 

Sveriges blogg. Barnkonventionen kommer att bli lag från och med 2020. Barns rättigheter 

kommer inte att förändras men få en högre status vilket innebär att myndigheter kommer att få en 

större skyldighet och ökade möjligheter att se till att barns rättigheter synliggörs.   

Även inom EU finns en del riktlinjer för Sverige att förhålla sig till. Europeiska kommissionen 

(European Commission, u.å.) hjälper EU:s medlemsstater att stödja och förstärka utvecklandet av 

nyckelkompetenser och basfärdigheter som man kan behöva från tidiga år och genom livet för ett 

livslångt lärande. Nyckelkompetenser inkluderar kunskap, kompetens och attityder som man 

behöver för personlig uppfyllelse, utveckling, anställningsbarhet, social inkludering och ett aktivt 

medborgarskap. Detta ska ske genom: bra utbildning, kompetensutveckling för lärare, använda 

olika inlärningsmetoder i olika sammanhang samt kunna bedöma och utvärdera 

nyckelkompetenser. De åtta nyckelkompetenserna är läs- och skrivkunnighet, flerspråkighet, 

matematiska, vetenskapliga och tekniska färdigheter, digitala och kompetenser, social 

kompetens, aktivt medborgarskap, entreprenörskap samt kulturell medvetenhet.  

2.4 Tidigare forskning   

Demokrati och värdegrundsarbete är begrepp som är centrala i skolans värld vilket beskrivs 

nedan. Vidare beskrivs hur inkludering som grund för lärande påverkar skolans vardag samt det 

livslånga lärandets betydelse.  
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Demokrati och värdegrund   

Dewey hade tidigt tankar kring demokrati och utbildning vilka han presenterat i ett otal 

pedagogiska och utbildningsfilosofiska texter och ett av hans tidiga verk var “Demokrati och 

utbildning” som kom ut 1916. Dewey (1997) menar att det demokratiska samhället med allmän 

rösträtt har ett behov av frivilligt engagemang och intresse från befolkningen för att få fram 

utbildade ledare. Det är vidare lika viktigt att de som ska följa sina ledare är utbildade. 

Demokrati är så mycket mer än en form av styrelse, det är främst en sorts gemenskap och delad 

erfarenhet.  

Dewey (i Hartman, Lundgren & Hartman, 2004) menar vidare att all utbildning går ut på att 

individen får ta del av mänsklighetens sociala medvetenhet. Processen startar så tidigt som vid 

födseln och formar individens begåvning. Det är genom denna omedvetna utbildning som man 

blir delaktig i de intellektuella och moraliska tillgångar som finns att tillgå i samhället. Enligt 

Hartman m.fl. (2004) menar Dewey att det är av stor vikt att skolan och samhället förs närmare 

varandra då skolan är samhällets styrinstrument vad gäller både elevens egen utveckling och 

samhällets framtid samt att den skarpa uppdelningen mellan teori och praktik måste överges. 

Dewey (i Hartman m.fl., 2004) menar vidare att för att uppnå verklig och meningsfull utbildning 

måste barnets begåvning stimuleras av de krav som ställs i den situation som de befinner sig i 

just då. Det är endast då kraven kan hjälpa barnet att bli delaktig i en gemenskap vad gäller både 

känslor och handlingar samt att genom de reaktioner som dessa medför så lär man sig vad 

handlingarna innebär på det sociala planet. Dewey menar även att utbildningsprocessen både har 

en psykologisk och en social sida där båda sidor behövs för att inte få negativa följder men att 

det är den psykologiska sidan som är den grundläggande. Utbildning får inte vara något som 

pressas på utifrån utan läraren måste försöka att knyta det till en aktivitet som eleven utför 

oberoende av läraren. Det kan ge vissa yttre resultat men för bästa möjliga resultat så blir det bäst 

om dessa två aspekter sammanfaller med varandra. Gör det inte det så kan resultatet bli att 

eleven blir störd, splittrad eller hämmad. Dewey lyfter också fram vikten av att för att kunna 

möta sitt framtida liv så måste eleverna förberedas på att kunna ta egna beslut och kontrollera sig 

själva. De bör därför fostras så att de har full tillgång till sin kapacitet. Kroppen ska vara redo att 

användas, omdömet ska kunna fatta exempelvis olika beslut och den praktiska 

organisationsförmågan ska vara tränad så att den är så effektiv som möjligt för att kunna 

användas på bästa sätt.   
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Dewey (1997) skriver att skolan är ett socialt sammanhang och har en social funktion vilken 

påverkas vilken roll man tar i gemenskapen. En social gemenskap gör det möjligt att delta i och 

att fritt välja att samspela i olika sorters grupper vilket ger möjlighet till ett större socialt 

sammanhang som är kännetecknet för ett demokratiskt samhälle. En tanke Dewey har är att 

genom att granska andras handlingar och referera dessa till sina egna kan man få vägledning till 

hur man själv ska utföra sina handlingar. Kommunikation är en viktig komponent i det sociala 

sammanhanget då det möjliggör att kunna dela gemensamma tankar och upplevelser. Författaren 

anser att några saker som är betydelsefulla för att kunna bilda ett samhälle eller en gemenskap är 

att man har liknande mål, föreställningar, önskningar och kunskap, det vill säga en gemensam 

referensram.  

Ett alternativt synsätt på utbildning är enligt en tysk artikel av Moss och Urban (2010) 

att utgå från demokrati och experiment när undervisning ska planeras. De menar att utbildning 

bland annat behöver handla om att fostra kritiskt och kreativt tänkande individer samt utmana en 

villighet till att tänka nytt och hitta nya vägar att göra saker på. Forskarna menar att 

mänskligheten står inför stora utmaningar i framtiden så som klimatfrågan och den ökande 

välfärden, vilket kräver ett fördjupande av demokratiska värden samt ett experimenterande 

arbetssätt.  

I en forskningsrapport av Thelin och Scherp (2007) som bygger på olika typer av data; 

intervjuer, observationer och för verksamheten producerade texter, exempelvis mötesprotokoll 

beskrivs hur man arbetat på en svensk skola som haft problem med exempelvis våld, mobbing 

och trakasserier och kulturkrockar, problem som även finns i övriga samhället.  Rektor, lärare 

och elever har tillsammans arbetat mycket med värdegrunden och därigenom förutom ett bättre 

socialt klimat även förbättrat sina kunskapsresultat. Forskarna anser att skolan till stor del präglas 

av att elevernas kunskaper ska mätas och jämföras med andra elever. Om man går på en skola 

med problem är det också lätt att eleverna identifierar sig själva som en del av problemet. 

Forskarna menar att det är svårt att undvika detta och påtalar istället vikten av att försöka dra 

fördel av det för elevernas räkning genom att stärka elevernas egen drivkraft.  

Även i USA har man kommit fram till att demokrati har en viktig roll i utbildningen. I en 

kvalitativ studie gjord på nio olika skolor av Collins, Hess och Lowery (2019) har man kommit 

fram till sex olika slutsatser genom att lärarna har introducerat demokratiska principer och 



14 

 

processer i klassrummet. Det som framkom var bland annat att det var viktigt att främja 

relationer för att kunna skapa en gemenskap, stärka elevernas identitet och lära ut sociala 

färdigheter, kritiskt tänkande och argumentationsfärdigheter. Det visade sig också vara viktigt att 

ha balans mellan struktur och frihet så att eleverna fick möjligheter att utöva ett demokratiskt 

arbetssätt. Vidare menar forskarna att lärarsamarbete, reflektion och forskning var viktigt för 

lärarnas fortsatta engagemang. Slutligen beskriver de att de upplevt vissa hinder som exempelvis 

statliga läroplaner och standardiserade tester men att de istället valde att se dessa “hinder” som 

en drivkraft och en möjlighet att ge utrymme för att istället skapa demokratiska processer i 

utbildningen.  

Ett exempel på ett land där skolsystemet har en del brister i den demokratiska grunden är Iran. I 

en jämförande kvalitativ studie mellan Storbritanniens och Irans läroplaner 

finner Mottaghi och Taklhabi (2019) att Storbritannien har en högre utbildningsstandard. För att 

förbättra sin utbildningsstandard behövde Iran arbeta mer med demokratiska och 

samarbetstränande aktiviteter i sin undervisning, utveckla tänkande och reflekterande aktiviteter 

samt skapa mer tydliga lärandemål i sin läroplan.  

Inkludering och demokratiska former i undervisning 

Ärlemalm-Hagser, Wetso och Engdahl (2017) menar att få möjlighet att tillhöra en grupp, få 

uttrycka sig och att bli lyssnad på, att få sin röst hörd är en del av det som kan föras till att följa 

och utöva demokratiska principer i en grupp eller i ett klassrum. Enligt Røkenes och Hansson 

(2016) handlar det om att tidigt lägga grunden för att alla oavsett bakgrund, språk och 

livserfarenheter kan ses bidra med något i gruppen. Portelli och Koneeny (2018) ser en viss 

otydlighet vad gäller just begreppet inkludering i sin litteraturstudie kring begreppet. Studien 

genomfördes i Kanada och de undersöker vad inkludering betyder för klassrumsundervisningen. 

De vill att man förutom att använda begreppet i klassrummet även ska kunna använda det som ett 

instrument för att kunna utveckla en demokratisk gemenskap i klassrummet. Vidare anser de att 

man bör fundera på själva begreppet inkludering och vad det står för. Vad ska inkluderas? Vem 

är det egentligen som avgör varför, hur och vem som bör ingå? I en fallstudie där de undersökt 

tre kulturellt olika gymnasieskolor i England finner Paliokosta och Blandford (2010) att trots 

stora olikheter skolorna emellan så upplevde de samma problem med implementering av 

inkluderande praxis exempelvis när det kom till att förstå och anpassa sig efter 

olikheter. Den övergripande slutsatsen författarna drar är att det är ett komplext förhållande 
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mellan verkligheten av och hur man talar om inkludering. Tendensen verkade enligt forskarna 

vara att skolpersonal använde sig av begreppet inkludering samtidigt som de i praktiken 

fortfarande hade ett individualistiskt synsätt på eleverna och agerade utifrån att svårigheterna 

fanns hos eleverna. I ett kapitel i antologin “En likvärdig skola för alla” menar doktoranden 

Ryffé (2017) att begreppet inkludering står för “känsla av delaktighet” till skillnad från 

integrering som betonar den fysiska placeringen av elever i samma klasser och skolor. Ryffé 

påpekar att i Sverige har begreppet inkludering (inclusion) översatts till integrering, i exempelvis 

Salamancadeklarationen, vilket har medfört en inställning om att den fysiska delaktigheten är 

överordnad den upplevda känslan av delaktighet.  

Likaså är det viktig som Golder, Norwich och Bayliss (2005) belyser i en intervjustudie från 

Storbritannien att ge rätt utbildning till lärare och lärarstudenter för att kunna möta kraven på en 

mer integrerad undervisning där alla elever får stöd utifrån sina förutsättningar. Forskarna menar 

att högskolor och universitet vilseleder studenterna genom att introducera ordet inkludering utan 

att förbereda dem på de hinder som kan uppstå när de ska ut i skolorna och arbeta inkluderande. 

De menar att det finns många hinder kvar att uppnå för att få detta att fungera kulturellt, politiskt, 

administrativt och så vidare.  

Slutsatserna i Pavlovic Babic, Simic och Friedmans (2018) kvalitativa studie om inkludering på 

skolnivå på fem skolor i Serbien visar att skolor som arbetar framgångsrikt med inkludering 

delar gemensamma visioner och värden, tar ett gemensamt ansvar samt arbetar för att främja 

lärande. Den viktigaste faktorn för inkludering visade sig vara samarbetet mellan olika 

intressenter som exempelvis lärare, specialister, föräldrar och det lokala samhället. Bland annat 

har skolpersonalens teorier kring lärande och utveckling tillsammans med att arbeta för att 

inpränta en acceptans för olikheter hos alla elever och deras föräldrar varit förutsättningar för att 

skapa gemensamma värden och ett gemensamt tänkande. Forskarna menar att de grundläggande 

gemensamma värdena motiverade skolpersonalen till att inte slås ned av de ekonomiska 

utmaningar som fanns utan istället se en vinning i att engagera föräldrarna och stå fast vid sina 

krav gentemot kommunen. Den inkluderande kulturen på skolorna gav även upphov till att 

personalen blev mer motiverade till att arbeta med ett livslångt lärande. Detta visade sig i att den 

inlärning som sker utanför skolans väggar räknades och inte bara den formella utbildningen.  
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Livslångt lärande   

Ett annat sätt att tänka är som Friedlander, Arshan, Zhou och Goldenberg (2019) beskriver i sin 

kvantitativa studie från Rwanda där man jämförde två olika sätt att lära i olika grupper. Det ena 

undervisningssättet var Lifewide Learning (LWL) och det andra var School Only Learning (SO). 

LWL innebär att man inkluderar såväl familj som byar i skolliknande aktiviteter såsom 

lästräning tillsammans med andra. Resultatet visade att båda undervisningssätten visade framsteg 

men LWL gav eleverna ännu bättre skolresultat. Undersökningen styrker att det inte bara är i 

skolan man lär sig. Familjen räknas med och man bjuder på undervisning och utbyte i skolan. I 

likhet med studien från Rwanda menarforskarna Kim, Hung, Jamaludin och Lim (2014) att 

lärande inte enbart sker i skolan utan i varje sammanhang där metakognition utmanas av nya 

möjligheter och erfarenheter i samspel med närmiljön. I en fallstudie, från Singapore, om en 10-

årig pojkes lärprocess drar de slutsatsen att ett holistiskt lärande kan äga rum utanför en formell 

lärandekontext som skolan. Forskarna menar att skolan borde designas utifrån att läraren stöttar 

eleven genom en ökande grad av metakognitiva uppgifter som uppstått ur relationen mellan 

eleven och dennes lärandekontext även inkluderat informella aktiviteter, istället för att träna på 

isolerade mentala färdigheter. Studien visar att pojkens pappa spelar en nyckelroll genom att 

assistera pojken i hur han ska tänka metakognitivt när han lär sig bowla, något som han senare 

kommer att ha nytta av även i skolan. Den viktigaste slutsatsen i studien, enligt författarna, är att 

undersöka och utveckla principer för att kunna fostra unga i metakognition både i formella och 

informella kontexter. En uppgift som kräver att forskare, lärare, föräldrar och andra 

“kunskapsförmedlare” arbetar tillsammans. Professor Grant (1999) gör en litteraturstudie kring 

livslång inkluderande undervisning för elever med inlärningssvårigheter ur ett brittiskt 

perspektiv. Grant menar att det är viktigt för elever med särskilda behov att de får stöd och hjälp 

tidigt hemifrån från de som känner barnet. Föräldrar och i synnerhet mödrarna är de främsta 

utbildarna av mänskligheten. De ger en struktur i det tidiga lärandet och det sker i en trygg miljö 

och de bidrar också till att fastställa oskrivna regler och normer för vardagsliv som hjälper till att 

forma ett barns identitet. Allt detta sker långt innan ett barn börjar skolan. Finns inte detta stöd så 

är det viktigt att samhället ställer upp. Författaren menar vidare att det är viktigt att ta vara på 

föräldrarnas kunskap om barnet för att nå så bra resultat som möjligt i skolan. Inkluderande 

utbildning, alltså en slags vidgad syn på när lärande sker och kan ske är oundvikligen bunden till 

begreppet inkludering i samhället.  
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2.5 Teoretisk referensram   

Som teoretisk referensram har vi valt att utgå ifrån det sociokulturella perspektivet, Antonovskys 

teori om känsla av sammanhang (KASAM) samt Bronfenbrenners ekologiska modell vilka 

presenteras nedan.  

Det sociokulturella perspektivet på lärande som har utgångspunkt i Vygotskijs teori om att skapa 

utveckling med hjälp av interaktion i den proximala utvecklingszonen och som enligt Säljö 

(2000) syftar till människans deltagande i sociala sammanhang. Vygotskij menade enligt Säljö 

(2015) att människan är en varelse som är biologisk, social, kulturell och historisk. För att förstå 

lärande och utveckling så måste man förstå de roller som dessa aspekter spelar och på vilket sätt 

de samverkar med varandra. Säljö (2000) skriver att lärandet kan ses som en livslång process 

som ständigt är i förändring, där lärande produceras och reproduceras utifrån våra egna och 

andras tidigare kunskaper och erfarenheter. Detta sker genom samspel med andra. En av 

utgångspunkterna som Säljö (2015) tar upp utifrån synen på lärande är att en individs förmågor; 

de fysiska, intellektuella och sociala, inte utgår från dennes biologiska förutsättningar utan utgår 

ifrån att denne kan utveckla och använda redskap. Termen redskap är ett nyckelbegrepp inom det 

sociokulturella perspektivet som har en teknisk och speciell betydelse och innefattar både 

intellektuella och fysiska redskap. Med detta menas de redskap som används och som det finns 

tillgång till när vi agerar i och förstår omvärlden. När vi förflyttar oss, slår i en spik, lagar mat 

eller skriver så används fysiska redskap. Uttrycket som används i det sociokulturella perspektivet 

är att redskapen medierar våra handlingar. Genom att använda sig av fysiska redskap som 

medierande resurser så kan individen göra sådant som den aldrig skulle klara av med de 

naturgivna förmågorna. Det centrala i detta är vetskapen om att gränsen för kunskaper och 

förmågor inte går vid den egna kroppen. Genom dessa redskap så förändras relationen till 

omvärlden. Vidare skriver Säljö att det viktigaste av redskapen är det som Vygotskij kallar 

redskapens redskap, det mänskliga språket. Med detta menar han språk som ett semiotiskt 

system, ett flexibelt teckensystem där individen beskriver, tolkar och analyserar världen på olika 

sätt. Denna mediering sker i interaktion mellan individer och genom både verbal och ickeverbal 

kommunikation. För att få perspektiv på omvärlden så är språket individens redskap. Förmågan 

att kunna vända och vrida på världen ur olika perspektiv såsom språk, bilder och exempel är 

grunden för mänsklig kunskapsbildning. Det lilla barnet som föds förs in i en värld av 

kommunikation med omgivningen och formas utifrån detta. Utifrån vår verksamhet i skolans 



18 

 

vardag ser vi hur viktig kommunikation i dess olika former är för elevernas utveckling och 

deltagande i sociala sammanhang. Det behöver inte alltid vara ett verbalt språk utan även tecken 

som stöd eller bildstöd kan användas. Genom att förstärka det verbala språket med bildstöd och 

tecken som stöd får alla elever både i grundsärskolan och grundskolan en möjlighet till 

ytterligare förstärkning av vad som sägs och görs. Lärarens medvetenhet om språkets funktion 

med hjälp av dessa kompletterande verktyg kan medföra en ökad delaktighet hos eleverna.  

För att tillvaron ska ses som sammanhängande och för att människan ska se sin existens som 

begriplig, hanterlig och meningsfull utvecklade Aaron Antonovsky (2005) en teori utifrån dessa 

som kallas känsla av sammanhang (KASAM). Teorin är ett sätt att studera olika tillstånd utifrån 

ett friskhetsperspektiv. Denna teori är en god grund att stå på när det kommer till att tydliggöra 

för eleverna varför de är i skolan och vad som förväntas av dem. KASAM (Antonovsky, 2005) 

består av tre delar; begriplighet (jag vet), hanterbarhet (jag kan) och meningsfullhet (jag vill) och 

dessa är en hjälp för hur människan uppfattar sitt varande. Enligt Antonovsky sker individens 

utveckling i samspel med omvärlden. Förutsägbarhet är en viktig komponent till att begriplighet 

ska utvecklas vilket bland annat sker genom att uppleva och bli medveten om innebörden i 

sociala relationer. Individer fokuserar på att förstå sin omvärld genom att strukturera och 

organisera inre och yttre stimuli, både önskvärd och icke önskvärd. Att förstå att situationer har 

en kontinuitet och en förklaring och inte är slumpmässiga är en förutsättning för begriplighet. 

Hanterbarhet, menar Antonovsky, handlar om att kunna möta den påverkan individen utsätts för 

utifrån. Detta styrs av hur stor social kontaktyta en individ befinner sig i utifrån sitt vardagliga 

liv. En individ med hög grad av hanterbarhet känner sig inte som ett offer i pressade eller 

krävande situationer som uppstår utan kan hantera dessa och gå vidare och klara sig i livet. En 

sådan individ upplever att denne har resurser till sitt förfogande exempelvis föräldrar, syskon och 

vänner men även hur man agerar i olika situationer. När en yttre påverkan så som föräldrar, 

vänner eller händelser agerar på olika sätt resulterar det i motstridighet vilket kan ge en brist på 

begriplighet och förutsägbarhet. Meningsfullheten är enligt Antonovsky KASAM:s viktigaste 

komponent då individen är motiverad till att söka en mening i det som sker och lära sig av det. 

Vikten av att känna motivation inför livets problem och krav och att dessa förtjänar engagemang 

är en förutsättning för meningsfullhet. Att känna sig delaktig och medbestämmande i sociala 

situationer har positiv inverkan på motivationen. Besitter individen en hög grad av 

meningsfullhet så ses problemen som en utmaning och på så vis konfrontera dessa istället för att 
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undvika dem. Medvetenheten om att handlingar räknas skapar en känsla av att vara betydelsefull 

för andra. Utifrån vår verksamhet i skolans vardag handlar det först och främst om att skapa 

förutsägbarhet och vara tydlig i mötet med eleverna. Förutsägbarheten handlar om att skapa 

trygghet för eleverna så att de kan hantera oväntade händelser i skolan och i livet. Vetskapen om 

att ha kontroll över det oväntade gör att man inte känner sig som ett offer för omständigheterna. 

Dessa bidrar i sin tur till att skapa en meningsfullhet inför de krav som ställs och en utmaning 

som är värd att engagera sig i och som driver individen framåt.   

Bronfenbrenners ekologiska modell utgår från individen i centrum. Det finns många olika 

faktorer som påverkar våra elever exempelvis familjen, kompisar, skolmiljö och skolsituation. 

Även samhället och politiska beslut på såväl nationella som internationella plan påverkar. Ett 

systemtänkande utgår ofta från Bronfenbrenners (1979) ekologiska modell vilka många 

gånger tydliggörs i ett diagram där individen är i centrum som i sin tur omges av cirklar som 

representerar olika nivåer av ett system. Dessa olika delar påverkar varandra och är beroende 

varandra. Alla delar behövs för att en verksamhet ska fungera. Man kan enligt författaren dela in 

de olika nivåerna i (individ), mikrosystemet, mesosystemet, exosystemet och makrosystemet och 

dessa utgör en persons värden, miljö och omgivning. I mikrosystemet är individen en aktiv 

deltagare och det finns en direkt koppling till individen såsom dess familj och skola, i 

mesosystemet handlar det fortfarande om ett aktivt deltagande från individen i relationen mellan 

två eller flera parter/miljöer som samverkar runt en individ så som till exempel fritidsaktiviteter, 

hemmiljö och skola. I exosystemet är individen inte längre en aktiv deltagare men påverkar eller 

påverkas av vad som händer i den miljön till exempel kan ett barn påverkas indirekt av hur en 

förälder har det på jobbet och vilka förutsättningar som föräldern ges för att hantera jobb och 

familj. På makronivå återfinns kulturella värderingar och normer i vilken en person växer upp. 

På denna nivå kan påverkan ske genom bland annat vilken ålder man är i, vilken miljö man 

befinner sig i samt vilken roll man har i en gemenskap. Utifrån vår verksamhet kan ett ekologiskt 

system med utgångspunkt i eleven beskrivas på följande sätt. I mikrosystemet finner vi eleven i 

centrum som en aktiv deltagare i exempelvis klassen, familjen och kompisgruppen. Läraren 

anpassar undervisningen till eleverna i klassen och är en viktig komponent i mikrosystemet då 

elevernas behov är olika och ett helhetsperspektiv på lärande är nödvändigt. För att nå fram till 

målet finns olika vägar för olika individer. Exempelvis när den ordinarie undervisningen inte är 

anpassad för att hjälpa en elev krävs ytterligare insatser som kan innefatta bland annat 
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speciallärare, specialpedagoger och skolhälsovården. Dessa utgör mesosystemet då individen 

fortfarande har en aktiv roll samtidigt som flera parter arbetar tillsammans för att underlätta för 

eleven. När individen inte längre är en aktiv deltagare befinner individen sig i exosystemet. Det 

kan vara beslut tagna av exempelvis skolledningen, habiliteringen, barn- och 

utbildningsnämnden samt individ- och familjeomsorgen som påverkar individens vardag. 

Regeringsbeslut, kulturella värderingar och normer, läroplaner etcetera återfinns på makronivå.  

2.6 Vår kunskapssyn   

Vi menar att för att eleverna ska kunna utvecklas och lära sig saker i skolan behöver de känna 

trygghet, gemenskap samt tydligt förstå varför de är där och vad som förväntas av dem. Det är 

viktigt att eleverna förstår vad de har för nytta av vad de ska lära sig då det leder till ökad 

motivation men även hur de hittar hjälp för att hantera olika situationer de ställs inför både i 

skolan och på fritiden. Trygghet och gemenskap bygger på goda relationer mellan personal och 

elever men även mellan elever och elever. Røkenes och Hanssen (2016) poängterar att 

förutsättningar för en god relation är att vara lyhörd och kommunikativ, kunna samverka och 

förstå andra människor samt sätta andras behov och intressen före sina egna. I detta menar vi att 

det är oerhört viktigt att arbeta för att skapa ett tillåtande klimat i klassrummet där både elever 

och lärare kan vara sig själva och samtidigt tränas i att förstå varandras olikheter. I skolan idag 

talas det mycket om inkludering. Vi upplever att inkludering är ett begrepp som kan tolkas på 

många olika sätt och därför leder till onödig frustration hos oss lärare. Vår uppfattning om 

inkludering är att det handlar om att skapa trygghet, anpassa undervisningen till olika nivåer och 

att få eleven att känna sig delaktig i en gemenskap utifrån sina egna förutsättningar. Detta synsätt 

kräver mycket av oss som lärare och försvåras av för stora grupper och för lite personal men är 

något som vi strävar efter att nå i vår vardag. Florian och Black-Hawkins (2011) menar att 

lärarens största utmaning handlar om att bemöta och inkludera elevers olikheter i klassrummet. 

Undervisningen ska vara tillgänglig för alla, ingen ska exkluderas på grund av svårigheter eller 

funktionsnedsättning. En inkluderande undervisning utgår ifrån en identifiering av individernas 

behov för att sedan fokusera på vad som ska läras och hur lärande kan ske.  

Vygotskij (1998) menar att genom att umgås med andra människor kan vi bygga vidare på de 

erfarenheter vi redan har och samtidigt utveckla något nytt. Vi tror att det finns stora fördelar vid 

inlärning genom att se vinsterna med att arbeta tillsammans i grupp och dra nytta av varandras 

kunskaper och erfarenheter istället för att tänka att kunskap enbart är ett individualistiskt mål 
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som ska uppnås. Det är viktigt att komma ihåg att lärande inte bara sker i skolans värld. I vårt 

yrkesutövande har vi positiva erfarenheter av att lägga in praktiska inslag i undervisningen i 

såväl grundskola som grundsärskola. Lärande kan ske i så många olika former det handlar om att 

våga gå utanför den “traditionella” synen på hur en lektion ska se ut.  

2.7 Syfte och frågeställning  

Syftet med den här studien var att undersöka hur lärare i grundskolan och grundsärskolan arbetar 

med läroplanens två första kapitel: “Skolans värdegrund och uppdrag” samt “Övergripande mål 

och riktlinjer”? Detta mot bakgrund till att innehållet i dessa kapitel i läroplanen (Skolverket, 

2018, 2019) ska genomsyra all undervisning i arbetsformer och därigenom förbereda eleverna 

för ett aktivt liv i samhället. Frågeställningarna för den här studien är: 

• Hur förhåller sig lärare i grundskolan respektive grundsärskolan till “Skolans 

värdegrund och uppdrag” samt “Övergripande mål och riktlinjer” i sitt dagliga 

arbete? Hur upplever lärarna kunskapsuppdraget och värdegrundsuppdraget i 

förhållande till varandra? Hur tar det form i vardagen?  

• Vad anser lärarna att skolans huvuduppdrag är?  

• Hur ställer sig lärarna inför utmaningen att rusta eleverna för lärande i skolan och för 

livet utanför skolan?  

För att avgränsa vår studie har vi tidigt i uppsatsarbetet varit inne på att rikta in oss på lärare som 

undervisar i grundskolan klass 1–9 samt grundsärskolan klass 1–9.  

3. METOD   
I detta avsnitt beskrivs först kvalitativa intervjuer som undersökningsmetod. Vidare redogörs för 

urvalet som gjorts inför intervjuerna samt genomförandet av dessa. Därefter kommer ett stycke 

gällande bearbetning av data som följs av en beskrivning analysen av materialet utifrån det 

sociokulturella perspektivet, Antonovskys teori om känsla av sammanhang 

och Bronfenbrenners ekologiska modell. Avsnittet avslutas med en redogörelse för etiska 

överväganden, tillförlitlighet och trovärdighet samt arbetsfördelning. 

3.1 Utgångspunkt och metod   

Syftet med den empiriska undersökningen var att få fram informanternas verkliga upplevelser 

och åsikter på ett bredare plan med flera nyanser. I valet mellan en kvalitativ och kvantitativ 
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metod valdes den kvalitativa metoden med intervjuer som undersökningsmetod. Eriksson-

Zetterquist och Ahrne (2015) beskriver den kvalitativa metoden som ett sätt att ge en bredare 

bild med flera nyanser. Vårt huvudsyfte med den empiriska undersökningen var att få fram 

informanternas verkliga åsikter och tankar och utifrån det skapa oss en förståelse av deras 

upplevelser. Bjørndal (2005) beskriver att den kvalitativa metoden lämpar sig bäst när man söker 

sammanhang och strukturer och fokuserar på att förstå och beskriva. Utifrån detta får man en 

mer livsnära syn och de upplysningar man får kommer från en mindre mängd 

personer. Bjørndal menar vidare att intervjun ger möjligheten att vara flexibel. Flexibiliteten 

kommer genom att stanna upp och reda ut eventuella missförstånd under 

intervjun. Bryman (2011) hävdar att man också ska tänka på att vara flexibel rörande frågornas 

ordningsföljd, när man behöver klargöra svaren och eventuella motsägelser i svaren. Vidare 

menar Kvale och Brinkmann (2014) att relationen mellan intervjuaren och den intervjuade 

personen har en central roll i intervjun. Det betyder att olika konstellationer av personer kommer 

ge olika resultat på grund av den unika relationen mellan två människor. Enligt Eriksson-

Zetterquist och Ahrne (2015) kan en intervju antingen resultera i att den som blir intervjuad 

känner sig trygg och delar med sig av sina tankar eller så blir det problem. Detta beror på att det 

är två olika personer med två olika identiteter som möts.  

Bjørndal (2005) skriver även att det finns nackdelar med intervjuer då det kräver mycket 

förberedelsetid, tar lång tid att genomföra och bearbeta vilket gör att intervjuerna inte blir så 

många. Det finns även risk att informanten påverkas av intervjuarens egna åsikter och 

uppfattningar så det gäller att vara medveten om detta för att begränsa den effekten. Eriksson-

Zetterquist och Ahrne (2015) påpekar att det kan finnas en risk med att ange en viss tid för hur 

lång intervjun ska vara då en semistrukturerad intervju kan ge utrymme för fler frågor och 

därmed kan dra ut på tiden. Informanten kan känna sig styrd om man anger en viss tid och 

därmed begränsa samtalet och avsluta vid den angivna sluttiden även då intervjun skulle ha 

kunnat fortsätta. Normaltiden för en kvalitativ intervju är fyrtiofem minuter till en timme. Det 

kan dock ta allt ifrån tjugo minuter till flera timmar.  

Intervjuerna i studien skulle innehålla specifika teman i en intervjuguide, (se bilaga 1) med 

förutbestämda frågor med möjlighet att välja i vilken ordning de ska komma samt möjlighet för 
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informanten att utforma sina egna svar. Det fanns även utrymme att ställa ytterligare frågor som 

anknöt till något informanten sagt.   

3.2 Urval   

Ambitionen var att begränsa informanterna till legitimerade och erfarna lärare i de kommuner vi 

arbetar samt att både grundskolan och grundsärskolan skulle vara rättvist fördelade genom att 

lika många lärare från respektive skolform deltog. Det visade sig att tillgången på kombinationen 

av dessa var bristfällig vilket gjorde att det inte blev så många att välja mellan. Därför utökades 

begränsningen till att gälla legitimerade och/eller erfarna lärare, vilka delvis valdes ut med hjälp 

av rektor. Enligt Eriksson-Zetterquist och Ahrne (2015) finns det inga speciella regler för hur 

urvalet ska ske när man gör kvalitativa intervjuer. Dock kan det finnas svårigheter när studiens 

resultat ska rapporteras då tillförlitligheten beror på vem eller vilka man har fått möjlighet eller 

inte att intervjua. Vårt urval kan beskrivas som ett bekvämlighetsurval enligt Denscombe (2018) 

vilket har gjorts utifrån det mest fördelaktiga och minst tidskrävande alternativet då forskare ofta 

har begränsade resurser. Vi har utifrån detta urvalskriterium vänt oss till skolor vi tidigare haft 

personlig kontakt med. Eriksson-Zetterquist och Ahrne (2015) menar att ett lämpligt antal för 

kvalitativa intervjuer är 6–8 personer då säkerheten ökar eftersom väldigt personliga åsikter inte 

kommer att dominera. Vidare beskriver författarna att när liknande svar från flera informanter 

framkommer kan man tala om att en mättnad har uppstått och då behöver inte intervjuerna fortgå 

då det troligtvis inte kommer att ge någon ny kunskap.     

3.3 Genomförande av intervjuer  

Kontakten togs muntligen via telefon eller genom personlig kontakt med informanten. Efter ett 

godkännande om deltagande skickades ett missivbrev ut via mejl (se bilaga 2). Några dagar 

innan intervjun skickades intervjufrågorna ut via mejl. Genomförandet tog plats på de respektive 

skolorna. Intervjuerna genomfördes under september till november 2019 och varade i 30 – 

60 minuter. Intervjuerna spelades in och transkriberades. Intentionen var att vi skulle genomföra 

12 – 15 intervjuer för att få en bred bas. Det slutade på 13 intervjuer varav en skriftlig.   

3.4 Bearbetning av data  

I arbetet med att analysera de kvalitativa intervjuerna har materialet transkriberats för att 

som Kvale och Brinkman (2014) uttrycker det kunna få en lämplig struktur för vidare analys. 

Materialet både lyssnades igenom och lästes ett flertal gånger, först utan någon form av 
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bearbetning sedan genom att notera och kommentera i marginalen. Kvalitativa 

undersökningsmetoder genererar snabbt ett otympligt och stort datamaterial 

hävdar Bryman (2018). Det är därför av vikt att inte fastna i informationsrikedomen utan istället 

härda ut och göra en riktig analys av materialet. Därefter sorterades intervjusvaren utifrån våra 

frågeställningar vilket gjordes genom att skriva ut och klippa isär det transkriberade materialet. 

Utifrån denna sortering återfanns olika relevanta teman som genererade i ytterligare en sortering. 

Detta gjordes genom att följa den rekommendation som Bryman anser lämplig att använda sig i 

analysprocessen. Denna sortering genererade ett färre antal teman som ansågs vara centrala för 

vår studie. Utifrån dessa sammanfattades vad informanterna svarat under respektive tema. I vårt 

resultat presenterades sammanfattningar och utsagor från informanterna under respektive teman 

vilka strukturerades utifrån våra frågeställningar. Trots att Bryman påpekar att 

tillvägagångssättet för den tematiska analysen är en underutvecklad procedur så är den ett av de 

vanligaste sätten att analysera kvalitativa data. Det är viktigt att hitta teman som är relevanta för 

forskningens fokus så bara för att ett flertal informanter påpekar ungefär samma saker så betyder 

inte det att det är ett tema. Bryman menar att det är viktigt att vara kreativ och kvantitativ i 

kodningsprocessen (i vårt fall i form av olika teman) då man kommer att sortera bort vissa teman 

längre fram. Författaren hävdar även att kodningen är en del av analysen då man fortfarande 

måste tolka resultatet i relation till de intervjuade. 

I resultatet har våra informanter anonymiserats genom att namnge dem som Lärare 1–13. 

3.5 Analys utifrån vår teoretiska referensram  
Vi har valt att analysera vårt resultat med hjälp av det sociokulturella perspektivet, Antonovskys 

teori om känsla av sammanhang samt Bronfenbrenners ekologiska modell. Dessa teorier har 

använts för att skapa både närhet och distans till materialet och hjälpt oss att tolka materialets 

olika delar i förhållande till varandra.   

3.6 Etiska överväganden   

I Vetenskapsrådet (2017) kan vi läsa att det är viktigt att forska för att förbättra samhället 

samtidigt är det av vikt att tänka på att skydda individer som deltar i forskningen. En forskare ska 

följa god forskningssed vilket betyder att forskaren ska känna till lagar och kodexar och med 

hänsyn till det egna moraliska omdömet. Denna studie har så långt som det varit möjligt förhållit 

sig till de fyra huvudkrav som forskare bör följa enligt Vetenskapsrådet (2002).    
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Informationskravet innebär att forskaren beskriver syftet med forskningen samt ger utförlig 

information om vad studien handlar om och hur den ska analyseras. I vår studie har detta gjorts 

genom att informanterna informerats om syftet samt frågats om deltagande i ett missivbrev. 

Samtyckeskravet innebär att frivilligheten att delta ska betonas samt följas av ett skriftligt 

samtycke. Detta samtycke kan när som helst återkallas och då ska allt material förstöras. Det har 

i vårt fall inneburit att informanterna läst, tagit del och skrivit under ett missivbrev.   

Konfidentialitetskravet innebär att uppgifter om och från deltagaren måste förvaras så att ingen 

utomstående kan ta del av dessa för att skydda informanternas identiteter. I den aktuella studien 

har vi avidentifierat våra informanter och de skolor de arbetar på. Det inspelade materialet, den 

skriftliga intervjun samt transkriberingarna har förvarats på ett säkert ställe och kommer sedan 

att förstöras.  

Nyttjandekravet innebär att det insamlade materialet endast får användas i den aktuella 

forskningsstudien vilket klargjordes för informanterna i missivbrevet.  

3.7 Tillförlitlighet och trovärdighet  

Ahrne och Svensson (2015) menar att för den kvalitativa forskningen så är trovärdigheten 

speciellt viktig då den inte har experiment, tabeller och siffror att signalera trovärdighet med. I 

vår studie har Vetenskapsrådets (2017) allmänna regler följts. Dessa handlar om att tala sanning 

och att medvetet granska och redovisa studiens utgångspunkter. Våra metoder och vårt eget 

resultat har redovisats öppet. Dokumentation i form av inspelningar, transkriberingar och 

analysmaterial har förvarats och hanterats på ett ordningsamt sätt. Vi har tagit fasta på att det 

empiriska materialet inte ska leda till att någon ska känna sig utpekad eller fara illa på grund av 

den information som lämnats i intervjuerna. Det har gjorts genom anonymisering av 

informanterna i vår text. Forskning har valts ut utifrån vad som ansett vara relevant för vår studie 

vilken vi har försökt tolka på ett nyanserat sätt. Det presenterade resultatet utgörs av 

informanternas beskrivningar och tolkningar vilket gör att det inte är en statistiskt säkerställd 

sanning. Vi kan därför inte garantera att exempelvis den tysta kunskapen blivit synlig. Gällande 

generalisering i vår studie har inte ett representativt urval använts vilket gör att man, 

enligt Bryman (2018) får använda teorier för att analysera resultaten och inte statistik. Detta gör 

att studiens resultat inte kan ses representera en större population. I studien har en intervju 

besvarats skriftligt. Den har lästs noggrant för att upptäcka eventuella misstolkningar av 
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intervjufrågorna men svaren i den skriftliga intervjun var jämförbara med de övriga intervjuerna 

och kunde därför läggas till resultatet. 

3.8 Arbetsfördelning  

I uppsatsskrivandet har det varit en demokratisk arbetsfördelning där alla tre av oss har varit med 

och bidragit på ett likvärdigt sätt i processens alla delar. Office 365 har använts som en 

gemensam skrivplattform och därigenom gjort det möjligt för oss att skriva tillsammans i realtid 

trots geografiska avstånd. Chattfunktionen Messenger har använts som diskussionsforum både 

skriftligt och via videosamtal. De fysiska träffarna i Västerås har annars varit basen för vårt 

samarbete då vi även kombinerat dessa med handledning. Avhandlingar och forskningsartiklar 

har fördelats jämnt mellan oss i gruppen. Utifrån sammanfattningar av dessa texter har vi 

tillsammans diskuterat och formulerat studiens innehåll. Intervjuerna fördelades jämnt mellan 

oss och därefter gjordes transkriberingar på våra egna genomförda intervjuer. I analysprocessen 

har vi tillsammans diskuterat de teman som processen genererat. Utifrån dessa har sedan studien 

färdigställts i ett resultat med efterföljande diskussion. Studiens alla delar har skrivits 

tillsammans. 

4. RESULTAT  
Studiens syfte var att undersöka hur lärare i grundskolan och grundsärskolan arbetar med 

läroplanens två första kapitel: “Skolans värdegrund och uppdrag” samt “Övergripande mål och 

riktlinjer”? Detta mot bakgrund till att innehållet i dessa kapitel i läroplanen (Skolverket, 2018, 

2019) ska genomsyra all undervisning i arbetsformer och därigenom förbereda eleverna för ett 

aktivt liv i samhället. Vi ville ha svar på hur lärarna såg på kunskap, värdegrund och skolans 

huvuduppdrag samt de utmaningar som de upplevde att de ställs inför i samband med detta. 

Resultatet kom att omfatta 140 sidor i utskrift. Först läste vi resultaten och sorterade dessa i 

teman; skolans huvuduppdrag, styrdokument, värdegrund, kunskap samt värdegrund och 

kunskap i förhållande till varandra. Dessa presenteras nedan med utgångspunkt i våra 

frågeställningar. 

Läroplanens kapitel 1 och 2  

Här redovisas värdegrund, kunskap, värdegrund och kunskap i förhållande till varandra samt 

styrdokument.  
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Värdegrund: Flera av informanterna upplever frågan om vad värdegrund är som något lite svårt 

att riktigt definiera.  

Ja, jaa, jag har ju inte hunnit läsa på om det [läroplanens kapitel 1 och 2] å det var ju så länge 

sen man höll på med det men det är väl det här att allas lika värde å att man ska va heter det... 

vi jobbar ju med likabehandlingsplanen hur man är mot varandra... (Lärare 6, 

grundsärskolan)  

Det upplevs vara svårt att sätta ord på och det skapar i sin tur en osäkerhet då det inte finns tid att 

reflektera över begreppet. Samtidigt är också värdegrunden ett slags ideal som lärarna utgår ifrån 

i det dagliga arbetet i skolan. Värdegrundsarbetet upplevs ta mycket tid från vad informanterna 

kallar ordinarie undervisning. Det ryms egentligen inte men är en förutsättning för elevernas 

kunskapsinhämtning.  

Ja samtidigt som man ska lyfta in lite annat sånt där du vet värdegrund å tjosan i allting man 

håller på med, det tar ju, det gör ju inte sig självt, det går inte allting så här (knäpper med 

fingrarna) bara (Lärare 1, grundskolan)  

Värdegrundsarbetet upplevs ändå som väldigt viktigt och något som görs aktivt och medvetet 

varje dag. Värdegrundsarbetet kan se olika ut och kan exempelvis vara tydliga ramar och rutiner 

som ständigt måste anpassas och förändras. Det beskrivs också som återkommande inslag i 

undervisningen för att skapa en trygg grund att utgå ifrån i det dagliga arbetet tillsammans med 

andra. Det är viktigt att arbeta med värdegrunden så att det finns något att bygga på för framtiden 

så att eleverna blir ansvarskännande medborgare som tror på allas lika värde.   

En viktig aspekt som alla informanter berör på ett eller annat sätt är trygghet.   

Det är viktigt att bygga relationer till eleverna för att de ska bli trygga och känna sig sedda. 

Vi vill vara i miljöer där vi känner oss trygga. (Lärare 13, grundskolan)  

Eleverna ska känna att skolan är en miljö de vill vara i och känna delaktighet i. Som lärare kan 

man göra detta genom att bygga relationer till eleverna. Informanterna lyfter fram vikten av att 

vara lyhörd och lyssna på vad eleverna säger och försöka förstå dem. Lärare bör se situationer ur 

elevernas perspektiv för att skapa förståelse. En förutsättning för att lyckas få trygga elever är att 

själv vara ett föredöme och visa på goda exempel samt vara en närvarande vuxen som ser och 

lyssnar på eleven.   
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Men jag tycker nog att det är jätteviktigt hur man bemöter dom, hur man pratar med dom. Jag 

är nog ganska fyrkantig, lite hård men väldigt mjuk också. (Lärare 7, grundsärskolan)  

När eleverna känner sig trygga blir de också delaktiga och kan vara med och påverka genom att 

uttrycka sin åsikt eller bidra på annat sätt till den demokratiska miljön i skolan.   

Lyhördhet inför barnen och att lyssna på vad de säger.... försöka förstå varför dom gör som 

dom gör å va tydlig med att det är deras beteende som inte är acceptabelt å inte dom själva som 

är fel är viktigt. För att kunna utvecklas kunskapsmässigt måste eleven känna trygghet... å att 

den ingår i ett sammanhang. Dom ska känna att det är okej att va olika å att dom bidrar till en 

gemenskap. (Lärare 12, grundsärskolan)  

Några av informanterna påpekar vikten av att vara en tydlig ledare som står för ett öppet klimat 

där elevernas tyckande, åsikter och delaktighet är viktiga inslag.   

Elevernas förhållningssätt mot varandra ska enligt flera informanter också präglas av respekt mot 

varandra där alla är lika mycket värda. Man ska lära dem att se olikheter som exempelvis kön, 

religion, etnicitet och sexuell läggning, som en tillgång och att alla är värda att behandlas 

respektfullt oavsett eventuella ”olikheter”. Det kan också handla om att skapa förebilder bland 

eleverna och få dem att känna att de har stöd i varandra och att de drar åt samma håll. Det är 

vidare självklart att alla har samma värde oavsett om man är elev i en grundsärskola eller 

grundskola.   

Kunskap: Kunskap är i likhet med värdegrund ett brett begrepp enligt informanterna vilket 

innefattar bland annat social kunskap, tyst kunskap, kreativitet, förmågor och praktiskt 

kunnande. En befäst kunskap ger eleverna trygghet och en grund att stå på. Ny kunskap behöver 

kopplas ihop med verkligheten för att skapa ett sammanhang och en förståelse, något som kan te 

sig på olika sätt för olika elever. En av informanterna uttrycker sig så här:  

Kunskap är att kunna sätta in det i en livssituation... i ett sammanhang. (Lärare 12, 

grundsärskolan)  

Därför är det viktigt att väcka intresse hos eleverna och skapa förutsättningar för att de ska våga 

ställa frågor och vara nyfikna. En av informanterna beskriver det som att man bygger kunskap 

tillsammans genom att lyssna på varandra och jämföra hur andra gör eftersom det finns olika 

vägar att nå kunskap och det inte är möjligt att kunna allt på en gång.   
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Sen samla jag allihop på slutet, så sa jag så här, hur mycket fel blev det, var gjorde ni 

fel nånstans, ”jo jag gjorde fel här”, ”och jag gjorde fel här”, men gud va mycket bra fel vi 

gjorde sa jag… för har man gått igenom alla dom här tokiga grejerna ja men då har vi lärt oss 

kanske nånting utav varandra hoppas jag... (Lärare 2, grundskolan)  

Flera av informanterna från grundsärskolan påpekar att det är betydelsefullt att arbeta för att nå 

en meningsfullhet i undervisningen och knyta an innehållet till elevernas vardag genom 

exempelvis praktiska och konkreta arbetssätt.   

Det kanske är viktigare att du kan gå till affärn, att man kan räkna pengar, å på så sätt få in 

kunskaper som väger tyngre än att du kan alla gångertabellerna flytande. Det är ju en fråga där 

igen, vad är kunskap och vad behöver våra elever här. (Lärare 6, grundsärskolan)  

För vissa av grundsärskolans elever är kunskap situationsbunden och kan ibland upplevas som 

att den försvinner eller inte kan överföras till andra situationer om den inte knyter an till ett 

sammanhang. Även informanterna i grundskolan uttrycker det som att det är viktigt för eleverna 

att kunna hänga upp kunskaperna på något de redan känner till.  

Eleverna behöver ha saker att hänga upp kunskap på, inte bara rabbla upp å glömma bort utan 

befästa. (Lärare 9, grundskolan)  

Värdegrund och kunskap i förhållande till varandra: Upplevelsen som många av 

informanterna har är att det generellt är ämneskunskaper man värderar i samhället. 

Värdegrunden ligger lite på sidan av.   

...generellt i samhället då är det ju ämneskunskaper man pratar om. Det är ju där föräldrar, det 

är det politiker alla pratar ju mest om ämneskunskaper. Värdegrunden, det pratar man ju mest 

om när det redan har gått fel. Men om vi kunde vända på steken, då kanske vi får ett bättre 

samhälle. (Lärare 10, grundsärskolan)  

Några av informanterna poängterar vikten av att arbeta förebyggande. Det handlar om att nå 

kunskap på alla plan, om relationer, bemötande och kunskap som går hand i hand. Flera 

informanter pratar om att för att få det att fungera i skolan så måste kunskapsuppdraget och 

värdegrundsuppdraget samverka.   

För mig hänger dom ihop, jag tror inte att vi får kunskapsutveckling om vi inte jobbar med 

värdegrund liksom ordentligt (Lärare 3, grundskolan)  
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Värdegrundsarbete tar tid å är viktigt så det måste liksom klämmas in nånstans. Det ryms 

egentligen inte men det är ett måste. (Lärare 11, grundskolan)  

Trots detta så är upplevelsen hos informanter i grundskolans högre åldrar att kunskapsuppdraget 

väger tyngre och prioriteras i första hand. Det är också viktigt att kunskapsmålen uppnås och då 

får värdegrundsarbetet ibland “stryka lite på foten”.  

Ja, nånstans finns det ju mål, de här ska de uppnå, de här ska de kunna men hur ger man dom 

förutsättningar när vissa kanske måste... så egentligen skulle man vilja ha resurser så man 

kunde göra mer enskilds- eller smågruppslösningar (Lärare 5, grundsärskolan).  

Man menar att värdegrundsuppdraget trots allt har blivit tydligare med åren och att lärarna mer 

och mer vågar stå på sig och arbeta med värdegrunden utan att känna stress eller skuld gentemot 

kunskapsmålen.  

En av informanterna påpekar att värdegrundsarbetet inte ses som riktig skolundervisning från 

exempelvis föräldrar. Kunskapskraven hjälper inte till att höja statusen på värdegrundsarbetet då 

det bara är mätbara resultat som räknas i dagsläget. De många kraven uppifrån gör att flera av 

informanterna känner sig mer eller mindre stressade vilket medför att värdegrundsarbetet ibland 

blir åsidosatt. Upplevelsen hos flera av informanterna är att samhället har blivit ett jag-samhälle 

och att det inte fungerar så bra. Det måste bli ett vi för att samhället ska lyckas. Informanterna 

beskriver dagens elever som individualister med ett stort fokus på sitt eget jag. De är väldigt 

upptagna med sitt eget jag och väldigt lite fokus ligger på andra.   

Många [eleverna] är väldigt ego, en del är ju också väldigt lyhörda utåt, men det är nog flera 

som är lite ego än som är lyhörda utåt tänker ja... (Lärare 1, grundskolan)  

Eleverna behöver lära sig att umgås i grupp. Upplevelsen hos de flesta informanterna är att 

skolan speglar samhället och att det krävs mer idag av eleven för att klara skolan och det 

framtida livet.   

Styrdokument: Den sammanfattade uppfattningen hos informanterna är att Lgr 11 är tydligare 

att arbeta mot än Lpo 94 då det handlar om kunskapskraven, men de uttrycker också å andra 

sidan att de var friare i sitt arbete under Lpo94. I och med Lgr 11 så upplevs läroplanen ha blivit 

mer teoretisk och stort fokus ligger nu på kunskapsdelen vilken ibland upplevs som ett arbete 

som får hanteras godtyckligt och därmed blir svårtolkad.  
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Om jag utgår från Lgr 11… det jag tycker mig märka när jag hör diskussioner eller är med å 

pratar, det är ju det här att det finns en godtycklighet i kunskapskraven liksom att… ja, man kan 

lägga in en egen värdering vad det är som krävs för dom olika nivåerna. (Lärare 3, 

grundskolan)  

Jag menar läroplanen är ju ganska luddigt skriven. (Lärare 6, grundsärskolan)  

Informanterna säger också att värdegrundsdelen har blivit tydligare men att kunskapsdelen är så 

stor att tyngdpunkten ligger där i alla fall eftersom det är kunskaperna som är mätbara. Flera av 

informanterna nämner att en av svårigheterna med att arbeta med livskunskap och värdegrund är 

att det inte finns mätbara mål för denna typ av kunskap och att skolledningen/rektor ofta 

glömmer bort det stora övergripande uppdraget som skolan har och istället fokuserar på den 

kunskap som har mätbara resultat.  

Jag tror dom [rektorerna] har väldigt fullt upp med annat å glömmer nog bort det här stora då 

man kör i det lilla med betyg, mål å så glömmer man bort det stora uppdraget som kanske 

egentligen är det viktigaste. (Lärare 5, grundsärskolan)  

Några av informanterna talar om skillnaden mellan de två läroplanerna utifrån teoretisk och 

praktisk kunskap. De menar att i Lpo94 stod görandet i fokus mer och nu är det den teoretiska 

kunskapen som är i fokus. En av informanterna uttrycker:   

Den här nya läroplanen uppmanar till lite mer elevaktivitet över huvud taget, att man ska 

resonera å lägger mer fokus på det, att dom ska vara med å resonera å reflektera å att samhället 

är viktigt å det här med att dra slutsatser är viktigt. (Lärare 1, grundskolan)  

Flera av informanterna upplever att det är en styrka i Lgr 11 att det är så stort fokus på just 

kapitel 1 och 2 men vidare säger de också att det är två lite åsidosatta kapitel.  

Flera av informanterna i grundskolan vittnar om att kraven i läroplanen är högre och mängden 

moment har ökat vilket skapar en känsla av otillräcklighet hos många lärare då eleverna inte får 

den hjälp de behöver.   

Jag tänker ofta på dom här eleverna som har det lite knackigt, att dom kan göra en sån otrolig 

arbetsinsats, alltså lägga ner hur mycket möda å besvär som helst å så når vi ändå inte upp till 

ett E, alltså det är så mycket jobb å så är det bara... Det känns så tröstlöst tycker jag. (Lärare 3, 

grundskolan)  
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Oron över att man som lärare inte hinner med allt i det centrala innehållet skapar stress. En av 

informanterna föreslår att energin borde läggas på eleverna och på att fullfölja det man påbörjat 

för att ge eleverna en bra grund att stå på. Vårt uppdrag menar en av informanterna är att finnas 

där för eleverna och när känslan av att inte räcka till uppstår så påverkas lärarnas mående 

negativt.   

Informanterna i grundsärskolan uttrycker inte samma oro och stress över att eleverna inte ska 

klara kunskapskraven. Det som är i fokus är istället hur eleverna ska kunna omvandla teoretisk 

kunskap till praktisk kunskap för att kunna klara sig i livet och vara självständiga.  

Vad kan vi utmana dom [eleverna] i att dom ska klara själva? Dom måste klara sig själva, vad 

kan vi göra för att dom ska bli mer självständiga utan å stjälpa dom? (Lärare 8, 

grundsärskolan)  

Upplevelsen hos flera av informanterna är att även många ungdomar mår dåligt idag och i och 

med detta så har skolan inte lyckats rusta dem inför framtiden. Här är det inte bara skolan som är 

ansvariga utan även politiker, föräldrar och andra aktörer.  

Nån brist är det ju någonstans att det är ju något fel eftersom vi har ju så många ungdomar som 

mår så dåligt. Den psykiska ohälsan är ju skrämmande bland tonåringar å unga vuxna. Då är det 

fel någonstans. Å då är vi inte rustade... då har vi inte lyckats rusta dom. Sen tror ju inte jag att 

det är skolans… att skolan är dom ända ansvariga utan här måste vi ha… där politikerna, vi 

måste ha med föräldrarna å andra aktörer. Det är så lätt att skylla på att det är skolans fel å det 

är lärarnas fel å … vi kanske behöver ha mer resurser till skolan. (Lärare 10, grundsärskolan)  

Det upplevs även finnas en stress bland eleverna i form av jämförelse mellan varandra och en 

påverkan av sociala medier i vardagen. Båda dessa faktorer bidrar till tankar om att inte räcka till 

eller att inte ha någon att vara med.  

Många [elever] känner ju stress i jämförelse med andra, att man inte är lika långt [i läroboken] 

som nån... (Lärare 3, grundskolan)  

Några informanter betonar att arbetet med värdegrunden, gemenskapen i klassen och medveten 

utformning av arbetsscheman leder till att skapa trygghet och lugn bland eleverna.  

Huvuduppdrag  

Här redovisas informanternas samlade tankar kring huvuduppdraget vilket kan sammanfattas i 

nedanstående citat:  
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Vi måste få dom [alla elever i skolan] att blomstra dom här växterna som kommer å ska 

blomma ut. Vi ska tänka på dom som små blommor som ska växa upp från frö till stora 

blommor. Då måste dom ha den här grunden vid rötterna så att dom kan stå stadigt eftersom 

dom ska klara ett helt liv. Det är ju ett livslångt lärande. (Lärare 10, grundsärskolan)   

Huvuduppdrag: En viktig del i huvuduppdraget som lyfts fram av alla informanter är att rusta 

eleverna för livet och framtiden. Likaså att vara med och forma och utveckla eleverna så att de 

blir fungerande vuxna, så att de klarar av ett liv ute i det svenska samhället och blir goda 

demokratiska medborgare.   

Dom [eleverna] ska bli aktiva, kreativa, kompetenta, ansvarskännande medborgare, 

understrykning på medborgare… vi vill ju få ut dom i arbetslivet, i samhället som kompetenta 

kloka människor å då är ju frågan vilken kunskap vill vi att dom ska ha med sig, egentligen så 

borde vi ju ha en sån här kurs som heter livskunskap... (Lärare 2, grundskolan)  

Ja, å så vill man ju att dom [eleverna] ska lära sig hur man fungerar i samhället, va som är okej 

å inte okej å ja det är väl dit man vill komma med särskolan å rusta dem för livet. (Lärare 5, 

grundsärskolan)  

Vidare nämner några informanter i grundsärskolan vikten av att lära eleverna se vilka 

möjligheter som finns i samhället som de kan ta del av men även ge dem redskap för att klara av 

svårigheterna de kommer att möta. Det gäller allt från vardagliga sysslor så som handla, städa 

och tvätta till att fungera som samhällsmedlemmar vad gäller sjukvård, rösträtt och demokrati.   

Om jag kan franska revolutionen men inte åka buss till X ja det är liksom det där att man får 

ner dom i det vardagliga men sen att det är viktigt att man får med sig alla bitar. (Lärare 8, 

grundsärskolan)  

Flera av informanterna påvisar vikten av att ”alla bitar” måste finnas med för en lyckad 

undervisning som ett huvuduppdrag, det vill säga har eleverna inte de rätta verktygen gällande 

värdegrundsfrågor såsom exempelvis empati, lyhördhet, respekt och solidaritet så blir det mycket 

svårare att arbeta med kunskapsbiten vad gäller exempelvis läsa, skriva och räkna. Det behövs en 

värdegrund för att kunskap ska kunna inhämtas och det har enligt flera informanter ett tydligt 

samband i skolan.  

Ett annat av skolans viktigaste uppdrag enligt informanterna anses vara att skapa trygga elever 

med en god självkänsla. Att ge dem tid att lära känna sig själva och sina förmågor allt utefter sin 

egen förmåga och sina förutsättningar. En god självkänsla anser flera av informanterna vara 
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avgörande för att lyckas både socialt och kunskapsmässigt för saknad kunskap kan man alltid 

inhämta senare i livet.  

Att vara med å bygga deras [elevernas] självkänsla å vara en del i det arbetet är det finaste man 

kan få. (Lärare 10, grundsärskolan)  

Vi har ju en förutfattad mening om hur det är som alla barn har fått lärt sig... ja, men sen tidig 

ålder i ja men från början när dom har gått på “lilldagis” eller vad man ska säga. När dom gått i 

förskolan från början å här går ju inte alla i förskolan från början... Det handlar ju om att klara, 

om att anpassa sig till samhället där man ska klara det hela vägen liksom. (Lärare 9, 

grundskolan)  

En av svårigheterna som lyfts fram är att utmana dem i att klara sig själva utan att stjälpa dem, 

att hitta en bra balans. Det är också viktigt att se till att eleverna mår bra så de får en harmonisk 

utveckling och en tilltro till sig själva och självkännedom och vad de behöver. Dagens samhälle 

upplevs av flera av informanterna som tufft vilket innebär att eleverna behöver utveckla sin 

förmåga att kunna stå för sina åsikter samt att tänka kritiskt. Skolan behöver också bli lite mer 

som verkligheten så vi inte servar eleverna alltför mycket vilket kan hämma deras utveckling.  

I dagens samhälle när informationen bara vräker sig över oss från alla håll å kanter så tror jag 

att det är jätteviktigt att man både trycker på att man ska ifrågasätta, man ska leta reda på källor 

å man måste tänka till å man måste ju kunna analysera men vad menar dom [olika 

informationskanaler] här egentligen, för annars blir vi nog ganska lättlurade å går på det ena 

efter det andra... (Lärare 1, grundskolan)  

Utmaningar  
Här redovisar vi att informanterna upplever en utmaning i att som lärare ge eleverna den kunskap 

de behöver inför framtiden.  

Lära för livet: Något som informanterna återkommit till i de flesta intervjuer är vilken nytta 

eleverna kan ha i framtiden av det de lär sig i skolan. Informanterna menar att värdegrund 

behövs för att rusta eleverna för livet och få dem att känna att de duger, att fungera i samhället 

och vad som är accepterat beteende. I intervjuerna har det framkommit i huvudsak två olika sätt 

att förhålla sig till och arbeta med värdegrunden. Det ena sättet innebär att det ses som ett 

naturligt inslag i den dagliga undervisningen, ett medvetet förhållningssätt samt ett sätt att arbeta 

med olika teman som är en del i värdegrunden exempelvis hur man ska vara mot varandra, att 

man ska lyssna på varandra, respektera varandra speciellt i anslutning till olika samarbeten.   
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Det är ju den här grejen som att stå i kö... Det håller vi på och tragglar med varje dag när vi ska 

gå ner till “Matan” till exempel. Stå i kö, å så ska dom ställa sig på led. Men det är ju 

jättesvårt... men ja vi jobbar ju med det. (Lärare 9, grundskolan)  

För vi diskuterar ju, så är det väl i ettan och tvåan, då är det ju mycket hur man är mot 

varandra... (Lärare 4, grundskolan)  

Som lärare kan man också ta chansen att blanda sig i lite vad eleverna pratar om på lektionen och 

på så sätt prata “värdegrund” med dem på ett naturligt sätt. Det andra sättet att arbeta med 

värdegrunden är exempelvis att inleda terminen genom att intensivt prata om beteende, regler 

och hänsyn. Det kan också vara viktigt att arbeta med klassrumsklimatet när man som lärare får 

en ny grupp för att det ska bli en enhet som kan arbeta tillsammans och må bra. Det är viktigt 

med värdegrundsarbete under hela skoltiden men med olika fokus beroende på olika åldrar och 

mognad.   

Flera av informanterna tar upp självständighet och att klara sig ute i samhället som en viktig 

utmaning för skolan att arbeta med. Skolan ska förbereda eleverna för ett framtida liv så att 

eleverna blir ansvarstagande medborgare.   

Vi vill ju fostra eleverna å hjälpa dom att fungera ute i samhället. Dom ska bli bra medborgare 

å kunna klara sig i samhället så självständigt som möjligt. (Lärare 10, grundsärskolan)  

För detta uppdrag behövs en kunskapsmässig grund för eleverna som exempelvis 

ämneskunskaper, kunna behärska teknik och informationsflöde, men även kunskap om deras 

egen självständighet. I skolan behöver läraren skapa tid för både kunskapsinhämtning och 

demokratiarbete. Informanternas upplevelser av att ämneskunskaper väger tyngre gör det svårt 

att få tid för “annan” kunskap.   

Värdegrundsarbetet tas av tiden man ska ha till kunskapsutveckling till eleverna. Men samtidigt 

så skulle det inte gå att nå fram till elevernas kunskapsinhämtning om vi inte tog oss den 

tiden. (Lärare 11, grundskolan)  

Samhället förändras i en rask takt vilket har stor påverkan på både skolan och eleverna. Det 

betyder att skolan måste hänga med i samma takt för att anpassas efter världen utanför skolan. 

Det kan många gånger vara en svårighet att hänga med i den takten vilket gör att vi vuxna ibland 

måste vara med och hjälpa till att bromsa lite grann så att det inte går för fort framåt.  
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För eftersom vi som vuxna hänger på ekorrhjulet [i samhället] så förstår man ju att barnen 

påverkas. Dom hänger ju på i ett snabbare spinn. Det räcker att man går lite snabbare, man 

pratar lite högre å fortare. (Lärare 12, grundsärskolan)  

4.1 Analys av resultat  

Utifrån ett sociokulturellt perspektiv visar resultatet att värdegrundsuppdraget är en förutsättning 

för en lyckad kunskapsinhämtning och det kan bara utvecklas i samverkan med andra. Resultatet 

visar även att lärarens roll som ett föredöme och som en närvarande vuxen har betydelse för 

elevernas personliga utveckling och samspel med andra. Utifrån Antonovskys teori om hälsa 

tydliggörs vikten av att eleverna vet varför de är i skolan och vad som förväntas av dem. Detta 

förutsätter en begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet. Resultatet visar även att skapa 

sammanhang och förståelse behöver ny kunskap kopplas ihop med verkligheten så att eleverna 

förstår vilken nytta de kommer att ha av kunskaperna i sitt framtida liv. Med utgångspunkt i 

Bronfenbrenners ekologiska modell visar resultatet att det finns en osäkerhet hos lärarna gällande 

tolkningen av värdegrundsarbetet utifrån läroplanens kapitel 1 och 2. 

4.2 Sammanfattning  

Vårt syfte var att undersöka hur lärare i grundskola och grundsärskola arbetar med läroplanens 

två första kapitel. Vi ville ha svar på hur lärarna såg på kunskap, värdegrund och skolans 

huvuduppdrag samt de utmaningar som de upplevde att de ställdes inför i samband med detta. 

Värdegrunden beskrivs som svår att definiera och upplevs ta mycket tid från det ordinarie 

skolarbetet men samtidigt ses det som ett ideal som skolans verksamhet vilar på. Kunskap 

upplevs som ett brett begrepp där ny kunskap behöver kopplas ihop med verkligheten för att 

skapa sammanhang och förståelse för eleverna. Generellt värderas ämneskunskaper högre än 

värdegrunden då den inte anses som “riktig” skolundervisning och inte är mätbar på samma sätt 

som kunskap. Det anses viktigt att omvandla teoretisk kunskap till praktisk för att främja 

elevernas självständighet. Det finns en utmaning för lärarna att vinkla kunskapsmålen så att de 

blir mer praktiska i sitt genomförande. Huvuduppdraget anses vara att rusta elever till att bli 

demokratiska medborgare. Både värdegrund och ämneskunskaper måste finnas i undervisningen 

för att skapa trygga elever med god självkänsla. Värdegrunden är en förutsättning för att inhämta 

kunskap och saknad ämneskunskap kan inhämtas senare i livet om så behövs.  
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5. DISKUSSION  

Nedan presenteras en metoddiskussion där vi diskuterar vårt metodval samt en resultatdiskussion 

vilken innehåller en analys av vår studie med utgångspunkt i den teoretiska referensramen och 

hur studiens resultat ser ut i relation till tidigare forskning. Kapitlet avslutas med en reflektion 

kring hur kopplingen till vår framtida yrkesroll som speciallärare kan komma att se ut samt 

förslag på vidare forskning. 

5.1 Metoddiskussion  

Studien gjordes utifrån en kvalitativ ansats med semistrukturerade intervjuer som 

forskningsmetod. Då syftet var att ta del av informanternas personliga upplevelser och 

erfarenheter av ämnet valdes denna ansats som Kvale och Brinkmann (2014) anser lämplig för 

att få en förståelse och en inblick i informanternas tankar. Enligt Bryman (2011) möjliggör 

semistrukturerade intervjuer att ställa frågor i den ordning som passar och ställa ytterligare frågor 

om något behöver förtydligas eller om man ser motsägelser i informanternas svar. Upplevelsen 

av intervjutillfällena var att de frågor vi ställde ibland påminde om varandra vilket försvårade 

möjligheterna till djupare samtal. Å andra sidan gav valet av semistrukturerade intervjuer oss 

möjlighet att konstruera spontana följdfrågor vilket hjälpte oss att hitta ett visst djup. Kanske 

skulle pilotintervjuer gjort oss uppmärksamma på detta dilemma med alltför lika frågor och 

därigenom hade vi kunnat förbereda oss på ett annat sätt. 

De fördelar vi upplevde med de semistrukturerade intervjuerna var att det gav oss stort utrymme 

för spontana tankar. En annan fördel var vidden av erfarenheter hos informanterna både vad 

gäller med vilka olika årskurser de arbetat och yrkesverksamma år. Nackdelarna som blev 

synliga för oss var att det tog tid att gå igenom den stora mängden data som transkriberingarna 

genererat vilket Bjørndal (2005) också menar är vanligt. Ett dilemma vi uppmärksammade var 

vårt eget deltagande i intervjuerna. Det var ibland svårt för oss att invänta ett svar vilket kan tyda 

på oerfarenhet från vår sida eller att det är ett ämne som det är lite svårt för informanterna att 

sätta ord på. Kanske hade informanterna upplevt det lättare om de fått vara med i en fokusgrupp 

och därigenom kunnat dra nytta av varandras tankar och erfarenheter kring ämnet. 

Avsikten var att genomföra 12–15 intervjuer med lärare i grundskolan och grundsärskolan som 

var legitimerade och erfarna lärare. Detta ändrades till att omfatta legitimerade och/eller erfarna 

lärare då det var svårt att få tag i enbart legitimerade lärare. Valet av att intervjua lärare i två 
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olika skolformer gjordes för att få en bredare bild av hur det ser ut ute på skolorna. Vi ville se 

hur lärare förhåller sig till värdegrundsarbetet i de olika verksamheterna utan att för den skull 

göra en jämförelse. Valet att intervjua lärare i de båda grundskolan och grundsärskolan gjordes 

för att få ett bredare urval. Utifrån vår egen erfarenhet som lärare i dessa skolformer trodde vi 

inte att arbetet kring värdegrunden skulle skilja sig åt mellan de två då läroplanerna i 

grundskolan och grundsärskolan allt mer kommit att likna varandra. Det är dock möjligt att 

resultatet hade blivit annorlunda om vi enbart valt lärare från exempelvis grundsärskolan. Antalet 

intervjuer blev slutligen 13 stycken varav en av dessa besvarades skriftligen då informanten inte 

hade möjlighet att medverka i en intervju. Av dessa 13 arbetade 6 stycken på grundsärskolan och 

7 stycken på grundskolan. Trots att vi var medvetna om att den skriftliga intervjun skulle kunna 

bli svårare att tolka och den mer skulle likna ett frågeformulär än en levande intervju så valde vi 

att använda den. Upplevelsen var att frågeställningarnas omfattning gav informanten möjlighet 

att själv fundera kring sitt arbetssätt. Vi menar att denna intervju gav oss liknande svar som vi 

fått från de muntliga intervjuerna och därmed stärktes vårt val att ta med informantens svar i vårt 

resultat. De muntliga intervjuernas längd varierade från ca 30 minuter till en timme. 

Några av de kontaktade informanterna avböjde förfrågan att delta i studien vilket gjorde att 

genomförandet av intervjuerna drog ut på tiden då vi behövde tillfråga nya. Vi upplever att 

forskningsmetoden har uppfyllt studiens intentioner och frågeställningarna har besvarats. 

5.2 Resultatdiskussion 

I resultatdiskussionen resonerar och analyserar vi resultaten med stöd utifrån de teoretiska 

perspektiven i referensramen samt i relation till tidigare forskning. 

I läroplanen (Skolverket, 2018; 2019) står det att skolans grundläggande värden handlar om att 

ha demokratin som grund för hela skolväsendet. Utbildningen ska enligt skollagen (SFS 

2010:800) bidra till personlig utveckling och en förberedelse för fortsatt utbildning och aktiva 

livsval. Detta ska ske inom ramen för det dubbla uppdraget; kunskapsuppdraget och 

värdegrundsuppdraget. Trots att det dubbla uppdraget funnits i styrdokumenten sedan 1994 så 

värderas de två uppdragen inte alltid på samma sätt utan betraktas fortfarande som åtskilda. Det 

dubbla uppdraget beskrivs av informanterna i vår studie som något som tar mycket tid och är 

svårt att förhålla sig till. Informanterna berättar att kunskapsuppdraget prioriteras över 

värdegrundsuppdraget men samtidigt menar de att ett lyckat kunskapsuppdrag föregås av ett 
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välgrundat värdegrundsarbete. Detta bekräftas av Roos och Gadler (2018) då de menar att det 

demokratiska uppdraget är lika viktigt som kunskapsuppdraget. I och med införandet av Lgr 11, 

menar Wahlström (2015, september) att kunskap från och med nu är något mer kravfullt. Detta 

upplever vi har blivit tydligare speciellt i grundsärskolans verksamhet då kunskapskraven 

numera är högre och inte märkbart skiljer sig från grundskolans i samma utsträckning som under 

tidigare läroplaner. Wahlström menar vidare att detta innebär att vi kommer längre ifrån det 

värdegrundsarbete som läroplanens första kapitel handlar om och hamnar istället i de mätbara 

kunskaperna. Utifrån att de två delarna i det dubbla uppdraget ska ses som likvärdiga menar 

Roos och Gadler (2018) att det är angeläget att hitta en balans mellan dessa två uppdrag samt att 

möta eleverna på deras nivå. Är detta uppfyllt så finns det goda förutsättningar till att skapa 

gynnsamma pedagogiska möten i skolan. Det här ställer enligt Roos och Gadler stora krav på 

lärarnas ämnesmässiga och relationella kompetens. Med tanke på den lärarbrist och stora 

omflyttning av lärare som sker i dagens skola ställer vi oss frågande till hur detta ska tillgodoses 

då bristen på utbildade lärare är stor. 

Något som tydligt lyfts fram i resultatet är vikten av att arbeta med klassrumsklimatet för att 

skapa en bra miljö som möjliggör en god kunskapsinhämtning. Det kan exempelvis vara att 

eleverna ska lära sig hur man är mot varandra i olika situationer. Detta kan även handla om att 

bli lyssnad på, våga uttrycka sig och få möjlighet att utöva demokratiska principer i klassrummet 

som Ärlemalm-Hagser, Wetso och Engdahl (2017) skriver. Flera studier i vår tidigare forskning 

beskriver vikten av demokratiska värderingar i skolan. De har betydelse för både 

kunskapsinhämtning och det sociala klimatet. Det ser vi i studien av Thelin och Scherp (2007) 

där rektor, lärare och elever arbetat intensivt med värdegrunden och därigenom fått både ett 

bättre socialt klimat och förbättrat sina kunskapsresultat. Men även Portelli och Koneeny (2018) 

påvisar vikten av en demokratisk gemenskap i klassrummet för få alla delaktiga i 

kunskapsinhämtandet. En viktig aspekt vad gäller begreppet inkludering och dess innebörd är 

enligt Ryffé (2017) att det är som en känsla av delaktighet och inte enbart en fysisk inkludering. 

Vi menar att för att skapa en demokratisk gemenskap krävs att både lärare och elever utvecklar 

en förståelse för olikheter och hur man bemöter dessa. Detta upplever vi är en av de största 

utmaningarna i skolan idag då vi möter elever med olika förutsättningar, behov och kulturer som 

ska samspela med varandra vilket Røkenes och Hansson (2016) menar är en viktig grund för att 

möjliggöra alla elevers deltagande. En förutsättning för att skapa en demokratisk gemenskap 
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skulle kunna vara som Paliokosta och Blandford (2010) lyfter fram då de betonar vikten av hur 

man talar om begreppet inkludering i praktiken eftersom det finns många olika uppfattningar om 

hur begreppet ska tolkas. Golder, Norwich och Bayliss (2005) lyfter fram detta som något viktigt 

att ta upp redan i lärarutbildningen. Vår upplevelse är att det i praktiken brister mellan 

förståelsen av både styrdokument och dess centrala begrepp och vad de egentligen innebär vilket 

också gör sig tydligt i vår studie.  Betydelsen av en demokratisk grundsyn ser vi exemplet med 

Iran där Mottaghi och Taklhabi (2019) beskriver en låg utbildningsstandard som antas bero på en 

avsaknad av demokratiska värderingar i såväl skolan som i samhället. 

Samspelet med omvärlden handlar som Antonovsky (2005) beskriver det om att människan ska 

se sin verklighet som begriplig, hanterbar och meningsfull. Våra informanter sätter ord på detta 

när de beskriver skolans huvuduppdrag vilket de menar är att klara sig i livet och bli en 

fungerande samhällsmedborgare. Informanterna lyfter fram vikten av att kunna sätta in kunskap i 

ett sammanhang och förstå vad man ska ha sin kunskap till. Sammanhanget och förståelsen 

beskriver Antonovsky som meningsfullhet vilket ger individen motivation att möta livets 

utmaningar och krav. Uppnås inte denna känsla blir samspelet med omvärlden mindre 

framgångsrikt. Att inneha kontroll över sitt eget liv gör att självkänslan stärks och individen blir 

trygg vilket ger förutsättningar för att se världen som begriplig, hanterbar och meningsfull. 

Något som väcker en oro hos oss som blivande speciallärare är informanternas upplevelse kring 

barn och ungdomars hälsa och vad det leder till när de inte klarar skolans krav. Under 

intervjuerna framkom att det inte bara är skolans ansvar utan även samhällets att se till att barn 

och ungdomar mår bra och får en bra grund att stå på inför framtiden. Detta lyfts fram i vår 

inledning av Andersson, Gren Landell, Hamilton och Öhman (2018, 8 december) som skriver att 

för att förebygga psykisk ohälsa är det är viktigt att fullfölja sin skolgång. Chen, Friberg, Levy, 

Wieselgren och Engström Ågren (2019, 19 februari) menar att ungdomar som mår dåligt i skolan 

kanske gör det på grund av skolan. Vi ser det som allvarligt om det nu är skolan som ligger till 

grund för denna stress som skapar ohälsa. Vi håller med informanterna om att skolan inte ensam 

kan hållas ansvarig för detta och vi anser att det ansvaret ligger på en samhällelig och politisk 

nivå. Dewey (i Hartman, Lundgren & Hartman, 2004) belyser vikten av en meningsfull 

utbildning där kraven som ska stimulera eleven måste utgå från individens aktuella situation. Om 

detta inte kan tillgodoses påverkas elevens utveckling negativt och därmed ökar risken för 
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ohälsa. Ett annat sätt att förebygga psykisk ohälsa kan vara som Pavlovic Babic, Simic och 

Friedmans (2018) ger exempel på då de lyfter fram delaktighet som ett sätt att skapa 

gemensamma värden och ett gemensamt tänkande på, vilket kan leda till att eleverna blir mer 

motiverade till att lära sig och därmed må bättre. Här ser vi återigen att sammanhanget och 

förståelsen ger individen motivation att möta livets utmaningar och krav såsom Antonovsky 

(2005) beskriver det. Men frågan kvarstår huruvida detta löser problemet med för höga krav i 

skolan som kan resultera i psykisk ohälsa? Vår upplevelse av skolans verksamhet är att den 

spelar en viktig roll då eleverna tillbringar en stor del av sin vardag där. Utifrån vår studie ser vi 

att verksamheten behöver kopplas mer mot den verklighet som eleverna möter utanför skolans 

väggar. Vi delar Deweys (i Hartman, Lundgren och Hartman, 2004) tankar kring detta dilemma 

som han lyfte fram redan i början av 1910-talet då han menade att det var av stor vikt att skolan 

och samhället fördes närmare varandra. Han menade att skolan är samhällets styrinstrument och 

att uppdelningen mellan teori och praktik måste upphöra och istället gå hand i hand. Likaså 

beskriver både Freidlander, Arshan, Zhou och Goldenberg (2019) och Kim, Hung, Jamaludin 

och Lim (2014) vikten av att knyta samman samhället och elevernas utbildning för att skapa en 

utbildning som eleverna kan ha nytta av. 

Att göra eleverna självständiga utan att för den skull få dem att tappa motivation och 

självförtroende beskrivs i vårt resultat som en svårighet. Det gäller att hitta en balans i på vilket 

sätt man utmanar och hjälper eleven. Detta uttrycks främst av informanterna i grundsärskolan då 

de uttrycker en oro för att skolan är likt en skyddad verkstad som saknar förankring i samhället 

utanför. Här spelar även hemmets roll en viktig funktion då föräldrarna, som Grant (1999) 

beskriver det, lägger grunden för oskrivna regler och normer som formar ett barns identitet. 

Informanterna vittnar om att dagens skola har fått ett större uppfostrande uppdrag och att 

värdegrundsarbetet upplevs ta mer tid än tidigare. Vår upplevelse är att tiden för 

värdegrundsarbetet inte får det utrymme det behöver vilket i sin tur kan leda till svårigheten att 

hitta balansen mellan hjälp och utmaning. Vi tycker oss se att arbetet med värdegrunden skiljer 

sig över stadierna. I de lägre åldrarna är upplevelsen att värdegrundsarbetet kombineras med 

kunskapsdelen på ett mer naturligt sätt till skillnad från de högre åldrarna där det istället oftast 

handlar om temaveckor eller temadagar med värdegrunden i fokus. Vår upplevelse är att ju högre 

upp i åldrarna man kommer desto mer kunskapsfokuserat blir arbetet. Enligt informanterna 

behövs ett medvetet värdegrundsarbete i alla åldrar men med olika arbetssätt. En tanke hos oss är 
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att förutom att värdegrundsarbetet ska genomsyra all undervisning borde det som tillägg även 

finnas ett schemalagt ämne för att höja dess status vilket även några av informanterna har 

uttryckt. Detta får oss att tänka tillbaka på tiden då ordning och uppförande betygsattes och är 

något som diskuteras på politisk nivå även nu. Detta skulle troligtvis ställa ännu högre krav på 

såväl individ som betygsättande lärare då hänsyn måste tas till varje enskild individs behov och 

förutsättningar. Vi får inte glömma bort skolans uppgift som läroplanen uttrycker (Skolverket, 

2018, 2019) att bidra till elevernas harmoniska och kunskapsmässiga utveckling vilket rustar 

dem för ett liv som samhällsmedborgare. 

I våra informanters utsagor rörande sina uppdrag får vi känslan av att det råder en viss osäkerhet 

gällande värdegrundsarbetet vad gäller tolkning och utformning. Om vi ser tillbaka till Deweys 

(1997) tankar om en gemensam referensram för ökad förståelse menar vi att även personalen i 

skolan skulle behöva enas kring värdegrundsuppdraget och vad de innebär genom exempelvis 

pedagogiska diskussioner. Bristen på tid är något som återkommer hos informanterna som en 

faktor som påverkar skolarbetet negativt och då i synnerhet värdegrundsarbetet. Vår upplevelse 

är att värdegrundsarbetet blir en tyst kunskap där lärarna förväntas skapa sin egen uppfattning av 

vad det ska innehålla, vilket i sin tur skapar en underliggande stress att man som lärare tolkat på 

rätt sätt. 

I resultatet framgår att dagens informationstäta samhälle är en utmaning som ger individen 

många valmöjligheter vilket ställer höga krav på hur dessa ska hanteras. Informanterna lyfter 

fram vikten av att kunna ifrågasätta, veta vilka källor som går att lita på och att tänka till innan 

man agerar i olika situationer. Moss och Urban (2010) styrker detta genom att påvisa vikten av 

att utveckla elevernas kreativa och kritiska tänkande för att klara det allt mer krävande samhället. 

För att inte känna sig som ett offer i krävande och pressande situationer menar Antonovsky 

(2005) att det är viktigt att kunna hantera den yttre påverkan som en individ utsätts för vilket han 

kallar hanterbarhet. Lärare, klasskamrater och föräldrar kan vara goda resurser för att leda 

individen rätt för att kunna hantera situationen och gå vidare och klara sig i livet. Vi menar att 

denna utmaning ställer höga krav både på lärare och elever då det inte längre är begränsat till vad 

som händer inom skolans område. Nu finns även sociala medier med dygnet runt och präglar 

elevernas vardag både hemma och i skolan. I och med detta är vår upplevelse att 

värdegrundsarbetet blir extra viktigt och att vi lärare måste sätta oss in i elevernas värld för att 
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försöka förstå och hjälpa eleverna hantera sin vardag. Säljö (2015) menar att för att få en 

förståelse för sin omvärld behöver individen en verbal och icke verbal kommunikation. I och 

med den ökade användningen av kommunikation via exempelvis sociala medier menar vi att 

detta ställer ännu högre krav på hur individen uttrycker sig. Om den icke verbala 

kommunikationen såsom ansiktsuttryck och kroppsspråk är otydlig blir det lättare att missförstå 

varandra. Likaså poängterar Dewey (1997) vikten av kommunikation som en betydelsefull del i 

det sociala samspelet för att skapa en gemensam referensram. Med stöd utifrån ovanstående 

författare menar vi att det är viktigt att sätta ord på värdegrundsarbetet faktiskt handlar om. 

Skolan behöver stödja eleverna i att utveckla ett språk som är ett gångbart redskap för att klara 

sig i samhället. Även den nya läroplanen lägger stor vikt vid att utveckla språket genom att bland 

annat reflektera, resonera och analysera som några av våra informanter påpekar. Utvecklandet av 

dessa förmågor tar även Collins, Hess och Lowery (2019) upp genom att belysa kritiskt tänkande 

och argumentationsfärdigheter som stärkande för elevernas identitet och relationer. 

När vi ser på vårt resultat utifrån Bronfenbrenners ekologiska modell ser vi att det finns brister i 

skolans organisation vad gäller kunskaps- och värdegrundsuppdraget. För det första råder 

osäkerhet vad gäller skolans styrdokument och vad de innebär, framför allt vad gäller 

värdegrundsarbetet. För det andra har bara någon enstaka av informanterna lyft fram rektorerna 

som ledare för värdegrundsarbetet. För det tredje lyfts det fram att det inte finns någon självklar 

tid eller plats för lärare att diskutera med varandra om de här frågorna som ska genomsyra det 

vardagliga arbetet. Detta leder i sin tur till att eleverna indirekt blir drabbade på grund av lärarnas 

osäkerhet. Vi menar att det viktigt att uppmärksamma det som Skolverket (2018, 2019) skriver 

om att det är huvudmannens ansvar att verksamheten i skolan kontinuerligt följs upp och 

utvärderas för att säkra att den utvecklas mot de nationella målen. 

Avslutande reflektion 

Slutsatserna vi drar utifrån ovanstående diskussion är att det finns ett behov av att prata om vad 

värdegrund är och hur man konkret arbetar med detta i kombination med kunskapsuppdraget 

utan att det ska kännas som en ytterligare uppgift. Värdegrundsuppdraget riskerar annars att bli 

en “tyst kunskap”. Vi ser att det saknas mötesplatser och forum för att utveckla detta arbete då 

det inte finns något gemensamt synsätt. Här ser vi en möjlighet för vår kommande yrkesroll att 

kunna skapa forum och bidra med samtalsstöd, vara ett bollplank för lärarnas reflektioner samt 

utforma konkret värdegrundsmaterial som kan underlätta undervisningen speciellt med tanke på 
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att det också saknas utbildade lärare i skolan.  Detta för att värdegrunden ska genomsyra hela 

verksamheten i skolan och bli en del av den övriga kunskapsinhämtningen som skolinspektionen 

skriver om i sin rapport (2012:9). Vi ser också vikten av att eleverna ska känna en 

meningsfullhet i skolan och varför de ska lära sig för att skapa en motivation hos dem och att det 

är kunskap de behöver i framtiden som samhällsmedborgare. I samband med detta behöver de 

lära sig ett gemensamt språk och förhållningssätt för att fungera i den demokratiska 

gemenskapen. Det specialpedagogiska synsättet måste bli hela skolans gemensamma synsätt så 

att varje lärare utgår från individens behov och förutsättningar för att nå en så god 

kunskapsutveckling som möjligt.  

Förslag på vidare forskning 

Ur ett specialpedagogiskt perspektiv är det av vikt att skolans viktiga men delvis bortprioriterade 

värdegrundsuppdrag utformas och utvecklas utifrån varje enskild individs förutsättningar. Detta 

kan göras genom att föra en aktiv diskussion bland personalen om vilken kunskap som är viktig 

både nu och i framtiden. Vidare forskning skulle kunna studera vikten av att dessa diskussioner 

förs och vilka eventuella vinster det skulle kunna medföra då vi sett i tidigare studier att ett bra 

värdegrundsarbete ger en god kunskapsutveckling. Det kan medföra att skolans organisation ser 

vinsterna av ett väl utvecklat värdegrundsarbete i form av bättre kunskapsresultat. Med tanke på 

de resultat vi fått i vår studie funderar vi på hur man kan gå vidare och få en djupare förståelse 

för värdegrundsarbetets komplexitet. Denna djupare förståelse skulle kunna erhållas genom att 

använda andra metoder såsom fokusgrupper och deltagande observationer. Fokusgrupper skulle 

både kunna stärka informanterna i deras egna erfarenheter och ge dem ett forum för att diskutera 

och reflektera kring värdegrundsfrågor. Deltagande observationer kan ge oss som forskare 

möjlighet att lättare upptäcka den tysta kunskapen och därigenom lättare skapa en egen 

uppfattning och ett eget perspektiv på det som sker.  
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Intervjuguide            Bilaga 1  
                                                                        

 
1. Berätta hur din elevgrupp ser ut idag.  

2. Berätta hur en typisk dag kan se ut. /Berätta om det vardagliga arbetet.  

3. Vad är kunskap för dig i mötet med dina elever? Beskriv, berätta.  

4. Hur ser du på arbetet med värdegrundsuppdraget? Vad innebär det för dig i mötet med 

dina elever?  

5. Berätta hur du upplever kunskapsuppdraget och värdegrundsuppdraget i förhållande till 

varandra.   

6. Vilka utmaningar finns det i förhållande till kunskaps- och värdegrundsuppdraget?   

7. Ge exempel på vad du behöver ta hänsyn till i din planering.  

8. Vad anser du att skolans huvuduppdrag är?  

9. Hur upplever du Lgr 11/Lsär11? Finns det några speciella svårigheter alternativt styrkor i 

läroplanen i att förverkliga huvuduppdraget?  

10. Hur tänker du om värdegrund och livskunskap och att rusta eleverna för lärande i skolan och 

livet?   

11. Om du har erfarenhet av tidigare läroplaner för grundskola och/eller särskola, hur upplever du 

dessa tidigare i jämförelse med nuvarande läroplaner? Hur har de nya läroplanerna påverkat din 

undervisning och i så fall hur?  

12. Finns det som du ser det utrymme för dina egna idéer/tankar i utformningen av undervisningen?  

13. Hur upplever du att eleverna i dagens skola blir rustade för framtiden? Ge gärna exempel.  

14.  Har du något mer att tillägga innan vi avslutar denna intervju?  
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Missivbrev                                                                                                                           Bilaga 2 

 

  

En förfrågan om deltagande i en studie 

Den här inbjudan riktar sig till lärare i grundskolan och grundsärskolan. 

  

Vi är tre studenter som läser till speciallärare vid Mälardalens högskola i Västerås. Vi kommer att 

genomföra vårt examensarbete under höstterminen 2019. Vi önskar komma i kontakt med lärare 

som arbetar i grundsärskola och grundskola. I vår studie kommer vi att undersöka hur lärare i tre 

olika kommuner arbetar med läroplanens två första kapitel: “Skolans värdegrund och uppdrag” 

samt “Övergripande mål och riktlinjer”? För att få kunskap om detta utvecklingsområde önskar vi 

få intervjua dig om ditt arbete. Intervjufrågorna kommer du att tilldelas några dagar innan intervjun 

kommer att äga rum. 

Intervjuerna kommer att genomföras under september och oktober 2019. Samtalen beräknas ta 45 

till 60 minuter. Tid och plats för intervjun bestämmer vi tillsammans personligen, via telefon eller 

mail. Det är önskvärt att vi kan komma överens om en lämplig tid och plats där vi kan få lite 

avskildhet för samtalet. För att underlätta arbetet med det insamlade materialet kommer vi att spela 

in intervjun, detta för att lägga fokuseringen under samtalet på att lyssna på dina reflektioner samt 

att transkriberingen ska gå lättare. 

Under uppsatsskrivningen och forskningen så kommer vi att följa de etiska regler som 

rekommenderas vid uppsatsskrivning. Med detta menas att du ska ha fått information om studiens 

syfte samt att du ska ha vetskapen om att du deltar frivilligt och att du när som helst kan avsluta 

ditt deltagande i studien. De gjorda intervjuerna kommer endast att användas i denna studie och 

kommer efter avslutat arbete att förstöras. De personer eller skolor som har deltagit i studien 

kommer inte att kunna identifieras då allt material avkodas. Om du önskar återkoppling så får du 

gärna höra av dig till oss.  

Vi hoppas att du skulle vilja medverka i vår studie då din medverkan är väldigt viktig för oss.  
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