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Sammanfattning: 

Studiens syfte är att få fatt på hur ledningen förankar värdegrundsarbetet hos medarbetarna, 
det vill säga den förändringsprocessen då arbetet accepteras och skapar engagemang hos de 
anställda. Studien är en kvalitativ fallstudie med en symbolisk interaktionistisk 
forskningsansats, där individen ständigt är i samspel med omgivningen och utifrån den tolkar 
och konstruerar sin omvärld. Intresset i denna studien ligger i att få fatt på lyckade 
komponenter i förankringsprocessen som kan vara tillämpningsbara i andra verksamheter för 
att skapa välbefinnande på arbetsplatser. Undersökningen har en teoretisk förankring i 
Schwartz Value Scale (SVS). Studien baserar sig på intervjuer med lärare och dokument som 
rör värdegrundsarbetet. Intervjuerna består av tre enskilda och en gruppintervju. Fallstudien är 
utförd på en kommunal låg- och mellanstadieskola med ca 300 elever och 41 anställda 
pedagoger och annan skolpersonal. Intervjuerna har sammanställts och tematiserats utifrån 
teoriramen. Undersökningen resulterade i följande tematiseringar; självstyre, stimulation, 
likformighet, bevarandet av traditioner, säkerhet, prestation, makt, välvilja om andra och 
universalism. Dessa pekar på olika grader av förändringsbenägenhet hos de anställda och 
studiens resultat visar på hur ledningen har hanterat detta. 

 

Nyckelord: fallstudie, Schwartz värdeskala, värdegrund, självstyre, stimulation, makt och 
symbolisk interaktionism.  

 

Abstract: 

 
The purpose of the study is to find out of how management makes sure that the values have 
the support of the employees that is the process of change in which the organization is 
accepted and creates commitment among employees. The study is a qualitative case study 
with a symbolic interactionistic research approach, where the individual is in constant 
interaction with the environment through which his interpret and construct their world. The 
reason in this study lies in finding the successful components of the anchoring process which 
can be applicable to other activities in order to create well-being in the workplace. The survey 
has a theoretical basis in the Schwartz Value Scale (SVS). The study is based on interviews 
with teachers and documents relating to core values.  The interviews are three individual and 
one group interview. The case study is conducted in a municipal primary school with about 
300 students and 41 teachers of staff and other school personal. The interviews were compiled 
and thematized from the theory framework. The research resulted in the following 
thematisation; self-direction, stimulation, conformity, preservation of traditions, security, 
achievement, power, benevolence of others and universalism. These indicate different degrees 
of willingness to change among employees and the results of the study demonstrate how 
management has dealt with this.  

Keywords: case study, Schwartz value scale, values, self-direction, stimulation, power and 
symbolic interactionism. 
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1 Inledning 

1.1 Problemområde 

Lärare i skolan har ett avgörande inflytande på de värderingar som eleverna gör till sina, eller 
tar avstånd ifrån. Detta kräver en medvetenhet hos lärarna, att i undervisningen få fatt på 
likväl de intellektuella som de medvetna och omedvetna sociala och psykologiska 
erfarenheterna som ligger som grund för elevernas normskapande. Därav är det av vikt att 
belysa en bredd av värde- och normfrågor i skolundervisningen likväl som i kollegiala 
sammanhang.  

Skolan har sedan länge arbetat med etikfrågor baserat på svenska traditioner. Å andra sidan 
pekar samhällsutvecklingen på ett alltmer mångkulturellt och globaliserat samhälle, vilket 
sätter prov på värdegrundsarbetet, där tonvikten bör vila på demokratiska grunder och tolerans 
för olikheter, än enbart en moralisk fostran. Vilket utgör en utmaning för rektorer och 
skolpersonal att i sitt arbete med värderingsfrågor kunna vägleda eleverna i detta. 

Enligt den senaste statistiken från Skolinspektionen (2013) är det fortfarande få skolor som 
har förankrad och införlivad värdegrund. Sex av tio grundskolor saknar en fungerande plan 
mot kränkande behandling och drygt var tredje grundskola brister i elevinflytande. En sådan 
problembild visas också i forskning på området. Norberg (2004) belyser svårigheten med att 
tillämpa de abstrakta målen i praktiken. Utan praktiska verktyg och reflekterande samtal är 
det lätt att pedagogerna i det praktiska, vardagliga arbetet, handlar intuitivt, eftersom 
värdegrundsfrågorna till sin karaktär oftast uppkommer oplanerat. Pedagogerna faller tillbaka 
på sina individuella värderingar, kunskaper och erfarenheter vilket inte alltid överensstämmer 
med skolans uppdrag. En medvetenhet och utveckling av värdegrundsarbete i skolorna kräver 
deliberativa samtal, det vill säga diskussioner där värdegrunden belyses ur olika perspektiv 
och konkretiseras.  

Forskningsresultat pekar vidare på att mycket av problemet bottnar i oklara definitioner av 
värdegrunden, något som i sin tur innebär att det ger utrymme för tolkningar. Riktlinjerna är 
inte enbart vaga utan även motstridiga och därav är det av vikt att se varje komponent i 
värdegrunden som särskilda delar och inte som en enhet. Ur ett helhetsperspektiv blir 
värdegrunden både motsägelsefull och osammanhängande (Nykänen, 2008). 

Mycket forskning på området problematiserar frågorna ur ett pedagogiskt perspektiv. Inom 
forskningsfältet finns en avsaknad av förankringsprocessen, det vill säga processen då 
ledningen förankrar arbetet hos medarbetarna. Sociologiska, socialpsykologiska kunskaper 
kan med fördel bidra med att synliggöra de komponenter som har betydelse för ett lyckat 
värdegrundsarbete. Av egna erfarenheter, som före detta chef och som sociolog finns det 
luckor att fylla angående detta. Motivet för min undersökning är att komma åt de faser i 
ledningsprocessen, då medarbetarna accepterar utvecklingsarbetet, känner delaktighet och 
engagemang för uppdraget. Ur ett socialpsykologiskt perspektiv är det därför av intresse att 
komma åt ledningens metoder för hur de leder personalgruppen, i syfte att få med sig så 
många medarbetare som möjligt i utvecklingsprocessen. Resultatet i denna studie, kan vid en 
generalisering även vara tillämpningsbart i andra verksamheter. 
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1.2 Syfte och frågeställning 

Studien syftar till att få fatt på hur ledning och övrig skolpersonal förankrar en värdegrund, 
det vill säga själva processen där värdegrunden accepteras av de anställda. Syftet är att finna 
applicerbara komponenter som kan nyttjas av andra skolverksamheter eller organisationer 
som arbetar med värdegrundsfrågor, för att underlätta implementeringen. 

Frågeställningen i studien är: 

1. Hur hanterar ledningen medarbetarnas grundläggande värdepunkter, i syfte att underlätta en 
förankringsprocess av ett värdegrundsarbete? 

2. Hur begripliggörs de abstrakta värderingarna till något praktiskt hanterbart?   

3. Hur genomsyras värdegrunden i det dagliga skolarbetet? 

1.2.1 Studiens utgångspunkt 

Denna studie riktas mot ett specifikt fall, ett avgränsat system, eftersom det är av intresse att 
studera förankringsprocessen i det kontextuella, det vill säga i den skolmiljö där individerna 
integrerar med varandra. Fallstudien har utförts i en kommunal låg- och mellanstadieskola 
med totalt ca 300 elever och 41 anställda lärare och annan skolpersonal. En fördjupad 
beskrivning av skolan, finns under rubriken val av arbetsplats. Fortsättningsvis refererar jag 
till arbetsplatsen genom att benämna den som ”skola” respektive ”Aspnässkolan”, vilket är ett 
fingerat namn. 

2 Bakgrund 

Nedan görs en presentation av studiens centrala begrepp såsom värdegrund och dess 
historiska utveckling, därutöver presenteras skolans styrdokument som uppger skollag och 
läroplan (Lgr 11) samt skolinspektionens uppdrag och skolans skyldighet att inneha en 
likabehandlingsplan.  

2.1 Definition av begreppet värdegrund  

Enligt Nationalencyklopedin är värdegrund ett samlingsbegrepp av de grundläggande 
värderingar som formar en individs normer och handlingar (Nationalencyklopedin, 2014), 
men varken i Svenska Akademins ordlista eller i Bonniers svenska uppslagsverk går det att 
finna ordet värdegrund. Från forskningshåll har det gjorts flera försök till att definiera 
begreppet, nedan följer några utdrag. 

Första gången begreppet värdegrund nämndes var på 1990-talet i en Läroplanskommitté, där 
syftet med värdegrunden var att den skall ligga som en grund för all undervisning i skolan. 
Enligt pedagogikforskaren Orlenius (2001:16) innebär begreppet värdegrunden två saker. För 
det första att värden är oförhandlingsbara och utgör därmed en grundsanning, exempelvis 
tanken om alla människors lika värde. För det andra utgör dessa värden en slags minsta 
gemensamma nämnare som alla bör vara överens om.  

En annan definition bygger på skolans samhällerliga uppdrag, att förmedla, förankra och 
gestalta grundläggande värden. Dessa värden utgör en grund, en bas, vilket kan liknas vid ett 
husbygge, där grundens syfte är att stå för stabilitet och en utgångspunkt (Olivestam och 
Thorsén, 2008:27). 
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Utbildningsdepartementets projektledare Zackari och Modigh (2000:34-35) tolkar begreppet i 
betydelsen av att utveckla en demokratisk mentalitet, bundet till sociala relationer och 
ömsesidiga samtal. De vidareutvecklar husmetaforen, där huset likväl samhället behöver en 
stabil grund, det vill säga en värdegrund att stå på. Värderingarna hos de boende i huset 
synliggörs genom interaktion, och med hjälp av samtal och diskussioner, skapas gemensamma 
spelregler. Detta möjliggörs med hjälp av ett demokratiskt och humanistiskt förhållningssätt 
där spelreglerna genererar i meningsskapande, värdighet, självkänsla och ordning. 

Vidare problematiserar Zackari och Modigh (2000:38) värdegrundsbegreppet, eftersom det är 
föränderligt över tid och påverkas av de samhällstraditioner som råder för tillfället. Vår kultur 
och tradition speglar vår verklighetsuppfattning, människosyn och ideologi och därmed tolkas 
värdegrunden alltid utifrån våra erfarenheter av verkligheten. Dock går det inte att förbise att 
dagens läroplan vilar på en samhällssyn och människosyn utifrån den västerländska 
humanismen och den kristna etiken (Zackarias & Modigh, 2000:38). 

2.2 Samhällsförändring och läroplanernas utveckling 

Med samhällsutvecklingen följer även en värdegrundsutveckling och det ena förutsätter det 
andra. Jag har valt att redovisa samhällets och läroplanernas parallella utveckling från den 
första normalplan från år 1830 till Läroplan 11 (Lgr 11). Värdegrundsarbetet är en pågående 
process och speglas av den tidsanda, kunskapssyn och barnsyn som råder just då i samhället. 

Skolundervisningen - en historisk översikt 

I bondesamhället under 1830-talet fram till 1880-talet var kyrkans inflytande i Sverige starkt, 
vilket även präglade undervisningen i skolan, där barnen skulle fostras med hjälp av de 
religiösa värderingarna, med en så kallad Guds läroplan. Den första läroplanen hette inte 
läroplan, utan normalplan och kom år 1878. Lärarna var auktoritära och barnen ansågs som 
syndiga. Skolundervisningen karaktäriserades av mass- och drillundervisning, i det som då 
kallades småbarnsskolan, arbetsstugan och småskolan. Barnen fostrades till gudsfruktan, hårt 
arbete och underdådighet. Arbetsflit och moral skattades som goda egenskaper (Vallberg 
Roth, 2011:25, 45-52,178). 

Under industrialiseringen på 1890-talet fram till 1940-talet utvecklades läroplanerna. 
Läroplanerna eller normalplaner som de hette vid sekelskiftet 1900, sammanfattas som Det 
goda hemmets och hembygdens läroplan. Vid 1919 kom den första undervisningsplanen. Ett 
behov av barnomsorg uppkom, i och med att kvinnorna började allt mer förvärvsarbeta. Dock 
gavs inte alla barn denna möjlighet, eftersom många barn utnyttjades som arbetskraft i 
industrierna. I barnträdgården, småskolestadiet och eftermiddagshem som det då kallades, 
skulle barnen snarare ledas istället för att skolas. Lärarna var inte lika auktoritära och deras 
barnsyn präglades av att barnen var naturbarn och goda. Undervisningen bestod av 
uppfostran, sysselsättning och lek (Vallberg Roth, 2011:68, 73-80, 178). 

Från 1930-talet fram till 1970-talet, under den samhällsperiod som vi kallar för 
välfärdssamhället utvecklades en ny läroplan vars läroplansmönster kan sammanfattas som 
Folkhemmets socialpsykologiska läroplan. Vid denna tid hette läroplanen undervisningsplan. 
Den första läroplanen kom år 1962 vid namn Lgr 62. Följande hette Lgr 69 och kom år 1969. 
Skolverksamheten delades in i lågstadiet, fritidshem och barnstugor. Synen på fostran 
dominerades av självständighetsfostran med betoning på barnets personliga utveckling, där 
leken fick en allt större betydelse. Barnen ansågs som likvärdiga och rationella (Vallberg 
Roth, 2011: 81, 99-100, 178). 
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Sedan början på 1980-talet fram till nutid i det samhälle vi kallar för ett senindustriellt 
nätverkssamhälle har två läroplaner passerat, Lgr 80 och Lpo 94 till dagens Lgr 11. Ur ett 
läroplansmönster kan här utläsas ett mönster som kallas för Det situerade världsbarnets 
läroplan. Lärarens roll har förändrats till att vara auktoritativ och synen på barnet är ett 
situerat barn, det vill säga att barnet påverkas av situationen och den kontext det befinner sig 
i. Barnen uppmuntras till delaktighet och fostras till världsmedborgare, med ett livslångt 
lärande. Barnen ses som aktiva och kompetenta med rättigheter och ökat ansvar för sitt eget 
lärande. Skolan delas in i förskola/förskoleklass, skola 6-16 år och fritidshem (Vallberg Roth, 
2011: 159-160, 176-179,Olivestam & Thorsén, 2008:20). 

Historiskt går det att utläsa hur utvecklingen av läroplanerna har utvecklats i takt med 
samhällsutvecklingen och hur det i sin tur har påverkat vår barnsyn, vår människosyn och 
kunskapssyn. Idag ställs vi inför nya utmaningar, där världen blir allt mer globaliserad och 
mångkulturell och där nya influenser snabbt får fäste och påverkar våra ideal. Detta är en 
utmaning för hela lärarkåren, att hänga med i flödet, för att kunna möta barn och ungdomar i 
deras verklighetsuppfattning, samtidigt som skolans värdegrund skall stå för en stabilitet i den 
ständigt föränderliga världen. 

Tabellen nedan gör en kort presentation av nyckelperioderna i skolans värdegrundsutveckling 
från 1840-talet fram till 2000-talet. Det går att följa utvecklingen från en konfessionell, det 
vill säga en bekännelsetrogen skola till en icke konfessionell skola, där värdegrundens normer 
baserar sig snarare på samhällsutvecklingen. 

Tabell 1. Värdegrundsutveckling i den svenska skolan (Olivestam & Thorsén, 2008:20). 

Tidsangivelse Värdegrund 

1842 Konfessionell kristen värdegrund med fostransnormer för det bestående 
samhället 

1919 Interkonfessionell kristen värdegrund med fostransnormer för ett reformerat 
samhälle 

1940/46 Två utredningar, den första med interkonfessionell kristen värdegrund med 
fostransnormer för det bestående samhället, den senare med humanistisk 
värdegrund med fostransnormer för ett samhälle i ständig utveckling 

1962/64/68/70 Humanistisk värdegrund med objektivitetsprincip och nedtonad fostran för ett 
samhälle i ständig utveckling 

1980 Humanistisk värdegrund med sökande efter fostransnormer för ett samhälle i 
ständig utveckling 

1994 Interkonfessionell kristen och humanistisk värdegrund med fostransnormer för 
ett samhälle i ständig utveckling 

2000-talet Interkonfessionell kristen och humanistisk värdegrund med fostransnormer för 
ett samhälle i ständig utveckling och för elever med olika förutsättningar 

 

2.3 Styrdokument 

Ett omfattande arbete har även gjort beträffande skolans styrdokument. År 2010 kom den nya 
skollagen, vilket är den största lagförändringen i modern tid och år 2011 publicerades den nya 
läroplanen, som har sin utgångspunkt i skollagen.  Skollagen och läroplanen (Lgr 11) är de 
styrdokument som ligger som grund för pedagogernas planering, genomförande och 
utvärdering av verksamheten. Skollagen kräver att skolan skall genomsyras av grundläggande 
demokratiska värderingar, vilket också läroplanen hänvisar till. I den nya skollagen har 
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värdegrunden enligt Utbildningsdepartementet (2010) fått ett allt starkare fäste, med en tydlig 
koppling till Barnkonventionen, med utgångspunkten att all utbildning är att till för barnets 
bästa. 

Nedan följer en kort sammanfattning av skolans värdegrund och uppdrag ur Lgr 11, och där 
jag påvisar vissa temans sammankoppling med skolagens bestämmelser.  Jag har valt att 
använda mig av samma temauppdelning som beskrivs i läroplanen; grundläggande värden, 
förståelse och medmänsklighet, saklighet och allsidighet, en likvärdig utbildning, rättigheter 
och skyldigheter, skolans uppdrag och god miljö för utveckling och lärande. Inledningsvis 
presenteras skollagens och Lgr 11:s grundläggande värden på följande sätt: 

Utbildningen ska utformas i överensstämmelse med grundläggande demokratiska värderingar och 
mänskliga rättigheter som människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors 
lika värde, jämställdhet samt solidaritet mellan människor. Var och en som verkar inom utbildning ska 
främja de mänskliga rättigheterna och aktivt motverka alla former av kränkande behandling. Utbildningen 
ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet (1 kap. 5 §). 

Lgr 11 inleder med att hänvisa till skollagen, för att sedan förtydliga värdegrundsarbetet. Här 
nedan följer en mer detaljerad beskrivning: 

Skolväsendet vilar på demokratins grund. Skollagen (2010:800) slår fast att utbildningen inom 
skolväsendet syftar till att eleverna ska inhämta och utveckla kunskaper och värden. Den ska främja alla 
elevers utveckling och lärande samt en livslång lust att lära. Utbildningen ska förmedla och förankra 
respekt för mänskliga rättigheter och de grundläggande demokratiska värderingar som det svenska 
samhället vilar på. Var och en som verkar inom skola ska också främja aktning för varje människas 
egenvärde och respekt för vår gemensamma miljö (Lgr 11). 

Men även: 

Människolivets okränkbarhet är de värden som skolan ska gestalta och förmedla. I överenskommelse med 
den etik som förvaltas av kristen tradition och västerländs humanism sker detta genom individens fostran 
till rättskänsla, genorisitet, tolerans och ansvarstagande. Skolans uppgift är att låta varje enskild elev finna 
sin unika egenart och därigenom kunna delta i samhällslivet genom att ge sitt bästa i ansvarig frihet (Lgr 
11). 

Dessa citat pekar på hur läroplanen bygger vidare på skollagen och därmed bryter ner 
lagtexten till mer användbara värdeord. Här nedan följer kort sammanfattning av de andra 
temauppdelningarna i Lgr 11. 

Grundlägganden värden 

Skolan har en skyldighet och ett viktigt uppdrag att utifrån en demokratisk grund förmedla; 
människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, 
jämställdhet mellan kvinnor och män samt solidaritet med svaga och utsatta samt främja ett 
livslångt lärande (Lgr 11). 

Förståelse och medmänsklighet 

Den enskilde elevens välbefinnande och utveckling skall prägla skolverksamheten. Ingen elev 
skall utsättas för diskriminering på grund av kön, etnisk tillhörighet, religion, 
könsöverskridande identitet eller uttryck, sexuell läggning, ålder eller funktionsnedsättning. 
Skolan skall främja tolerans för olikheter. Främlingsfientlighet skall därmed bemötas med 
kunskap och öppenhet (Lgr 11). 
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Saklighet och allsidighet 

I skolan skall varje elev ges möjlighet och uppmuntras till personliga ställningstaganden, där 
skolan skall utgöra ett forum för detta. Undervisningen skall vara saklig och allsidig och 
därmed inte ge utrymme för en ensidig påverkan (Lgr 11). 

En likvärdig utbildning 

Undervisningen skall planeras utifrån varje enskild elevs förutsättningar och behov samt 
främja fortsatt lärande. En likvärdig utbildning skall utformas nationellt, med hjälp av de 
nationella målen, med beaktning av elevers olika förutsättningar och behov. Vidare skall 
skolan arbeta för jämnställdhet mellan könen och därmed motverka traditionella könsmönster 
(Lgr 11). 

Rättigheter och skyldigheter 

Det skall tydligt framgå för elever och föräldrar vilka mål utbildningen har, vilka krav som 
skolan ställer samt vilka rättigheter och skyldigheter elever och vårdnadshavare har. 
Tydligheten kring mål, innehåll och arbetsformer är en förutsättning för att möjliggöra elevers 
och vårdnadshavares inflytande i verksamheten. Undervisningen skall förbereda eleverna att 
aktivt delta i demokratiska arbetsformer, genom att ta personligt ansvar och utöva inflytande i 
planering och utvärdering i den dagliga undervisningen (Lgr 11). 

I skollagen står följande angående elevers rätt till inflytande: 

Barn och elever ska ges inflytande över utbildningen. De ska fortlöpande stimuleras att ta aktiv del i 
arbetet med att vidareutveckla utbildningen och hållas informerade i frågor som rör dem. Informationen 
och formerna för barnens och elevernas inflytande ska anpassas efter deras ålder och mognad. Eleverna 
ska alltid ha möjlighet att ta initiativ till frågor som ska behandlas inom ramen för deras inflytande över 
utbildningen. Elevernas och deras sammanslutningars arbete med inflytandefrågor ska även i övrigt 
stödjas och underlättas (4 kap, 9 §). 

Skolans uppdrag 

Skolan skall utgöra ett stöd för vårdnadshavarnas fostran i hemmen. I samarbete med hemmen 
skall skolan främja elevernas personliga utvecklig till aktiva, kreativa, kompetenta och 
ansvarskännande individer och medborgare. Utbildningen skall genomsyra omsorg om 
eleven, omtanke och generositet. Skolans uppdrag är att överföra de grundläggande värden 
som vårt samhälle vilar på, för att hjälpa eleverna att orientera sig i den komplexa 
verkligheten, i det snabba informationsflödet. Det är viktigt att eleverna utvecklar sin förmåga 
att kritiskt granska fakta. Elevernas kreativitet, nyfikenhet och självförtroende samt vilja till 
att pröva egna idéer och problemlösningar skall stimuleras (Lgr 11). 

God miljö för utveckling och lärande  

Eleven skall mötas av respekt för sin person och sitt arbete. Skolmiljön skall präglas av social 
gemenskap, trygghet och kunskapsglädje. Skolan skall eftersträva att erbjuda de bästa 
samlande förutsättningarna för elevens bildning, tänkande och kunskapsutveckling och 
därmed möjliggöra för eleven att få erfara känslan av att göra framsteg (Lgr 11). 

2.4 Skolinspektionen 

Värdegrundsarbetet i skolorna granskas och kontrolleras regelbundet av skolinspektionen, och 
därmed är det av vikt att belysa inspektionens uppdrag. Tillsynsbesöken rör alla skolor, 
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oavsett om de är kommunala eller fristående.  I samband med tillsynsbesök och 
kvalitetsgranskningar är skolinspektionens roll även att ge råd och handledning kring 
förbättringsåtgärder gällande de krav som finns i lagstiftningen.  Bedömningen sker utifrån 
gällande styrdokument som skollagen, förordningar, läroplaner, kursplaner och andra 
regelverk eller bestämmelser som skolan är skyldig att följa. Huvudområden är; elevernas 
utveckling mot målen, ledning och utveckling mot målen och enskild elevs rätt. Fristående 
skolor granskas även gällande huvudmannaskap och godkännande. Vid brister ställer 
inspektionen krav på åtgärder och om skolan inte förbättrar sin verksamhet vid påtalan, har 
skolinspektionen mandat att använda sig av sanktioner för att trycka på och skynda på arbetet. 
Vid allvariga brister kan Skolinspektionen tillfälligt stänga skolan, för fristående skolor kan 
tillståndet dras in helt (Skolinspektionen, 2014). 

2.5 Likabehandlingsplaner 

Värdegrundsarbetet i skolorna har fått fart i och med den nya skollagen där alla skolor är 
skyldiga att upprätthålla en plan mot kränkande behandling, vilket i de flesta skolor kallas för 
en likabehandlingsplan. Skolinspektionen som regelbundet gör tillsynsbesök på skolorna 
kontrollerar att skollagen efterföljs och vid brister ställs krav på åtgärder. Jag har valt att 
sammanfatta några utdrag ur skollagen för att förtydliga skolan skyldigheter att förebygga 
kränkande behandling. Skollagen ger även rektorer mandat att utestänga störande elever, 
samtidigt som skolan också kan bli skadeståndsskyldig om en elev har blivit utsatt för 
kränkande behandling under en längre tid. 

Varje skola har en skyldighet enligt skollagen att upprätthålla en plan som målinriktat 
motverkar kränkande behandling av barn och elever. Skolan har en skyldighet att förebygga 
och förhindra kränkande behandling (Skollag 2010:800, 6 kap. 6-8 §§). 

Vid kränkande behandling av endera elever eller personal, har skolan en skyldighet att utreda 
och vita åtgärder. Förbises skolans skyldigheter kan skolan bli skadeståndsskyldig (Skollag 
2010:800, 6 kap. 10-12 §§). 

Detta sätter press på dagens rektorer att arbeta förebyggande mot kränkande behandling och 
därmed lyfts värdegrundsarbetet upp på rektorernas agenda. 

2.6 Läget i dagens skola 

Idag är skolan en stor het politisk fråga och den mest utvärderade och debatterade 
verksamheten i Sverige. Dystra siffror pekar mot att den svenska skolan blir allt sämre. I den 
internationella PISA- undersökningen görs mätningar på 15-åringars kunskapsförmågor i 
matematik, naturvetenskap och läsförståelse. Resultatet i den senaste undersökningen 2012 
(OECD, 2012) placerade sig Sverige på 38:de plats enligt statistik från Organisation for 
Economic Co-operation and Development (OECD). Sedan förra undersökningen, år 2009 har 
Sverige tappat placeringar internationellt och totalt sett har resultaten försämrats. Orsakerna 
till det försämrade resultaten diskuteras hett i media, men enligt Skolverkets PISA rapport 
(2012) är det många faktorer som kan ha påverkat. En stor bidragande orsak enligt rapporten 
är de skolvals- och friskolereformer som genomfördes i början på 1990-talet. Dessa 
resulterade i en ökad skolsegregation i både kunskapsresultat och socioekonomisk 
sammansättning, vilket har lett till en försämrad likvärdighet mellan skolorna. Likväl 
kommunaliseringen av skolorna har resulterat i en ojämnfördelning av resurser till 
skolverksamheten och fördelningen av resurser mellan skolor. Det nya betygssystemet har 
medfört att lärarna främst har fokuserat på de svaga eleverna för att få alla godkända och 
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därmed har de starka eleverna fått stå åt sidan. Forskning pekar även på den så kallade 
kamrateffekten, det vill säga kamraternas påverkan på studiekulturen samt att lärarna tenderar 
att sänka förväntningarna på lågpresterande elever, vilket påverkar skolresultaten. De 
högpresterande eleverna och de motiverade eleverna tenderar att flytta till högpresterande 
skolor och därmed förlorar de lågpresterande eleverna den positiva kamrateffekten. Lärarnas 
yrkesstatus har utvecklats negativt och deras arbetssituation har förändrats, där lärarnas 
självständighet i yrket har minskat sedan kommunaliseringen, vilket har påverkat negativt på 
undervisningskvalitén. En annan orsak enligt Skolverket är en allt mer individualiserad 
undervisningsform, där allt mindre undervisning sker i helklass, samtidigt som elevernas 
intresse för de traditionella ämnena minskar. De svenska eleverna som deltog i PISA 
undersökningen har fått besvara frågor angående sin uthållighet och resultatet visar på en 
lägre uthållighet än OECD-genomsnittet. För att lyckas bra i skolan är uthållighet en viktig 
faktor, men de kulturella skillnaderna mellan OECD länderna medför att detta skall tolkas 
med försiktighet. De svaga resultaten i PISA rapporten kan inte förklaras med ökningen av 
nyanlända elever, deras andel är mycket marginell, men indirekt kan dessa elever påverka på 
de övriga elevernas resultat i skolor med en stor andel nyanlända elever, eftersom dessa elever 
är mer resurskrävande (Skolverket, 2012:39-42). 

3 Tidigare forskning 

Det bedrivs omfattande forskning inom skolans värdegrundsarbete samt forskning som berör 
förankringsprocesser i andra organisationer. Nedan följer en sammanfattning av det lästa i 
forskningsområdet. 

Jag har använt mig av enbart svenska artiklar, eftersom jag intresserar för en värdegrund som 
är specifikt svensk eftersom den baserar sig på den svenska skollagen och läroplanen. 
Forskningsartiklarna angående värdegrunden ur ett ledarskapsperspektiv är inte hämtade ur 
skolkontexten, utan snarare generellt ut arbetslivet. I genomgången av tidigare forskning har 
min intention varit att av leta i flera databaser och i olika informationskällor, utifrån de 
kriterier som utgör urvalet av litteraturen. Mina kriterier har varit att finna en bredd inom de 
temaområden som jag upptäckte existerade i forskningsfältet. Jag har tagit del av nio artiklar, 
vilka jag fann genom sökmotorerna DIVA och Swepub. Nyckelorden som jag använt mig av 
är värdegrund, moral, delaktighet och mångkulturellt.  Följande teman går att urskilja i den 
forskning jag har tagit del av; svårigheter att tillämpa och operationalisera värdegrunden, 
feltolkningar av begreppet mångfald, värdepedagogiska arbetet baserat på regelarbete och 
behovet av ett systematiskt arbetssätt. Inledningsvis kommer jag att presentera temat, för att 
sedan sammanfatta forskningen i stort och slutligen redogöra för mitt bidrag till forskningen 
(Bryman, 2011:105-106). 

Svårigheter att tillämpa och operationalisera värdegrunden 

Forskning jag har tagit del av pekar på svårigheten att tillämpa och operationalisera den till 
synes abstrakta värdegrunden.  

Ett exempel värt att nämna är rapporten utgiven av Värdegrundscentrum (VGC). Där pekar 
Lindgren (2003), på brister i den praktiska tillämpningen av värdegrundsarbetet. Resultat 
baserar sig på en svensk enkätstudie där 204 skolenkäter och 97 universitets- och 
högskoleenkäter besvarades i syfte att kartlägga värdegrundsarbetet och 
värdegrundsforskningen. I rapporten framgår svårigheten med att uttolka värdegrundens 
abstrakta mål för att finna praktiska metoder för att tillämpa dem. Värdegrundsarbetet 
tenderar till en stor del att bedrivas isolerat för sig, vid sidan av skolans undervisningskrav, 
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istället för att integreras med all verksamhet på skolan. Rapporten pekar på att det finns en 
dold eller informell värdegrund som rent av bryter mot värdegrundens syfte. Detta tydliggörs 
och problematiseras särskilt när demokratibegreppet feltolkas. Det finns en generell 
föreställning om att verksamheten skall ha gemensamma värden och därmed uppnå en 
konsensus kring vad som är moraliskt rätt och riktigt, en så kallas tillämpad demokrati, där det 
inte ges utrymme för oliktänkande, utan snarare ett krav på attityd- och värdemässig 
konformighet. Detta sker med hjälp av ritualiserade omröstningar där majoriteten sätter 
villkoren och minoriteten tystas ner. Det medför enligt Lindgren att de demokratiska medlen 
blivit ett mål i sig och därmed motverkar värdegrundens syfte. Värdegrundens syfte enligt 
Lpo 94, är att skolan skall vara öppen för oliktänkande och uppmuntra till att personliga 
ställningstagande förs fram. Moraliska samtal skall inte handla om gemensamma 
överenskommelser eller konsensus, menar Lindgren, utan snarare tvärtom, är den moraliska 
diskussionen en ständigt oavslutad process. Definitionen av begreppet demokrati, ur ett 
konfliktperspektiv, är att inte alltid vara enig, utan att ha rätt att vara oenig och att uppmuntras 
till det. Med det vill Lindgren säga att skolornas fokusering på det gemensamma, utgör ett 
hinder i värdegrundsarbetet och arbetet blir negativt laddat med makt och kontrolltekniker. 

En sammanhängande svårighet även enligt Nordberg (2004) är implementeringen av 
läroplanen. Syftet med hennes undersökning är att studera hur de grundläggande värdena i 
skolan praktiseras i skolvardagen. Den slutsats hon drar utifrån sina fältstudier från sex olika 
svenska klassrum, med totalt 30 timmar observationstid, samt intervjuer med lärare, är att det 
är en stor utmaning för lärarna är att identifiera och överföra sociala värden som går i linje 
med ett mångkulturellt samhälle. Ett stort hinder i värdegrundsarbetet är lärarnas brist på tid. 
Vid tidsbrist tenderar lärarna att falla tillbaka på sina egna individuella värderingar snarare än 
att följa professionens värdegrund, men det finns även en rädsla för att olika värden skall 
utmana kollegial konsensus. Studien pekar på att det finns värden som fungerar i tysthet och 
tas förgivna och är normaliserade. Dessa osynliga värden kan det vara svårt att få fatt på, där 
de traditionella könsrollerna är ett exempel på detta.  

Ytterligare en problematik kopplad till att tillämpa värdegrunden i praktiken kommer från en 
studie av Colnerud (2004). Syftet med studien är att bidra med en ökad differentiering av 
värdegrundsbegreppet. Colnerud pekar på tendensen att värdegrundsarbetet i huvudsak 
uppmärksammas i samband med moraliska och etiska övertramp. Begreppet värdegrund har 
blivit ett samlingsbegrepp för de flesta värdegrundsfrågor, och därmed uppstår ett problem 
kring definitionen. Lärarna i skolan förknippar oftast begreppet med moraliska och sociala 
problem. Därav ser Colnerud ett behov av ett nyansera begreppet, för att underlätta för 
pedagogisk praktik och forskning. Klassificeringen av begreppet avser endast pedagogiska 
insatser, eftersom en pedagogisk ansats kan riktas mot ett specifikt objekt.  För en individ 
däremot, sammanfaller vanligtvis alla värdefrågor i komplex enhet och kan inte särskiljas. 
Colnerud gör en åtskillnad på offentliga värden och privata värden. De offentliga värdena är 
grundläggande och bindande och finns inbäddande i lagar. De privata värdena berör frågor 
som inte alla är överens om. Mellan dessa två poler föreslår Colnerud, en graderingsskala av 
olika kategorier av värdegrundsfrågor, där vissa kategorier är närmare den ena polen än den 
andra, till sin karaktär. Här nedan följer en figur ur Colneruds forskningsartikel som tydliggör 
sambanden mellan de olika kategorierna. 
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Figur 1. Värdegrund som pedagogisk praktik och forskningsdiskurs (Colnerud 2004: 
85) 

 

Livsåskådningsfrågorna och moralisk normpåverkan ligger närmare de privata 
intraindividuella värdefrågorna, medan medborgarfostran och demokratifostran ligger 
närmare de offentliga interaktiva värdefrågorna. Med hjälp av denna kategorisering tydliggörs 
vilka värdepedagogiska insatser som krävs för att arbeta med olika värdegrundsfrågor. 

Feltolkningar av begreppet mångfald 

En slutsats som lyfts fram i Lundquists (2002) rapport är att verksamheten i den praktiska 
undervisningen, likställer undervisningen ur ett etnicitetsperspektiv istället för ur ett 
mångfaldsperspektiv. Denna fallstudies syfte är därmed att undersöka hur skolan i praktiken 
följer regeringens styrdokument ur ett mångkulturellt perspektiv  Mångkulturalitet enligt Lpo 
94 inrymmer förutom etnicitet även aspekter som kön, klass, ålder och sexualitet. Den 
praktiska tillämpningen av mångfald som sker i studien, är att elever med ett annat etniskt 
ursprung än svenskt får i uppgift att personifiera det mångkulturella i undervisningen. Dessa 
elever får även lära sig om sin egen kultur och därmed blir interaktionen mellan olika kulturer 
bristfällig. Detta synsätt resulterar i gruppindelningar av ”vi” och ”dom andra”. Lärarna blir 
därmed aktiva medskapare av etnicitet och det görs med hjälp av etikettering och 
stereotypisering av något som inte finns. En tänkbar förklaring till lärarnas handling enligt 
Lundquist är att detta är deras ända sätt att eftersträv kontroll och begripliggöra sin verklighet, 
utifrån de tolkningsramar och definitioner de behärskar. Resultatet av denna studie visar på 
feltolkningar av begreppet mångfald och vilka följder det resulterar i. 

Mångfaldsperspektivet i arbetet med värdegrunden bejakas också av Mattlar (2008). I sin 
studie anlyseras samhällsgestaltningar i läromedel i svenska som andraspråk. Syfte med 
Mattlars forskning är att studera läromedlens ideologiproduktion och hegemonisträvanden 
utifrån kategorierna kön, etnicitet och klass. I skolans läromedel i svenska som andraspråk 
lyfts inte de nationella minoriteterna fram och därmed skildras inte Sveriges historiska rötter 
med mångkulturalitet. Det resulterar i, att de mångkulturella värderingarna i Sverige ger 
endast lite eller inget utrymme alls för andra kulturer och livsstilar. Vidare problematiserar 
Mattler den svenska värdegrunden och finner att Sverige inte har anammat den 
mångkulturella modellen. Det innebär enligt Mattler att vi i praktiken inte förväntar oss att 
individer med en annan kulturell och religiös bakgrund skall anamma svensk individualism, 
RFSL:s  liberala syn på sex, sekularism och jämnställdhet. Samhället har därmed en tolerant 
syn på mångkultur, tillskillnad från läroplanen som eftersträvar humanistiska grundläggande 
demokratiska värden. Det innebär att det finns en informell värdegrund som ger sig i uttryck 
av att ursprung, språk och religion tillhör det privata, medan det svenska språket och den 
svenska värdegrunden är allenarådande i det offentliga rummet. 

Värdepedagogiska arbetet baserat på regelarbete och inflytande 

En hel del forskning har gjorts kring införlivningen av värdegrund, det vill säga hur lärarna 
praktiskt arbetar med den i skolvardagen samt hur eleverna uppfattar detta. 



11 

 

Forskning värt att nämna i sammanhanget är Thornbergs (2006) fältstudie där han utforskar 
den värdepedagogik som existerar i de vardagliga interaktionerna mellan lärare och elever. 
Resultatet pekar på att värdepedagogiken i den vardagliga praktiken, i huvudsak baserar sig 
på regelarbete och då främst vid regelöverträdelser. Ett viktigt mönster som framgår i 
materialet är att lärarnas värdepedagogiska praktik sker vardagsnära, i skolvardagen, oftast 
oplanerat och oftast eller delvis oreflekterat. Skolans regelsystem utgörs av fem 
regelkategorier, som både lärare och elever gör skillnad på. De mest betydelsefulla är 
relationella regler, regler för hur man skall vara mot varandra. Strukturella regler avser de 
regler som strukturerar lektionsarbetet och upprätthåller skolans aktiviteter. Skyddande regler 
refererar till regler om säkerhet. Personella regler är regler som hänvisar till reflektion över 
sitt eget beteende och eget ansvar. Etikettsregler är regler som baserar sig på sedvänja och 
tradition både i skola och i samhälle. Enligt lärarna ingår de relationella och personella 
reglerna till värdegrundsarbetet och anses vara de mest betydelsefulla, medan de andra 
reglerna; strukturella, skyddande och etikettsreglerna utgör ordningsregler, vilket är 
nödvändiga för att få skoldagen att fungera. Även eleverna belyser de relationella reglernas 
tyngd, eftersom dessa regelöverträdelser får konsekvenser för andra och gäller även i andra 
kontexter. Relationella regler enligt eleverna finns även för att skapa en trygg skola, med en 
tanke om att främja allas väl, för att bibehålla en god social stämning. Ett flertal av eleverna 
uppfattar de strukturella reglerna som viktiga för att skapa arbetsro i klassrummet och är 
därmed meningsfulla. Däremot finner de det betydligt svårare att se en mening i 
etikettsreglerna, som de upplever som godtyckliga och kan upplevas som personligt 
kränkande.  

I studien ovan (Thornberg, 2006) är det lärarna som bestämmer reglerna, eleverna ges sällan 
möjlighet att påverka regelverket. Många regler är förutbestämda och explicita och bygger på 
en traditionalistisk värdepedagogik i syfte att överföra samhällerliga värden. Det är endast i 
arbete med de relationella reglerna som lärarna hjälper eleverna att skapa mening och 
förståelse för reglerna, detta sker aldrig med etikettsreglerna. I resultatet är det tydligt att 
elevernas meningsskapande av reglerna har betydelse för hur eleverna värdesätter och 
accepterar reglerna. Ges eleverna möjlighet att delta i sin egen socialisation och skapa mening 
av sin kultur ökar deras acceptas och positivitet till regeln. Detta tydliggörs genom att 
eleverna inte fann någon mening med etikettsreglerna och kunde därav inte heller värdesätta 
dem. Det räcker inte enbart med att få regelns poäng framställd av lärare eller andra elever för 
att skapa acceptans, utan en ytterligare premiss är att eleven tror på de förklaringar som 
konstrueras. För en framgångsrik legitimering av regler krävs det i meningskonstruktionen 
rimlighet i eller sanningshalt för att övertyga eleverna. 

En annan intressant iakttagelse görs av Elvstrand (2009) kring hur delaktigheten görs i 
skolans vardagspraktik, genom att studera delaktigheten som en process och en interaktion 
mellan skolans aktörer. Studiens metodologiska ansats har sin utgångspunkt i grundad teori 
och etnografi och har utförts som en fältstudie där olika data har samlats in i form av 
observationer, intervjuer, informella samtal, teckningar och elevböcker. Resultatet visar att 
delaktighet kännetecknas av ständigt pågående processer och ageranden kring delaktighet, 
men även utanförskap och uteslutning. I resultat framgår det att det är två processer som är 
utmärkande när det gäller skapandet av delaktighet det är; gemenskapsbygga och 
inflytandeförhandla. Dessa processer är relationella och sker i interaktion lärare-elev och 
mellan elever. Gemenskapsbygga är en delaktighetsprocess där alla aktörer är aktiva för att 
skapa en gruppgemenskap. Läraren kan genom olika placeringar i klassrummet och med hjälp 
av olika gruppaktivitet gynna gemenskapen, görs detta felaktigt kan det ge motsatt effekt. 
Eleverna i sin tur gör ingen skillnad på skolans kunskapsuppdrag och sociala funktion. En 
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förutsättning för dem och ett gott skolarbete är att de sociala relationerna med 
klasskamraterna fungerar. Eleverna i sin tur stödjer den sociala delaktigheten genom att 
bekräfta och stödja sina vänrelationer. Elevernas möjligheter till delaktighet varierar mellan 
olika elever och situationer i skolvardagen. Studien pekar på att det delaktiga beslutfattandet, 
handlar om att eleverna inflytandeförhandlar.  Elevernas möjligheter till inflytande varierar 
och situationerna då eleverna kan vara delaktiga är svåra att förutse och det beror till hög grad 
till lärarens syn på elevinflytande. Förutom delaktighet krävs det en inbjudan från läraren och 
det är en högst individuell process, där vissa elever tar större plats än andra. Särskilt de tysta 
barnen har svårt att uppvisa en demokratisk kompetens. Resultatet i studien pekar på att 
ansvarstagande och inflytande hör samman och för att eleven skall kunna praktisera 
inflytande måste han först visa på att han klarar av ansvaret och därav förtjänar det. 
Delaktighet i sig är ingen skyldighet utan en rättighet, som inte alla elever är intresserade av 
att utöva. Det medför att inflytandet är ojämnt fördelat i gruppen. Det paradoxala är att elever 
behöver övas i inflytande för att kunna efterfråga det. Eleverna i studien beskriver att de 
erbjuds delaktighet i aktiviteter som berör gränslandet mellan skola och elevers egen tid, som 
exempelvis raster, läxor och särskilda händelser som sker på skolan, vilket pekar på elevernas 
underordnade roll. En viktig faktor i ett lyckat delaktighetsarbete är kontinuitet i relationerna 
till lärarna för att elevernas förslag skall tas till vara och inte glömmas bort och vid 
förändringar är det viktigt att eleverna får en förklaring och att lärarna kan tänkas sig att 
kompromissa.   

Behovet av ett systematiskt arbetssätt 

Forskning jag har tagit del av rörande värdegrundsarbete ur ett ledarskapsperspektiv är 
hämtade ur andra arbetsmiljöer än skolverksamhet. 

En viktig faktor för hälsofrämjande förändringsprocesser på arbetsplatsen enligt Barajas, 
Gustavssons och Ekbergs (2006) rapport, är att arbetsplatsen utgör arenan för arbetet. Det 
räcker inte enbart att fokus ligger på den enskilda individen utan det krävs ett systematiskt 
arbetssätt med utrymme för delaktighet och reflektion. Denna slutsats drar Barajas et 
al.(2006) ur en fallstudie på en svensk akutklinik, under en treårsperiod. Vidare pekar studien 
på betydelsen av socialt stöd i arbetslaget med möjlighet att kunna diskutera erfarenheter och 
idéer med medarbetare, vilket genererar viktiga läroprocesser. De kollektiva 
reflektionsprocesserna skapas ur de problemområden som uppkommer i arbetet och där 
arbetsgruppen tillsammans utvecklar strategier för att hantera dessa. Rapporten belyser vikten 
av att medarbetarna får uttala sina idéer och utvecklingsförslag utan efterkommande 
sanktioner. På så vis skapas tillit till organisationen.  Graden av deltagande i olika sociala 
sammanhang bygger på tilltron till andra. Ett lyckat förändringsarbete bör drivas både från 
ledningen (top-down) och medarbetarna (bottom-up). 

Ytterligare en relevant studie angående behovet av ett systematiskt arbetssätt belyses av 
Karlsson (2005), där han betonar arbetsgivarens ansvar att förstärka medarbetarnas 
möjligheter att positivt kunna handskas med den snabba förändringen och utveckling på 
arbetsmarknaden. Det är nödvändigt att utveckla pedagogiskt väl avvägda, lärande- och 
kompetensutvecklingsstrategier för att förhindra ohälsa i arbetslivet. Det är viktigt att inte 
enbart belysa arbetstagarens färdigheter och kunskaper utan det är minst lika viktigt att främja 
goda attityder och värderingar för att skapa goda coping-strategier. Strategier där individen 
har tillgång till egenmakt och möjlighet till att kontrollera sin egen situation. Det räcker inte 
enbart att främja det positiva, utan det kräver även en förståelse för det negativa lärande för att 
kunna motverka det. Vidare tydliggör Karlsson (2005) detta genom att dela in det 
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arbetsrelaterat lärande, i positiva och negativa kunskaper. De positiva kunskaperna delas in i 
dynamiska och statiska kunskaper. De dynamiska kunskaper, är kunskaper där individen ges 
möjligheter till förändring, att utveckla sig och sin sociala situation. Statiska kunskaper har 
förvärvats endera genom instruktioner eller utbildning och används i givna situationer. De 
negativa kunskaperna delas in i passiverande och förtryckande. Passiverande kunskaperna 
kännetecknas av oreflekterat lärande som accepteras av individen i den givna 
arbetssituationen. Arbetet utförs utan intellektuella insatser i en underordnad hierarki. Det 
resultera i att de passiverande kunskaperna förhindrar individen att ta eget initiativ till 
förändring och är en försvarsmekanism för att hantera en allt för detaljstyrd och övermäktig 
situation. De förtryckande kunskaperna ger sig i uttryck av att individen överför förtrycket på 
sina arbetskamrater och sina nära anhöriga, i form av ironiska kommentarer, skvaller och 
svek. Med hjälp ett medvetet systematiskt målstyrt positivt arbetslivsbaserat lärande kan 
ohälsa på arbetsplatsen förhindras. 

Reflektioner kring tidigare forskning 

Något som står klart efter min genomgång är svårigheten med att förvandla de abstrakta 
värdeorden till något praktiskt tillämpningsbart och vidare tenderar värdegrundsarbetet att 
bedrivas isolerat för sig, istället för att inkluderas i den övriga skolarbetet. Det finns ett behov 
av differentiering av värdebegreppet för att lättare kunna implementera det till det praktiska 
skolarbetet. Oftast brister arbetet vid tidsbrist och sker i huvudsak via regelarbete, med fokus 
på etik och moralfrågor vid regelbrott. Elevernas möjligheter att påverka dessa regelverk är 
föga. Elevernas underordnade ställning försvårar deras möjligheter att påverka sin situation på 
skolan, vilket strider mot läroplanens riktlinjer. Deras möjligheter till delaktighet i 
skolverksamheten är helt godtyckliga, det är helt avgörande vilken syn läraren har på 
elevinflytande. Vidare pekar forskningen på svårigheterna att definiera värdegrundsbegreppet 
mångkulturallitet, vilket förklaras med att samhället inte har förankrat begreppet korrekt. Det 
existerar en informell och formell värdegrund, där skolans uppdrag är att förankra den 
formella värdegrunden som inte delas av samhället i övrigt, vilket givetvis kan förklara 
komplexiteten i uppdraget. Forskningsfältet kring värdegrundsarbete i skolan är väl utforskat 
ur flera perspektiv. Dock har jag funnit en kunskapslucka i forskningsfältet, i 
förankringsprocesser av värdegrundsarbete i skolan, ur ett ledarskapsperspektiv. Det finns 
arbetslivsforskning rörande utvecklingsprocesser i andra organisationer som belyser vikten av 
ett systematiskt arbetssätt med lärande- och kompetensutvecklingsstrategier med utrymme för 
delaktighet och reflektion, för att skapa en välmående arbetsplats. Skolan som arbetsgivare 
och samhällsfostrare har ett viktigt ansvar, att arbeta sytematiskt med dessa frågor för att 
effektivt nå ett resultat och därmed finns det ett behov av att forska kring detta. Det är viktigt 
att värdegrunden belyses ur olika perspektiv, för att få fatt på feltolkningar, men även sin egen 
individuella, privata värdegrunden, för att sedan tillsammans med arbetslaget konkretisera 
den, innan införlivningen i det praktiska vardagsarbetet med eleverna. Mitt bidrag är att 
belysa hur ledningen med hjälp av förståelse för varje individs grundläggande värdepunkter 
kan underlätta förankringsprocessen och därmed indirekt stödja utvecklingsarbetet rörande 
värdegrundsfrågor. 

4 Studiens teoretiska ram 

Under denna rubrik redogör jag för den teoretiska utgångspunkten som använts i studien. Den 
teoretiska ramen bygger på tanken om varje individs fundamentala värden, som fungerar som 
en grund för åsikter, tankar och val av handlingar i livet och utgör därmed kognitiva 
representationer. Utifrån studiens syfte och frågeställning har jag med hjälp av den teoretiska 
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ramen skapat mig en förståelse för hur pedagogerna har arbetat med skolans värdegrund och 
hur de olika värdepunkter i teorin har påverkat förändringsbenägenhet hos pedagogerna och 
hur ledningen har hanterat detta i utvecklingsprocessen.  

En teoretisk inspiration i förståelsen av det har jag hämtat från Schwartz, som är framstående 
på området. Schwartz intresserade sig för värdegrundsfrågor redan 1982, och undrade över 
om det möjligtvis kunde finnas en universell värdegrund. Han utvecklade så småningom 
Schwartz Value Scale (SVS), som idag är en väletablerad modell och har tillämpats i över 150 
forskningsstudier i över 80 länder. Teorin är inte enbart beprövad i olika länder utan även 
bland individer med skiftande religiös bakgrund, kön, ålder och yrkesgrupper (Schwartz, 
2012:20).  

Schwartz (2012) förklarar att värden förhåller sig olika till attityder, övertygelser, normer och 
karaktärsdrag. Enligt hans resonemang är grundvärderingarna underliggande våra attityder. 
Attityder är värderingar om saker, människor, beteenden och ger sig till uttryck när vi 
värderar om dessa främjar eller hindrar ett önskvärt läge, därmed värderar attityder vad som är 
bra eller dåligt, önskvärt eller icke önskvärt utifrån våra grundvärderingar. Övertygelser är 
idéer om sannolikheten att saker relaterar på ett visst sätt, till exempel att fotbollsspelare har 
bollsinne. Normer är formella eller informella regler för hur en grupp eller ett samhälle skall 
bete sig. Vi tenderar vara mer eller mindre benägna att följa dessa normer beroende på våra 
grundvärderingar. Människor har en benägenhet att uppvisa fasta tanke-, känslo- och 
handlingsmönster över tid och kontext. Därmed är det inte sagt att karaktärsdrag och målbild 
följs åt. Exempelvis kan en person som uppskattar sparsamhet ändå beter sig slösaktigt 
(Schwartz, 2012:16). 

Vidare specificerar Schwartz (Schwartz, 2012:3-4) sex funktionella antaganden om värden, 
och de i sig kan ha varierande grad av betydelse för individen.  

1) Värden är övertygelser och sammankopplade med känslor.  

2) Värden baserar sig på önskvärda mål och drivs av motivationen att nå dessa. 

3) Värden är handlings och situations överskridande, vilket skiljer värden från normer och 
attityder som är kontextbundna. 

4) Värden fungerar som standard där mänskligt handlade värderas utifrån konsekvenser.  

5) De olika värdena rangordnas inbördes, vilket skiljer dem från normer och attityder. 

6) Den relativa betydelsen av flera värden styr handlandet. Alla attityder påverkar flera värden 
och därmed uppstår en kompromiss om vilket värde som får styra individens beteende. Dessa 
funktionella antaganden om värden, skiljs åt av de mål eller motivation de uttrycker. 

4.1 Schwartz värdeskala 

I Schwartz (2012:4) värdeskala presenteras tio värdepunkter som är förankrade i tre 
universella förutsättningar för mänsklig existens; förutsättning för koordinerad social 
interaktion, överlevnad och välfärdsbehov hos grupper 

Dessa tio värdepunkter placeras i fyra övergrupper, se figur 2. Placeringen av de olika 
övergrupperna är av betydelse, då positionerna avgör deras inbördes relation. Likaså 
värdepunkternas placering har betydelse, eftersom de närbesläktade värdena står bredvid 
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varandra och de motsatta värdena står längst bort i modellen. De inbördes relationerna mellan 
värdepunkterna och övergrupperna påverkar individens motiv till handling (Schwartz, 2013:3, 
10). Här nedan presenteras Schwartz värdeskala, se figur 2, för att sedan åtföljas av en 
detaljerad beskrivning av varje värdepunkt, där jag avslutar stycket med att konkretisera den 
teoretiska modellen med hjälp av exempel på hur den kan tillämpas i denna studie. 

Figur 2. Schwartz värdeskala, fritt efter Schwartz (2012). 
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4.1.1 Öppenhet för förändring 

Öppenhet för förändring innehåller i huvudsak individualism och liberalism och består av tre 
värdepunkter; självstyrande, stimulation och hedonism. Värdepunkten självstyrande består av 
strävanden där individen värnar om autonomi och oberoende och bygger på individens inre 
behov av att behärska och ha kontroll över situationen. En självständighet i både handling och 
beslutsfattande. Nyckelord för dessa strävanden är kreativitet, nyfikenhet och självständighet. 
Den andra värdepunkten Stimulation härrör till individens inre behov av att variation och 
stimulans för att kunna bibehålla en hög nivå av aktivitet. Nyckelbegrepp för denna 
värdepunkt är ett omväxlande liv fyllt med utmaningar, förändringar, äventyr och spänning. 
Den tredje värdepunkten hedonism härrör till individens inre tillfredsställelse över sig själv 
och går här att härleda till människans behov och glädje över att tillfredsställa dessa. Under 
övergruppen öppenhet för förändring sammankopplat med stimulation, handlar hedonismen 



16 

 

om en önskan om en effektiv och angenäm tillfredsställelse. Nyckelord är nöje, njuta av livet 
och att vara njutningslysten (Schwartz, 2012:5, Schwartz, Cieciuch, Vecchione, Davidov, 
Fischer, Beierlein, Ramos, Verkosalo, Lönnqvist, Demirutku, Dirilen-Gumus & Konty, 
2012:666). Hedonism har utgått från denna studie eftersom jag anser att denna värdepunkt är 
svår att få grepp om i denna undersökning eftersom det härrör till ytterst privata värderingar 
som är svåra att studera utifrån. 

I denna studie har det varit av intresse att analysera empirin ur ett arbetstagarperspektiv samt 
analysera ledarskapets möjligheter att styra över arbetstagarnas förändringsbenägenhet utifrån 
Schwartz värdemodell. I analysen av data har jag därmed synliggjort arbetstagarnas 
möjligheter till självstyrande och kontroll över sin egen situation samt om de har delgivits 
stimulerande arbetsuppgifter i processen. Detta är viktiga faktorer enligt Schwartz för att 
kunna öppna upp för förändring. 

4.1.2 Bevarande 

Bevarande handlar om att bevara stabilitet i den aktuella gruppen eller samhället. 
Värdepunkten säkerhet är förutom det namnet berättar, även en inre harmoni hos individen, i 
relationer, men även i samhället. Det går med andra ord att urskilja två olika typer av 
säkerhet. En personlig säkerhet där individen känner en måttlig tillhörighet, trygghet för 
familjen, känner sig frisk och har ordning på sin ekonomi. Den andra typen av säkerhet är 
sammankopplat med samhällelig säkerhet och stabilitet. Den andra värdepunkten under 
övergruppen bevarande är likformighet, det vill säga en strävan efter att följa sociala 
förväntningar eller normer och därmed ta avstånd från sådant som kan störa andra människor. 
Detta bottnar i kravet att undvika handlingar som kan underminera sociala interaktioner, en 
slags självdisciplin för att undvika störande frestelser. Begrepp som uttrycker likformighet är 
lydnad, självbehärskning, artighet, respektera föräldrar och äldre. Den tredje värdepunkten är 
tradition. Traditioner representerar gruppers symboler, idéer och föreställningar och 
symboliserar gruppens solidaritet. Värdepunkten Tradition är en eftersträvan om att bevara 
dessa. Nyckelbegrepp är respekt för traditionen, ödmjukhet, hängivenhet och acceptans 
(Schwartz, 2012:6, Schwartz et al., 2012:667). 

Ett konkret exempel i denna studie har varit rädsla för förändring, vilket kan bottna i en stark 
känsla för stabilitet, där tillhörigheten till yrkeskategorin och arbetsteamet förhindrar 
överskridande arbetsmetoder mellan dessa grupper. Detta motiveras av att individen vill 
förhindra risken att underminera sociala grupperingar som existerar och förblir därmed 
solidarisk till sin egen grupps föreställningar, kultur och traditioner. I analysprocessen har det 
varit av intresse att studera vilka strategier ledningsgruppen har använt sig för att förhindra 
bevarandet av stabilitet i utvecklingsprocessen. 

4.1.3 Självförbättrande 

Självförbättrande innehåller värden som härleder till en form av individualism där strävan är 
att uppnå personlig framgång och består av tre värdepunkter: prestation, makt och hedonism. 
Värdepunkten prestation fokuserar på en kompetens satt inom sociala standarder. Kompetens 
generera i nödvändiga resurser som är av vikt för individens och gruppens överlevnad. Det är 
starkt sammankopplad med socialt erkännande, men är tillskillnad från makt mer kopplat till 
prestation i praktiska interaktioner. Viktiga ord är ambitiös, framgångsrik och inflytelserik. I 
den andra värdepunkten makt, är den centrala strävan att uppnå en social status och prestige 
med kontroll över andra människor och resurser. Studier av interpersonella interaktioner 
angående maktbegreppet pekar på en dimension av dominans vs underkastelse både inom och 
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mellan kulturer. Likväl kan värdet ha en gruppfunktion som en individuell målsättning. 
Viktiga begrepp är social makt, auktoritet och välstånd. Slutligen ingår värdepunkten 
hedonism under denna övergrupp där begreppet är sammankopplat med värdepunkten 
prestation, och därmed är tillfredställelsen av en mer självcentrerad karaktär (Schwartz, 
2012:5-6, Schwartz et al., 2012:666). Även här har hedonismen utgått ur studien enligt 
tidigare motivering. 

I arbetslag kan det finnas personer vars prestation är en viktig del av yrkesidentitet och vars 
motivation drivs av att bevara denna position, att känna sig ambitiös och inflytelserik och 
därmed ser till sin egen utveckling i första hand, istället för att se hela arbetslagets utveckling. 
En annan del av självförbättrande är makt, där motivation drivs av en strävan att uppnå en 
social status med makt över andra, utifrån ett individuellt eller grupperspektiv. I denna studie 
har jag studerat arbetstagarnas maktmotivation, men även ledningens förmåga att använda sig 
av nödvändiga resurser för gruppens utveckling. 

4.1.4 Självöverskridande 

Självöverskridande är värden som eftersträvar handlingar som gynnar individens anhöriga 
eller världen i helhet. Begreppet delas in i två värdepunkter; välvilja och universalism. 
Värdepunkten välvilja har sitt ursprung i behovet av en tillhörighet och önskan om fungerande 
relationer och bygger därmed på ett frivilligt engagemang för andras välfärd, med betoning på 
närstående relationer. En målsättning är att bevara och förbättra familjernas och vännernas 
välmående. Begrepp som uttrycker välvilja är; hjälpsamhet, ärlighet, förlåtelse, ansvarsfullhet, 
lojalitet, sann vänskap samt mogen kärlek. Universalism står för en välvilja utanför de 
närstående relationerna, med en vidsynt social rättvisa, samhälleligt intresse och omsorg för 
miljön. Nyckelbegrepp under denna punkt är förståelse, tolerans, social jämlikhet och leva i 
enhet med naturen. (Schwartz, 2012:7, Schwartz et al., 2012:667-668). 

Vidare i denna studie har varit av intresse att se om det finns några samband i ledarskapets 
strategier för att skapa ett helhetsperspektiv hos medarbetarna i utvecklingsprocessen. Har de 
givits verktyg för att kunna se helheter och därmed kunnat arbeta mot ett gemensamt mål, för 
att kunna öppna upp till ärliga diskussioner, med målsättningen att förbättra värdegrunden på 
skolan. 

4.1.5 Den bakomliggande dynamiska strukturen av värderelationerna 

I värdeskalan, se figur 2, grupperar Schwartz de tio grundvärdena längs två rakt motsatta 
poler med motsatta betydelser, öppenhet för förändring mot bevarande på den enda leden och 
självförbättrande mot självöverskridande på den andra. Kontrasterna mellan dessa utgår från 
dess grundpunkter. Exempelvis tenderar självständighet om eget ansvar och handlande vara i 
motsats till att värna gruppens solidaritet i form av traditioner. På den andra leden, där 
självförbättrande ställs mot självöverskridande kan exempelvis värdepunkterna makt och 
välvilja ställas mot varandra. Det innebär att det uppstår en värdekonflikt mellan strävan att 
uppnå social status, med makt över andra människor i motsats till att bygga upp goda 
relationer. Dessa värdekonflikter utgör en motiverande kontinuum (Schwartz 2012:10, 
Lindeman & Verkasalo, 2010:170-171). 

Förutom motpoolernas inverkan på varandra finns det ytterligare en underliggande dimension 
i värdeskalan som är av vikt att belysa, se figur 3. På cirkelns högra sida; det vill säga i 
övergrupperna självöverskridande och bevarande styrs individen primärt av socialisationen 
till andra och hur detta påverkar andras intressen, medan den vänstra sidan, med 
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övergrupperna öppenhet för förändring och självförbättrande styrs primärt av personliga 
intressen och egenskaper. Horisontella värden på cirkel visar på tre särskiljande drag. Cirkelns 
övre del visar på orosfria värden som främjar social utveckling och framgång. Medan cirkelns 
undre del uttrycker skyddande värden för att inge trygghet. Genom att undvika konflikter 
(likformighet) och upprätthålla ordning (tradition och säkerhet) eller aktivt kontrollera 
hotbilder (makt) upprätthålls skyddande värden (Schwartz, 2012:13-14). 

Figur 3. Den bakomliggande dynamiska strukturen av värderelationerna. Fritt efter 
Schwartz (2012) 
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5 Metodologiska utgångspunkter 

I detta kapitel redovisas metod, urval, datainsamling samt analysbefarande i studien. Vidare 
problematisera datainsamlingsmetoderna med dess styrkor och svagheter.     

5.1 Fallstudien som metod 

Inledningsvis är det av vikt att jag klargör mina ontologiska och epistemologiska 
ställningstaganden eftersom det får metodologiska konsekvenser. Vilken syn forskaren har på 
världen har betydelse för hela forskningsprocessen, eftersom det utgör ett teoretiskt perspektiv 
om vad som är viktigt för människor och hur världen fungerar (Merriam, 1994: 66) Alla 
vetenskapliga metoder och teorier bygger på vissa grundantaganden, en ontologi. Ontologi är 
läran om hur verkligenheten är beskaffad och epistemologi är teori om hur sann kunskap 
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produceras. Tillsammans utgör dessa en forskningsansats. Min ontologiska ståndpunkt är att 
alla sociala företeelser inte bara skapas genom interaktion utan ständigt revideras och är 
därmed aldrig slutgiltiga. Det leder mig vidare in på min epistemologiska ansats där jag utgår 
från symbolisk interaktionism, där individen ständigt är i samspel med omgivningen, 
människorna och tingen och utifrån det tolkar och konstruerar sin omvärld. Denna 
tolkningsram möjliggör för mig att inta ett utifrånperspektiv där jag försöker tolka andras 
tolkningar med hjälp av begrepp och teorier som finns i ämnesområdet (Bryman 2008:34-37). 

I denna studie intresserar jag mig för ett specifikt, unikt och avgränsat system och därmed föll 
det sig naturligt att välja fallstudien som metodansats. Det avgränsade systemet har valts för 
att det är intressant och viktigt, eftersom kontexten är avgörande för hur individer integrerar. 
Förankringsprocessen som har studerats, är tät sammanbundet med den dynamik som uppstår 
mellan kolleger och elever på skolan. Utmärkande för fallstudier enligt Yin (2006) är att den 
är en empirisk undersökning där forskaren intresserar sig för en aktuell företeelse i en verklig 
kontext och därmed är metoden särskilt lämplig att använda när det är svårt att avgöra var 
gränsen går mellan dessa.  Kontexten har med andra ord stor relevans till det som skall 
studeras och därmed öppnar det upp flera olika variabler, det vill säga källor att undersöka. 
Dessa källor ger forskaren ytterligare empiriska belägg, där data tillsammans kan triangulera 
för att skapa en djupare förståelse. Vidare drar fallstudien nytta av tidigare teoretiska 
hypoteser vid insamling av data och vid analysprocessen (Yin, 2006:31-32).   

Fallstudiens essens är att den vill belysa ett eller flera beslut med frågan varför beslutet 
fattades, hur det genomfördes och vilka resultaten blev, genom att ställa sig frågorna ”på 
vilket sätt” och ”varför” (Yin, 2006:30, Merriam, 1994:23). 

Merriam (ibid) lyfter upp fyra aspekter som särskiljer fallstudier från annan vetenskaplig 
kunskap: den är mer konkret och levande, den är kontextuell, kunskapen är mer utvecklad 
från forskarens tolkning och bygger därmed vidare på tidigare information och kunskapen 
baseras i större utsträckning på en viss referenspopulation utifrån forskarens beslut (Merriam, 
1994:23, 28-29). Det innebär att datainsamlingen i denna studie inte är linjär utan snarare har 
pendlat mellan de olika datakällorna, där ny information har givit nya tolkningsmöjligheter 
och därmed förändrat processen under resans gång. 

En fallstudie kan beskrivas utifrån de fyra grundläggande egenskaper som utmärker en 
kvalitativt inriktad fallstudie. För det första är en fallstudie partikularisk, den fokuserar på en 
viss händelse, situation eller företeelse i vardagen och hur en grupp med människor försöker 
förstå detta ur ett helhetsperspektiv. För det andra är en fallundersökning deskriptiv, det 
innebär att problemet beskrivs kvalitativt, med hjälp av flera olika datakällor i sampel med 
varandra, under en tidsperiod. För det tredje är fallstudien heuristisk, den försöker skapa 
förståelse för en företeelse, genom att ge den en ny innebörd och därmed nya insikter om 
varför saker och ting blir som de blir. För det fjärde är fallundersökningen induktiv, den utgår 
inte från färdiga begrepp och hypoteser, utan dessa uppstår under studiens gång (Merriam, 
1994: 25-27).  

Teorins roll i studien är att tillhandahålla en ram för empirin, att ge undersökningen en 
riktning. Undersökningen kräver en eller flera hypoteser om vad vi skall studera, det räcker 
inte enbart med att ställs sig frågorna ”hur” och ”varför” utan det krävs en teoretisk ram att 
luta sig mot för att förstå målsätningen med studien (Yin, 2006:40-41). I denna studie har jag 
använt mig av teoriramen för att formulera intervjuguider, samt vid tolkningen av data och i 
tematiseringen i analysförfarandet. Det innebär att det empiriska tillämpningsområdet har 
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under forskningsprocessen breddats, samt teorin har förfinats i takt med att min förståelse har 
ökat, det vill säga att metoden i studien är abduktiv (Alvesson & Sköldberg, 2008:55). 

Inom metoden görs det åtskillnad enligt Yin (2006) mellan följande fallstudier och 
retrospektiva fallstudier. Följande fallstudie utgör en studie av en pågående 
förändringsprocess. Den retrospektiva fallstudien samlar in olika typer av data, så som 
dokument, intervjuer och observationer av en förändringsprocess som har ägt rum, men ändå 
inte är historisk, för att kunna återskapa en utvecklingsprocess (Yin, 2006). Vilket denna 
studie gör, eftersom jag i huvudsak intresserar mig för den förankringsprocess som har skett. 
Visserligen pågår värdegrundsarbetet fortfarande på denna skola, men mitt fokus ligger i 
huvudsak i den historiska processen och i respondenternas egna erfarenheter.  

5.2 Val av arbetsplats 

I studien som helhet, ingår datainsamlingar från en arbetsplats, i detta fall en skola.  
Frågeställningen i studien önskar upptäcka, förstå och få insikt i en förankringsprocess och 
därav blir urvalet ett ändamålsenligt urval (Patton, 2002:230, Merriam, 1994:62-63). I 
inledningsskedet av studien fanns det flera möjliga urvalskriterier som jag fann relevanta. Ett 
möjligt urvalskriterium kunde ha varit ett urval baserat på personlig kännedom om ett fall. Ett 
annat intressant urval kunde ha varit extrema urval, där en eller flera motpoler jämförs för att 
studera det typiska (Merriam, 1994:62-63). Slutligen har jag upplevt att det som var mest 
relevant att välja var ett extremt urval (Patton, 2002) ett urval som är rikt på information, 
lärorikt och enastående framgångsrikt i det som skall studeras (Patton, 2002:230-233). Jag har 
i förväg haft anledning att tro att alla skolor inte lyckas med detta arbete, likväl som att all 
personal inte intresserar sig för värdegrundsfrågor, därmed har urvalet varit strategiskt.  Ett 
slumpmässigt urval skulle inte ge samma resultat. Därför var jag intresserad av att hitta en 
skola som representerade ett aktivt värdegrundsarbete och hade visat på ett lyckat resultat. 
Genom kontakt med utbildningsförvaltningen i den stad där skolan är belägen, kunde jag 
komma åt statistik på skolor, där en granskning hade gjorts, vars uppgift var att undersöka om 
skolornas planer mot diskriminering och kränkande behandling uppfyllde diskriminerings- 
och skollagens krav. Utifrån de skolor som visade på lyckade resultat, vilket var 12 av 133 i 
staden, valde jag ut tre av dem som låg geografiskt lämpligt. Vid kontakt med dem var det en 
skola som visade intresse. Biträdande rektor på Aspnässkolan valde sedan ut nyckelpersoner 
som kontaktade mig för att boka tid för intervju. 

Aspnässkolan är en kommunal låg- och mellanstadieskolan med både förskoleklass och 
fritidshem med totalt ca 300 elever. På skolan arbetar 41 personer varav 36 i pedagogisk 
verksamhet. Med pedagogisk verksamhet menas det direkta, dagliga arbetet med elever i skol- 
och fritidsverksamhet. Lärarbehörigheten är hög på Aspnässkolan, alla lärare utom två har 
behörighet och en stor andel pedagoger inom skolbarnomsorgen har högskoleutbildning. 
Personalomsättningen är relativt stabil. I ledningsgruppen ingår rektor, biträdande rektor och 
fyra arbetslagsledare. I elevhälsoteamet ingår förutom biträdande rektor, skolsköterska, 
skolpsykolog och specialpedagog. En skolläkare finns knuten till skolan. Skolbyggnaden är en 
tillfällig barack från 1970-talet, som inte fullt ut är anpassad för den verksamhet som bedrivs 
där. Skolan är belägen i ett lugnt medelklassområde med villor och radhus, eleverna är av 
blandad etnicitet. Invånarna i upptagningsområdet sägs ha relativt goda förutsättningar ur ett 
socioekonomiskt perspektiv, vilket enligt biträdande rektor är lite missvisande, eftersom det 
inte säger någonting om elevernas studietradition. De flesta elever enligt biträdande rektorn 
kommer från studieovana hem, där idrotten primäras framom studier. Bostadspriserna i 
området tillhör de lägsta i staden, många är hantverkare och egenföretagare och skilsmässorna 
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är många till antalet. Biträdande rektor ger en kort tillbakablick av den femåriga  
värdegrundsutvecklingsprocessen, vars start började med upprörda föräldrar, elevflykt från 
skolan, skolans rykte bland föräldrar var lågt och där ingen hejade på varandra, varken 
föräldrar eller personal. Till att idag vara en skola vars rykte har vänt, med en stabil kö och 
där stämningen genomsyras av gemenskap och gemensamma mål, och där man arbetar med 
medling i elevernas konflikter. Lite klämkäckt uttryckte den biträdande rektorn detta som en 
resa från kaos till medling. 

5.3 Datainsamling och genomförande 

5.3.1 Datamaterial 

Jag har i denna studie valt att använda mig av flera olika informationskällor, så som 
intervjuer, gruppintervju och dokument, vilket också är fallstudiens styrka. I syftet att uppnå 
en samständighet i analysförfarandet har jag använt mig av skilda metoder. De olika metoder 
har olika styrkor och svagheter, vilket medför att trianguleringen bidrar till att svagheterna i 
varje metod kompenseras av en annan och forskaren kan därmed komma närmare sanningen.  
Trianguleringen kan resultera i en ökad validitet och reliabilitet. (Yin, 2007:125-126, 
Merriam, 1994:85, 179, Kohlbacher, 2006). 

Denna studie innehåller tre olika typer av informationskällor: intervjuer, en gruppintervju och 
dokument, för detaljerad beskrivning se tabell 2. 

Tabell 2. En sammanställning av informationskällor i studien. 

Insamlingsmetod Typ av källor 

Intervju Intervju med biträdande rektor, specialpedagog och fritidspedagog, totalt  
ca 150  minuter. 

Gruppintervju Gruppintervju med två lärare och en fritidspedagog, totalt ca 40 minuter. 

Dokument Likabehandlingsplan 2013/14 
Kvalitetsredovisning 2013 
Arbetsplan 2013/2014 
Skolinspektionens tillsyn 2013 
Aspnässkolans åtta grundpelare 
Marknadsföringsmaterial 
Anteckningar vid utformandet av de åtta grundpelarna 2009 
Enkätresultat från lärare och elever 
Trivselregler 

 

5.3.2 Intervju 

Inom kvalitativ forskning är det vanligt med intervjuer som källa till kunskap. Kvale och 
Brinkmann (2009) ser intervjun som en aktiv process där intervjuaren och intervjupersonen 
producerar kunskap genom interaktion, men hjälp av ett samtalsförhållande. Därmed är det 
inte ett samtal mellan likställda parter, utan styrs av hur intervjuaren tolkar och kontrollerar 
situationen, men även hur intervjupersonen har makt genom att välja sina svar. Han kan välja 
att ge ett svar som forskaren önskar höra (2009:34-35, 48-50). 
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Intervju som metod är ett samtal med ett givet syfte och struktur, som bägge partner är 
införstådda med. Syftet är att få ta del av intervjupersonens kunskaper, synpunkter, tankar och 
upplevelser. Samtalet ställer krav på forskarens förmåga att följa upp samtalet med lämpliga 
följdfrågor, med hjälp av ett aktivt lyssnande Det förutsätter ett omsorgsfullt urval av frågor i 
planeringen inför samtalet och ett lyhört lyssnande under intervjun för att komma åt väsentlig 
kunskap i det aktuella ämnet. Denna form av forskningsintervju kallas för halvstrukturerad 
intervju (Kvale & Birkmann, 2009:19, Fägerborg, 1999:57). 

Då syftet med studien är att få ta del av Aspnässkolans erfarenheter av förankringen av 
värdegrund, valdes den kvalitativa, halvstrukturerade forskningsintervjun. Intervjufrågorna i 
delades in i sju teman: fallbeskrivning, historisk bakgrund, det inledande arbetet, bryta ner 
värdegrunden, delaktighet och dialog, utvärdering och vinsten med en värdegrund. De 
inledande frågornas syfte är dels uppvärmning och att skapa en kontext där detta arbete 
försiggår, men även ett sätt att få en historisk återblick i värdegrundsarbetet. Dock ligger 
intervjuns huvudsakliga tyngdpunkt i följande temaområden: det inledande arbetet, att bryta 
ner värdegrunden samt medarbetarnas möjligheter till delaktighet och dialog. Intervjun 
avslutas med temaområdena: utvärdering och vinsten med en värdegrund, i syfte att belysa 
utvärderingens betydelse i sammanhanget samt att se värdegrundsarbetet ur ett 
helhetsperspektiv. 

Alla intervjuer genomfördes på deltagarnas arbetsplats. Inför varje intervju redogjorde jag för 
min tidigare yrkeserfarenhet samt var tydlig med syftet med studien och de gav dem 
möjligheter att ställa frågor. Alla samtyckte till att intervjuerna spelades in på band. Innan 
inspelningen och i bearbetningen av data har Vetenskapsrådets etiska riktlinjer om 
information, samtycke, konfidentialitet och nyttjanderätt följts (Vetenskapsrådet, 1990).  

Den genomsnittliga längden för intervjuerna var 50 minuter. Den kortaste var gruppintervjun, 
den var 40 minuter, eftersom deltagarna tillsammans effektivt fyllde på med information där 
någon annan missade eller tolkade situationen på ett annat sätt.  Den längsta var 60 minuter, 
vilket gav mig mycket mer information än vad jag hade väntat mig utifrån min intervjuguide. 
Totalt fick jag ihop 190 minuter audiellt material. Efter intervjuerna gjordes en transkribering 
av material för att underlätta analysprocessen.  

Min tydlighet kring min förförståelse i ämnet upplevde jag som en fördel för att bygga upp 
förtroende hos informanterna, vilket resulterade i ett bra flyt i samtalen. Jag är medveten om 
att min närvaro och att samtalen spelades in vid intervjutillfällena kan ha påverkat 
respondenternas beteende och svar, dock överväger fördelarna. Intervjuerna spelades in i syfte 
att kunna rikta all uppmärksamhet på intervjupersonen istället för att behöva tänka på att 
anteckna (Fägerborg, 1999:67). Vidare är det viktigt enligt Hansen (1999) att i rollen som 
forskare, i en fallstudie att vara medveten om att det inhämtade data kan stå för två olika 
kulturer. En kultur som står för handlande och tänkande ur respektive yrkeskultur och en 
annan som står för arbetsplatsens kultur. Därmed blir det nödvändigt att analysera det 
generella i datamaterialet i förhållande till fallet. Med kultur menas det som delas med någon 
annan och inte står för något specifikt enskilt. Det innebär att i analysförfarandet måste 
forskaren se respondenterna som en individ i samspel med andra, mot den bakgrund som 
individen tillhör, det vill säga två skilda kulturer, yrkeskulturen och arbetskulturen (Hansen, 
1999: 74-75). 
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5.3.3 Gruppintervju 

Gruppintervjuer (Berg, 2009) utifrån ett specifikt ämne, är ett snabbt och enkelt sätt att samla 
in data från flera respondenter och är en lämplig strategi inte enbart för att samla in fakta, utan 
fyller en viktig funktion vid triangulering. Varierande metoder i datainsamlingen ger en svagt 
nyanserad bild av verkligheten, som alla pekar mot samma punkt. Genom att kombinera dessa 
blir datainsamlingen rikare och ger en mer komplett bild av fallet. En gruppintervju kan vara 
lämplig vid ett flertal tillfällen, bland annat om forskaren är intresserad av generera  nya idéer, 
diagnostisera problem som har uppstått i förändringsprocessen samt synliggöra hur 
respondenterna samtalar om ämnet (2009:158-159, 5). 

Till skillnad från en intervju ansikte till ansikte, är gruppintervjun till sin karaktär väldigt 
dynamisk, där gruppmedlemmarna stimulerar varandra till diskussion och brainstorming. 
Detta resulterar till frågor, idéer, ämnen och även problemlösningar, som inte är möjligt i 
samma utsträckning i en traditionell intervju. Forskaren kan studera respondenternas 
interaktion samt hur de delar specifika attityder och erfarenheter och hur de utforskar detta 
tillsammans i gruppen. Gruppintervjun handlar om att ge och ta genom spontan respons på ett 
flertal respondenter och därmed blir intervjun snarare socialt konstruerad än individuellt 
skapad (Berg, 2009:163-167). 

Jag har i denna studie utfört en gruppintervju med tre deltagare. Inför intervjun fann jag det 
nödvändigt att se över intervjuguiden, för att formulera en handfull kärnfrågor. Berg 
(2009:161) pekar på vikten av att förberedda dessa intervjuer och vara på det klara med varför 
man har valt en gruppintervju. Om inte, finns risken att ämnesområdet blir för brett och 
spretigt. Min roll har varit att balansera mellan att ge gruppen frihet till spontanitet och att 
hålla gruppens fokus vid ämnet under en begränsad tid (161-163).  

5.3.4 Dokumentation 

De skriftliga källorna i studien har fyllt en viktig funktion, de har haft som syfte att styrka de 
muntliga källorna. Dock är det är viktigt att vara medveten om att dokumenten kan innehålla 
både skevheter och felaktigheter. En del dokument är utvärderingsmaterial som har 
sammanställts av externa utredare, vilket innebär att verksamheten har skådats objektivt av 
personer som inte arbetar på skolan. Generellt har dokument skrivits till en specifik målgrupp 
och fyller därmed inte fallstudiens syfte och därför har det varit viktigt vid genomläsningen av 
dem att vara kritisk och se sig själv som en observatör i en kommunikation mellan andra 
parter, med en annan målsättning än fallstudiens. Fördelen med dokument har varit att de är 
stabila, de har granskats flera gånger och innehåller exakta namn, referenser och 
tidsangivelser. (Yin, 2007:112-115, Merriam, 1994, 118-122). 

5.4 Analysförfarande 

Kvalitativ forskning är en situerad aktivitet som innebär att jag som forskare och observatör 
tolkar min omvärld med hjälp av olika metodologiska metoder och därmed gör världen synlig, 
i termer av det som har betydelse för mig. Analysförfarandet syfte är att finna ett mönster i 
materialet, där jag förflyttar beskrivningen från dess kontext till en mer generell tolkning av 
dess innebörd, för att kunna avslöja mönster, bestämma betydelser och konstruera slutsatser. 
Det viktigaste inslaget i fallstudien är inte tillvägagångssätet av metod eller data, utan 
betoningen ligger i att förstå processer som förekommer i dess kontext (Kohlbacher, 2006). 
Det kvalitativa angreppsättets syfte är att förstå innebörder av en företeelse och därmed 
intresserar man sig för att förstå hur delarna bildar en helhet (Merriam, 1994:30). 
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En innehållsanalys enligt Kohlbacher (2006) utgår från en teoriram, vars syfte är att 
strukturera vad som är av relevans. I kodningsprocessen minskas materialet ner, struktureras 
och förklaras. Utifrån det fås information som sedan analyseras utifrån teoriramen i form av 
en teoretisk empirisk analys, där de olika temana utgör frågeställningen. 

Innan jag går in närmare på analysförfarande i detalj vill, jag belysa hur tolkningsprocessen 
har gått till väga. Tolkningen och förståelsen har pendlat mellan delarna och helheten för att i 
nästa steg tolkas ur helheten i delarna. Denna pendling mellan hel och del har resulterat i ett 
tolkningssystem som hänger samman med fenomenet. Tolkningarnas hållbarhet har en inre 
logik som kontrolleras mot den teoretiska ramen. Den yttre kontrollen utgörs av om 
tolkningarna håller mot primärdata, det vill säga empirin i dess kontext. Nästa steg i 
tolkningsprocessen är förmedlingsproblemet. Hur underlättar jag för läsaren att bedöma 
rimligheten i mina tolkningar.  Enligt Ödman kan det underlättas av att språket är enkelt och 
tydligt, forskarens förförståelse redogörs samt att resultatet dokumenteras och argumenteras 
(Ödman, 1979:98-99, 110-111, 123-125). 

Empirin i studien spelades in och transkriberades i sin helhet. Intervjuerna varade mellan 40 
minuter till ca en timme var, där varje utskrift motsvarar ca 15 A4-sidor. Jag har valt att 
omformulera vissa citat, för att undvika upprepningar, dialektalt eller osammanhängande tal.  

Inledningsvis i steg ett, i analysförfarandet genomförde jag en genomläsning av det 
transkriberade materialet ett antal gånger för att få en uppfattning om ett övergripande 
mönster och för att sedan göra en grov indelning av det lästa.  I steg två delades materialet 
upp utifrån frågor och svar, för att i möjligaste mån hitta tematiska likheter. Dessa sorterades 
då in i olika temaområden utifrån vad de flesta tyckte eller ansåg om saken. I steg tre, i 
analysprocessen kategoriserades de olika temaområdena utifrån den teoretiska ramen. 
Kategorier enligt Merriam (1994) till skillnad från teman, är mer abstrakta till sin karaktär. I 
analysprocessen letar forskaren efter regelbundenheter som är återkommande i materialet och 
som hänger samman med en informationsenhet. Steg fyra i processen var att komperera dessa 
informationsenheter med varandra i flera steg för att slutligen uppnå så få kategorier som 
möjligt vars skillnader är tydliga och skarpa (1994:145-147). I det slutgiltiga steget, steg fem 
är det viktigt enligt Kohlbacher (2006) att förklara, förtydliga och kommentera materialet, 
vilket kräver en snäv sammanhangsanalys och en bred omvärldsanalys. I analysarbetet har jag 
använt mig av min förförståelse för att kunna tolka i ett bredare perspektiv och därmed är det 
av betydelse att presentera kategoriseringarna med hjälp av citat ur empirin, samtidigt som de 
förklaras och förtydligas, vilket görs i resultatdelen. Citaten exemplifierar respondenternas 
tankar och resonemang i dess kontext. I diskussionsdelen kopplas den empiriska analysen 
ihop med teorinramen för att presentera det insamlade materialet på ett begripligt sätt för 
läsaren. Det sista steget i analysen var att föra samman empirin till en tolkad helhetsförståelse. 

6 Resultat 

Utifrån intervjudeltagarnas beskrivningar presenterar jag nedan en tematisk redogörelse för 
viktiga faktorer i ett lyckat värdegrundsarbete. Vid kategoriseringsarbetet har jag valt att 
använda mig samma begrepp som Schwartz nio värdepunkter, för att underlätta läsningen. 
Den tionde värdepunkten hedonism har utgått. 

6.1 Möjligheter till självstyre 

En viktig faktor i ett förändringsarbete härleds till individens möjligheter att självständigt 
både handla och fatta beslut och därmed kunna påverka och ha kontroll över situationen.  
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På Aspnässkolan har de utvecklat ett eget program kring kränkandebehandling som de är 
mycket nöjda med. I utformandet av materialet har de har plockat ihop delar ur flera olika 
program för att skapa ett eget, vilket uttrycks på följande sätt: 

Så vi blev Friendsskola ganska direkt, så att säga. Och.. vi köper inte hela konceptet. Utan vi är 
medlemmar i Friends och får använda oss av deras logga och sådär. Man kan logga in på deras hemsida 
för att leta efter lekar och så. Så vi har kamratstödjare och sådär. Men vi följer inte hela Friends 
konceptet. Ja, vi har omgjort det lite granna så att det blir… Just det där att följa ett koncept är inte riktigt 
det där man skall göra (Intervjuperson 1, 2014-04-24). 

En annan viktig aspekt som belyses kring självstyre i förändringsprocessen, är hur ledningen 
har visat på resultat och hur de har fördelat arbetet. Respondenten nedan uttrycker vikten av 
delaktighet och eget arbete för att lyckas förankra en gemensam värdegrund.  

Jag kan nog tycka att ledningen är tydlig med det och även visa på resultatet från skolinspektionen, vad de 
säger (…) vad vi behöver utveckla och släpper då ut det till arbetslagen. Där kan man nog också känna i 
arbetslagen (…) att nu skall vi bestämma och kan inte ledningen göra det, men det är ett väldigt viktigt 
arbete, att göra i arbetslagen. Du är faktiskt själv tvungen att göra detta. Det går inte att beordra, utan du 
måste jobba fram det (Intervjuperson 2, 2014-04-29). 

Vilket även styrks av likabehandlingsplanen: 

Förankring av planen: Likabehandlingsplanen arbetas fram av hela personalgruppen i arbetslagens forum. 
Föräldraföreningens styrelse och klassombuden läser planen under en tre månaders remissperiod 
(Likabehandlingsplanen 2013/2014). 

En sammanfattning av tematiseringen pekar på att ledningen på Aspnässkolan medvetet har 
gått in i värdegrundsarbetet med tanken om att forma egna modeller och strategier för att 
hantera diverse frågeställningar kring värdegrundsarbetet. Vidare bjöd de in all personal till 
delaktighet och på så vis brottades all personal med värdeord och utformandet av nya 
dokument och handlingsstrategier i det praktiska vardagsarbetet. Ur ett medarbetarperspektiv 
innebär det att pedagogerna har kunnat påverka och ha kontroll över sin arbetssituation. 

6.2 Möjligheter till stimulation 

För att kunna bibehålla en hög nivå av aktivitet i en organisation är det viktigt att 
medarbetarna har stimulerande och omväxlande arbetsuppgifter. 

Arbetet med värdegrundsarbetet fördelades i flera ansvarsgrupper för att så många som 
möjligt skulle bli involverade i arbetet. Det uttrycks på följande sätt: 

På skolan jobbar vi med ansvarsgrupper (…) En av dem är trygghetsgruppen och den har ganska många 
människor, men arbetet är delat i undergrupper. De är de som är kamratstödjarna, de är de som skriver 
likabehandlingsplanen. Det är de som leder samtal (…) det vi kallar medling (Intervjuperson 1, 2014-04-
24). 

Följande respondent berättar hur arbetsprocessen inledningsvis gick till. All personal bjöds in 
till föreläsningar, vilket ledde till ett uppvaknade av sitt eget beteende i möte med barnen. 

Jag tror också att det dels är det här med Friends och den här genuspedagogen. Det var då, du började 
reflektera. För du hamnade i situationer och beskrivningar. När man tittar utifrån, så blir det liksom 
pinsamt! Nä, men det där är ju jag, herregud! Låter jag så! Det är ju i det man kan börja prata och skratta. 
Vad igenkännande, vad kan jag göra för att ändra det här och då hamnar man i en dialog (Intervjuperson 
3, 2014-05-08). 
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I ovanstående citat blir det tydligt hur de externa föreläsarna öppnade upp en medvetenhet hos 
pedagogerna kring deras eget agerande, rörande värdegrundsfrågor och utifrån det kunde 
frågorna diskuteras ur ett professionsperspektiv snarare än ur ett personligt plan. 
Föreläsningarna var en viktig startpunkt till att medvetengöra sig själv och hela arbetslaget, 
vilket skapade engagemang för uppdraget. 

Vidare har hela arbetslaget varit delaktigt och fått möjligheter till att aktivt delta i processen. 
Så här uttrycks det: 

Egentligen varenda sak, Friends och medlingsgruppen har det alltid varit all personal. Alla har varit 
delaktiga, det har aldrig varit någon utanför. Och som jag tycker har det varit bra är att man har delat i 
mindre grupper, då är det lättare kanske att alla gör sig hörda (Intervjuperson 4, 2014-05-06). 

Sammanfattningsvis under tema stimulation går det att utläsa att ledningen gick medvetet 
inför att stimulera medarbetarna i förändringsarbetet. I inledningsskedet bjöds hela arbetslaget 
till föreläsningar för att medvetengöra nuläget och skapa engagemang för förändring och 
utveckling. Vidare fördelades arbetet till flera i arbetslaget och bidrog därmed till att delegera  
stimulerande och varierande arbetsuppgifter. En annan viktig faktor i sammanhanget var att 
all personal fick samma information, alla fick känna sig delaktiga, bli hörda och kände 
därmed samma ansvar för uppdraget. 

6.3 Likformighet 

Likformigheten eftersträvar att följa sociala förväntningar och därmed undviker att stöta sig 
med andra eller underminera yrkesroller. 

Likformigheten på Aspnässkolan gav sig till uttryck genom att yrkeskategorierna visade på 
svårigheter att samverka kring eleverna. Det var snarare befattningsbeskrivningen som styrde 
ansvarsfördelningen av arbetsuppgifterna än elevernas behov. En respondent uttryckte det på 
följande sätt: 

Vi behöver se eleverna och det är eleverna vi är här för att stötta och hjälpa. Inte du hjälper mig, 
egentligen. Det är eleven du hjälper och det är där, det förhållningssättet, vi är inte riktigt där ännu. Hos 
kategorierna, hos vissa mer än andra, kan man säga. Det är något att jobba med, som vi håller på med nu, 
med samverkansbegreppet (Intervjuperson 2, 2014-04-29). 

I kvalitetsredovisningen för år 2012/2013 framgick det hur skolan arbetade med att skapa en 
god grund för barnet med ett helhetsperspektiv för en samlad skoldag. Vilket visade på att 
skolan har eftersträvat nya samarbetsformer. Det utrycks på följande sätt i dokumentet:  

Arbetet med skolans organisation har fortsatt och vi ser att arbetslagen nu arbetar med elever i mindre 
sammanhang. Mycket av organisationsarbetet hänger tätt samman med den individuella bedömningen av 
eleverna och med elevhälsofrågor samt likabehandlingsfrågor. Skolans samlade dokument (röda tråden) 
med nedbrutna kursplanemål skapar en grund för hela barnet, hela dagen i en samlad skoldag 
(Kvalitetsredovisning läsåret 2012/2013). 

Vidare pekade en annan respondent på en medveten strategi från ledningens sida, för att 
kunna bryta likformighet mellan medarbetarna genom att dela in arbetslaget i grupperingar 
med personer de inte kände så väl. Det gick till på följande sätt:  

(…) vi måste ta reda på nuläge. Var befinner vi oss nu? Hur är vi mot varandra. Så vi hade en tanke. En 
kväll tillsammans, en personalkväll. Då man skulle sitta i grupper och då grupperade vi in dem (…) där vi 
delade in dem i blandade. Där såna som inte kände varandra fick sitta (Intervjuperson 1, 2014-04-24). 
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Tematiseringen gestaltar en medvetenhet i ledningen om problemet med sociala 
förväntningar, då det hade resulterat i problem i det vardagliga skolarbetet. 
Sammanfattningsvis använde de sig av två metoder för att motverka likformighet, det ena var 
att samtala om samverkansbegreppet och den andra var att aktivt bryta givna relationsmönster 
och därmed vägleda till nya, genom att styra grupperingarna i de olika diskussionsgrupperna i 
inledningsskedet av förankringsprocessen. 

6.4 Bevarandet av traditioner 

Traditioner symboliserar gruppens bevarande av symboler och föreställningar. 

Vid en historisk tillbakablick, i början av sin anställning, innan värdegrundsarbetet hade 
påbörjats beskrev respondenten klimatet på skolan som både kyligt och tufft. Den attityd som 
då rådde på skolan var startskottet till det värdegrundsarbete som idag bedrivs på skolan. Så 
här uttrycks det:  

Vad märkligt, folk hejade inte på den här skolan. Och barn hade en attityd mot varandra. De var väldigt 
tuffa, hårda (…) Och lite vuxna mot varandra också. Och det var liksom överallt lite tuff stämning. Lite 
hård och arrogant, kanske. Inte ens föräldrarna hejade. Det fanns inte det här att hälsa på varandra (…) 
Ganska så tidigt efter bara en och en halv månad så körde vi igång (…) Det startade då och det skall alltid 
pågå kan man tycka (Intervjuperson 1, 2014-04-24). 

I skolans trivselregler belyses vikten av att hälsa på varandra och det uttrycks på följande sätt 
i dokumentet:  

För Aspnässkolans trivsel ska vi vara trevliga och snälla mot varandra. Hur: T.ex. visa respekt, säga hej, 
hjälpa varandra, säga till en vuxen om någon mår dåligt eller är ledsen, prata trevligt med varandra utan 
fula ord. Inga kränkningar (Aspnässkolans trivselregler). 

Tematiskt går det att utläsa ur materialet, att det genom åren, på skolan hade bildats en 
tradition, en slags föreställning om att inte se och bekräfta varandra. All personal traskade 
runt i sin egen lilla bubbla och där klimatet mellan vuxna-vuxna och barn-barn var hårt och 
ibland lite arrogant. Ledningen valde att arbeta aktivt för att avtraditionalisera denna tradition, 
i syfte att skapa en tryggare och trivsammare skolmiljö.  

6.5 Säkerhet 

Säkerhet handlar om att känna en inre harmoni inom sig själv och i relation med andra, men 
även gentemot samhället i form av stabilitet. 

Det fanns inom personalkåren en rädsla för att tappa kontrollen och därmed en motsträvighet 
till att våga fördela arbetet mellan yrkeskategorierna på att annat sätt än vad som traditionellt 
görs på skolor. Vilket uttrycks på följande sätt: 

Pedagogen, beroende på vem som kommer in, är med den stora delen av gruppen, de är mer självgående 
och läraren kan ta den lilla gruppen eller vad det nu kan vara. Som behöver mer, jobba med dem. Där är 
vi inte riktigt. Att våga släppa den stora gruppen. Hu, vad hemskt! Men man kan faktiskt göra det och är 
det planerade saker att göra, som bara löper på, så kan vilken vuxen som helst som kan läsa göra jobba 
med det. Det är ingen undervisning som sker då (…) det är en djupare värdegrund vi jobbar med. Hur vi 
skall göra med våra roller. Det är ju det debatten säger att den minst utbildade jobbar med de svåraste 
(Intervjuperson 2, 2014-04-29). 

Det som kommer till uttryck i den här tematiseringen visar på medarbetarnas behov av 
säkerhet och stabilitet, där de inte vågar överskrida varandras yrkesroller i rädsla för att det 
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inte skall fungera, samtidigt som ledningen ser ett behov av att se över hur skolan använder 
sina resurser. 

6.6 Motivation utifrån prestation 

Motivation styrt av prestation bottnar i förmågan att generera i nödvändiga resurser för att 
gynna individuell utveckling eller gruppens överlevnad och är starkt sammankopplat med 
socialt erkännande.  

Ledarskapets förmåga att se helheter och ha en röd tråd i förankringsarbetet för att kunna 
gynna andra individers och gruppens utveckling var avgörande för att kunna påbörja 
förankringsprocessen. På frågan om hur medarbetarna bemötte förändringsaprocessen svarar 
respondenten följande:  

De bemötte den bra faktiskt. Dom var inte lika medvetna om själva strategin. Det var egentligen bara 
rektor och jag som var medvetna om strategin (Intervjuperson 1, 2014-04-24). 

Ytterligare ett exempel på en medveten strategi från ledningen, rörande konflikthantering i 
personalgruppen, beskriver samma person genom att köpa in en kommunikationskurs vars 
målgrupp riktades främst mot elever, men även personal. I syfte att finna strategier för att 
kunna hjälpa medarbetarna att bättre hantera sina egna konfliktsituationer. Det uttrycks på 
följande sätt: 

(…) vi har några i personalen på skolan som inte alltid har kunnat dra jämnt. De är helt enkelt väldigt 
elaka mot varandra. Fixar inte kommunikation eller jobba ihop och så (…) Så jag tog kontakt med några 
som heter medlingsgruppen (…) Vi lär nu eleverna att själva lösa sina konflikter (…)Tanken var också då 
att kanske förstå sig på sig själv och sin egen konflikt med andra människor. Så det var det här jag 
förmedlade till beteendevetarna att de också skulle lägga det lite på vuxen nivå. Det har faktiskt givit 
utdelning (Intervjuperson 1, 2014-04-24). 

Tematiseringen gestaltar att ledningen har haft förmågan att använda sig av olika resurser för 
att gynna en utveckling i arbetslaget. Genom att planera långsiktigt och med ett visst mått av 
ödmjukhet i mån om att hitta lösningar, pekar det på att ledningen även fått socialt 
erkännande i form av förtroende. 

6.7 Motivation utifrån makt 

Makt handlar om att eftersträva en social status med kontroll över andra människor och 
resurser med ett individuellt syfte eller med ett syfte för gruppen. 

I det kommande citatet framkommer det hur det ibland kan uppstå situationer då makten har 
ett individuellt syfte, att få ha makt över sitt och få bestämma själv. Det visar sig då i 
missunnsamhet och avundsamhet i personalgruppen. Respondenten uttrycker det på följande 
sätt: 

S: Hur vi bemöter varandra. Och hur vi tittar snett på varandra. Varför får hon, men inte jag, eller han. 
Det kan likaväl vara han. Är missunnsamma, avundssamma, misstroende och det är inte alltid och det är 
förstås. Men när det finns så luktar det väldigt illa och är ett väldigt fult tryne som dyker upp. Vi kallar 
det för den gröna spyan. Det är faktiskt ett bra namn för det handlar inte om ett tillstånd som finns utan 
kan dyka upp. 

A: Kan det handla om att man är rädd för förnyelse? Att man skyddar sitt?  
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S: Kanske. Makt. Jag har makten över mitt område, det kan det vara. Åh, kom inte och lägg dig i mitt 
arbete, jag vet ju vad jag skall göra. Däremot vet jag också hur du skall göra (Intervjuperson 1, 2014-04-
24). 

En annan respondent beskriver att utmaningen med värdegrundsarbetet bottnar i att de få 
regler som finns, inte efterföljs och därmed får dessa personer en informell makt. Det är något 
som skapar irritation i arbetslagen. Så här uttrycks det: 

Det finns regler som rektorn har för olika saker och det efterföljs inte (…) Men finns det ett beslut att det 
skall vara si eller så, så är det ju så att det är taget av en anledning(...) Lärare i sig själva är suveräna, de är 
kung i sitt eget klassrum, man är van att bestämma och ta beslut. Men att man ibland längtar efter beslut 
som är beslut man vill ha (…) så får man inte det man ville. Då är det ett dåligt beslut. Då gör man som 
man vill i alla fall, i alla fall vissa (…)På något vis blir det en otrygghet när man kör sitt eget race 
(Intervjuperson 5, 2014-05-06). 

Även i möte med familjer uppstår det problem, när familjer visar på sin makt och inte ser till 
hela barngruppens bästa. Det uttrycks på följande sätt: 

Föräldrar uppfostrar inte alltid sina barn så som skolan tänker att man skall uppfostra, demokratiskt till 
exempel. Nä, jag har sagt till mina ungar att slå tillbaka. Är det någon som ger sig på dom, ska de jävlar i 
mig visa vem det är som bestämmer. Man skall inte slå min unge. Såna saker är utmaningar, man måste 
ändå någonstans förhålla sig till det. Resonera med föräldrar, det går inte alltid. Det går inte alltid att 
vinna över dem på min sida, men man måste resonera att det här är mitt uppdrag i skolan(…)Det är vårt 
uppdrag (Intervjuperson 1, 2014-04-24). 

Det som kommer till uttryck i den här tematiseringen är hur vissa personer ibland, i personal- 
och föräldragruppen har tagit till makt i individuellt syfte framom gruppens bästa. 

6.8 Motivation utifrån välvilja om andra 

Välvilja bygger på engagemang om andras välfärd, med en önskan om tillhörighet och 
fungerade relationer. 

Följande respondent kände en trygghet, när personalgruppen hade nått samma målsättning i 
värdegrundsarbetet. Så här uttrycks det: 

(…) inte bara det här att lösa konflikter utan att se att vi vuxna har samma åsikter. Följer samma regler, 
att vi följer samma saker. Det känns mycket tryggare för både oss och barnen... det skall vara tryggt på 
skolan (Intervjuperson 4, 2014-05-06). 

Vidare pekar välviljan mot att värdegrundsarbetet genomsyrar hela skolverksamheten samt att 
likabehandlingsplanen är ett levande dokument som regelbundet utvärderas och revideras. 
Likabehandlingsplanen är användbar, lätt tillgänglig i både innehåll och utformning för att det 
skall nå ut till alla intressenter och därmed bli ett användbart verktyg i det vardagliga arbetet 
samt fungera som informationsmaterial till föräldrarna. I gruppdiskussionen uttrycks det på 
följande sätt: 

Vi pratade också om att vi egentligen inte heller ville ha för tungt dokument. Inte för mycket text och för 
mycket… För då känner man, det blir också det här att man inte läser det, man jobbar inte efter det för att 
det är för mycket. Eller att föräldrarna… att de läser igenom (Intervjuperson 6, 2014-05-06). 

Vidare säger följande respondent i diskussionen:  

Vi har bestämt utifrån det här dokumentet att vi skall bevaka så att det går in i det som har med 
undervisning och inlärning att göra. Det finns beslut på det (…) Då har vi sagt att så fort man planerar en 
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aktivitet eller ett större hok med tema som vi har gjort, så skall man stanna upp. Vänta nu, finns det 
värdegrundsarbete och likabehandlingsarbete i det här (Intervjuperson 5, 2014-05-06) 

Vilket även styrks av likabehandlingsplanen där olika främjande insatser räknas upp: 

Friendsutbildning, friendstema "hela skolan", drama- samarbetsövningar, rollspel, forumspel, FN-dagen, 
samtalsgrupper- både elever och personal, interkulturellt förhållningssätt, personal som är medveten om 
att vara en god förebild, t.ex. språkbruk, demokratiska beslut, acceptans för olika åsikter och olikheter och 
hur vi bemöter varandra (Likabehandlingsplan 2013/2014). 

Tematiseringen gestaltar allas eget ansvar över allas välbefinnande på skolan. Men hjälp av en 
strukturerad planering av undervisning och aktiviteter är syftet att värdegrundsarbetet inte 
glöms bort. All personal har en skyldighet att reflektera över om värdegrundsarbetet är 
inkluderat i planeringen och på så vis vill skolan ständigt medvetengöra värdegrundsarbetet i 
skolvardagen. 

6.9 Universalism 

Universalism står för en vidsynt social rättvisa med ett samhälleligt intresse som ligger 
utanför de närstående relationerna. 

Genom att se arbetslaget ur ett helhetsperspektiv och med en medetenhet så har alla 
yrkesroller en oerhört viktig roll att fylla för att få skolvardagen att fungera. Det uttrycks på 
följande sätt: 

(…) belysa vikten av olika roller. Att barnskötaren är otroligt viktig på en skola, men har lägst utbildning 
och hon eller han kan känna sig att jag kanske inte är så bra och vill ha funktionen som en lärare har eller 
en fritispedagog.. att ta för sig, att det här är en barnskötare, är det viktigaste vi kan ha på en skola. Hur 
skall vi annars fungera? Jag kan göra det här och jag kan göra det här, men jag kan inte göra det där utan 
din hjälp (Intervjuperson 2, 2014-04-29). 

Avslutningsvis betonas vikten av att utveckla en vision som genomsyrar hela skolan, men 
även i syfte att kunna hävda sig mot andra skolor.  

Trygg, liten skola var det vi byggde på. Vilka vill vi vá. Jo, vi vill inte bli stora, vi vill vara en liten skola. 
Vi vill vara en trygg skola. Vi vill jobba med trygghet. Det här mantrat. Det följde även in i 
personaltillfällen och vid uppstart. Välkommen tillbaka efter sommarlovet, till vår lilla trygga skola (…) 
bara man kör det här mantrat så, så är det liksom som vilket annat mantra som helst. Efter ett tag är det vi 
som är den lilla trygga skolan. Och då man uttalar orden så bejakar man det. Då införlivar man det i sig 
själv och då blir man det. Så det är lite, ja som en framgångssaga på det viset (Intervjuperson 1, 2014-04-
24). 

Det som visar sig i tematiseringen är betydelsen av en vision som genomsyrar verksamheten, 
för att kunna lyfta värdegrundsarbetet till en annan dimension och därmed möjliggöra ett 
helhetsperspektiv samt skapa ett mål med arbetet med värdegrundsarbetet. 

7 Diskussion 

Här följer den avslutande delen av studien, där jag kommer att diskutera studiens resultat och 
försöka utveckla förståelsen för den genom att sätta det i relation till mitt syfte och 
frågeställning för att sedan visa på vilken plats min studie tar i förhållande till tidigare 
forskningsbidrag. Slutligen kommer jag diskutera studiens trovärdighet och kvalitet. 
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7.1 Resultatet i relation till syfte och frågeställning 

Studiens huvudsyfte är att få fatt på hur ledningen hanterar medarbetarnas grundläggande 
värdepunkter i syfte att underlätta en förankringsprocess. En förutsättning för att lyckas med 
detta är att ledningen medvetet påverkar de grundläggande värdepunkterna hos varje enskild 
medarbetare utifrån verksamhetens målsättning och vision. Parallellt med att medarbetarens 
värdepunkter påverkas positivt, sett ur ett förändringsperspektiv, påbörjas även en 
förankringsprocess av en ny värdegrund. Denna påverkan på medarbetarna sker både synlig 
och i det dolda för de anställda. Den dolda påverkan sker främst i åtanke att respektera de 
anställdas integritet för att möjliggöra långsiktiga mellanmänskliga relationer mellan 
ledningen och medarbetarna, vilket kräver långsiktighet och stor uthållighet av ledningen. Ett 
lyckat förankringsarbete förutsätter ur ett ledarskapsperspektiv en helhetssyn kring 
värdegrundsarbetet, en röd tråd som genomsyrar hela organisationen, oavsett om 
arbetsuppgifterna är delegerade eller ej. I denna studie blir det tydligt hur medarbetarnas 
värdepunkter har påverkats. I de fall där värdepunkterna mellan organisationen och 
medarbetaren har överensstämt med varandra har det resulterat i en öppenhet för förändring, 
och i de fall där dessa inte har överensstämt med varandra har individens individuella 
värdepunkter försvårat förankringsprocessen. Studien pekar på att en stor del av framgången i 
förankringsarbetet är ledningens förmåga att ta tillvara gruppens eller individens inneboende 
öppenhet för förändring och välvilja om andra, i viljan att vidareutveckla verksamheten, en 
annan viktig faktor är hur ledningen har bemött de individer vars värdepunkter strider mot 
organisationens.  Ledningens uppgift är här att leda individen och gruppen mot utveckling 
istället för stagnation i en balansgång mellan förändring och  individers integritet. För att 
tydliggöra förankringsprocessen presenterar jag här nedan etikforskaren Philipsons teori om 
detta. 

En teoretisk referensram 

Etikforskaren Philipson framhäver några viktiga komponenter för att lyckas med 
förankringsprocessen av ett värdegrundsarbete. För det första är det viktigt att ledningen 
arbetar utifrån ett värdebaserat ledarskap, där ledningsgruppen är överens och är medvetna om 
att arbetet kräver stor uthållighet. Vidare behöver ledningen utveckla strategier för förankring 
och införlivning så att det finns en röd tråd i processen. Värdegrunden skall ställa tillräckligt 
höga krav på medarbetarna samt vara etiskt riktig.  Philipson menar på att det finns några 
lyckade strategier för att få människor att gå i samma riktning. För det första är det av viktigt 
att analysera nuläget, den existerande kulturen för att effektivt kunna rikta arbetet mot det som 
är väsentligt att förbättra. I det arbetet är det viktigt att hitta en balansgång, mellan ambitionen 
av en förändring och de anställdas integritet och rätt till egna åsikter och värderingar.  
Värdegrundsarbetet hjälper till att peka ut riktning och samordna den kreativa energin som 
finns i arbetslaget och därmed kan eventuella konflikter undvikas, då energin läggs på 
väsentliga saker. Värdebegreppen måste vara klara och tydliga samt konkreta till sin karaktär. 
Kommunikation och dialog om värden bör ske kontinuerligt för att dessa skall kunna tolkas 
och förstås på ett likvärdigt sätt mellan ledning och medarbetare. Vidare behöver ledningen 
vara tydlig med vad som är viktigt och bör prioriteras för att uppnå måluppfyllelsen. Föra en 
öppen och tydlig kommunikation om detta. Under arbetets gång skall reflektion över de 
styrande grundvärdena stimuleras för att ge möjligheter till förbättringsarbete och därmed 
bjuda in till att vara en lärande organisation. På så vis arbetar organisationen mot att ständigt 
öka sin kapacitet att skapa resultat mot måluppfyllelsen. Genom att ge alla anställda möjlighet 
till att aktivt delta i värdegrundsarbetet ger man dem även möjlighet till att acceptera och 
tillämpa innehållet i värdegrundsdokumentet. Det är viktigt att arbetet fortplantas vidare ner i 
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organisationen och att de anställda känner att de kan påverka sin arbetssituation. Ledarens 
ambition är att medarbetarna vill följa direktiven och riktlinjerna av fri vilja och därmed 
måste de också känna att de har ett delansvar i framtagandet av dem. Slutligen lyfter Philipson 
upp grundvärdenas betydelse för organisationens kvalitativa mål. Genom att bryta ner 
grundvärdena till konkreta delmål blir de tydligt för de anställda; vad som skall göras, varför 
det görs samt för vem och på vilka villkor. Dessa delmål kan utgöra tydliga 
kvalitetsindikatorer och kvalitetskriterier (Philipson, 2011). 

Resultatet i förhållande till Schwartz värdeskala 

Resultatet i studien visar på olika faser i ledningens styrning av medarbetarna, i syfte att styra 
verksamheten mot ledningens intentioner om en värdedriven organisation. Här vill jag belysa 
att det lokala sammanhanget är av betydelse för hur ledningen har lyckas, beroende på hur 
pedagogerna ser på sin arbetssituation, likväl som skolans historiska bakgrund, skolan 
geografiska läge med familjernas socioekonomiska bakgrund samt lärarnas inbördes 
relationer med varandra, har betydelse i både förankringsprocess och införlivning av en 
värdegrund.  

Jag vill poängtera att det finns flera vinster i ett lyckat värdegrundarbete. För det första skapar 
det spelregler som är meningsskapande, vilket inger värdighet, självkänsla och ordning, det 
vill säga en arbetsmiljö där alla kan få känna sig trygga och sedda och därmed skapa en 
friskare arbetsmiljö för både elever och lärare.  Värdegrundsarbetet resulterar inte enbart i en 
vision eller strävansmål, utan även i riktlinjer om vilka värden som skall genomsyra 
verksamheten. Dessa riktlinjer blir tydliga under tematiseringarna universalism och välvilja. 
Där skolans vision i studien är att vara en trygg liten skola, likväl ambitionen om att öppna 
upp yrkeskategorierna för att skapa en bredare medvetenhet om de enskilda elevernas behov 
och skolvardag. Tydligheten och strukturen, som pedagogerna berättar om i empirin leder till 
en trygghet genom att de arbetar mot samma måluppfyllelse. Detta är helt i linje med 
Schwartz (2012) värdeskala, där dessa tematiseringar står för utveckling och socialt 
främjande. Vidare tenderar en tydlighet kring värdegrundsfrågor att genererar i en positiv 
marknadsföring, vilket gynnar attraktionskraften och elevtillströmningen, vilket har fått en allt 
större betydelse i dagens fria skolval. Vilket överensstämmer med Schwartz (2012) tanke om 
att främja vinster.  

En viktig komponent i förankringsprocessen som visar sig i studien, det är ledarskapets 
förmåga att öppna upp förändringsprocessen för samtliga deltagare i inledningsskedet. Detta 
går att utläsa i tematiseringarna stimulation och självstyre där empirin lyfter fram vikten av 
allas delaktighet, eget ansvar och ledningens fördelning av stimulerande arbetsuppgifter. 
Schwartz (2012) dynamiska modell pekar på dessa värdepunkters individuella öppenhet för 
förändring, vilket överensstämmer med denna studie.  Vilket även bottnar i tanken om att vara 
en lärande organisation, där medarbetarnas kreativitet tas till vara. Aspnässkolan valde att i 
inledningsskedet ta in externa föreläsare som öppnade upp ögonen för deras 
värdegrundsarbete och på så vis lyckades rektorn lyfta värdegrundsarbetet från ett personligt 
plan till ett professionellt plan. Parallellt med dessa två teman tenderar temat motivation 
utifrån prestation peka på ledarkapets inneboende förmåga att finna nödvändiga resurser som 
gynnar hela arbetslaget i form av strategisk planering baserar på tilltro till och från 
medarbetarna, vilket är en grundläggande förutsättning.  Schwartz (2012) menar här på att 
prestation i huvudsak har ett individuellt fokus och har som syfte att förebygga förluster och 
försvarar sig mot hot. Resultatet i denna studie däremot pekar snarare på ett socialt fokus, 
visserligen och säkerligen i tanke på att förebygga förluster, i detta fall ett varumärke, men där 
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ledningen väljer att lösa problemet med hjälp av gruppens engagemang och kunskaper. 
Utifrån studiens resultat handlar en lyckad förankringsprocess om ett strategiskt arbete med 
att tålmodigt bygga upp nya långsiktiga mellanmänskliga relationer, samt att vara medveten 
om att medarbetarnas ageranden kan bottna i historiskt och kulturellt formade konventioner 
som är situerade i skolkontexten. Med andra ord består ledarskapskostymen som ledaren 
ikläder sig av både normer, värderingar och förväntningar som fanns långt innan rektorn 
tillträdde sin tjänst. 

Däri ligger också svårigheterna i förankringsprocessen vilket även framgår i tematiseringarna 
säkerhet, likformighet, tradition och makt. Säkerhet, likformighet och tradition är i sig inte 
några negativa värdepunkter eftersom en organisation även behöver innehålla stabilitet och 
behov av tillhörighet, utan det vore tillvaron kaotisk och intetsägande. Dock kan en alldeles 
för stark motivation till dessa värdepunkter få negativa effekter vid en utvecklingsprocess, där 
ingen vågar kritisera verksamheten för att lyfta potentiella utvecklingsmöjligheter. Dessa 
tematiseringar går helt i Schwartz (2012) linje, där han menar på att dessa vilar på 
orosbaserande värden i syfte att förebygga förluster och därmed försvarar sig mot 
förändringar som kan upplevas som hotfulla. I en verksamhet behöver det finnas en 
balansgång mellan stabilitet/säkerhet och förnyelse. En medvetenhet i ledningen om dessa 
faktorer underlättar planeringen av strategier samt skapar en förståelse i bemötandet av 
motstånd. Värdepunkten makt, handlar om att ha makt över andra människor och resurser. 
Makt i en gruppfunktion härleds till något positivt för en verksamhet, där någon väljer att 
styra och kontrollera, medan makt med en individuell målsättning genast tenderar att bli något 
som inte gynnar arbetslaget och vi-känslan på en arbetsplats. Ledningens ansvar är då att styra 
dessa individer mot det gemensamma målet och samtidigt nyttja deras engagemang och 
förmåga på rätt sätt. En metod kan vara att dessa medarbetare ges möjlighet till självstyrande 
och stimulerande arbetsuppgifter som ingår i förankringsprocessen. 

För att återigen knyta an till frågeställningen angående hur de abstrakta värdeorden har 
begreppsligt gjorts, poängtera pedagogerna i empirin, vikten av att alla har fått delta i både 
föreläsningar och diskussionsgrupper. Där de tillsammans har tolkat och analyserat 
begreppen, för att sedan låta undergrupper sammanställa och arbeta vidare med dokumenten. 
Dokumenten är idag högst levande eftersom de utvärderas och revideras flera gånger per år. 
Syftet är att värdegrunden skall genomsyra det dagliga arbetet. Det underlättats av att alla har 
varit delaktiga och därmed också känner ett gemensamt ansvar, det har skapat en vi-känsla. I 
utformningen av dokumenten var syftet att de språkligt skulle vara tydliga och lättbegripliga. 
Det finns beslut på att dokumenten skall efterföljas, det vill säga att i all planerad verksamhet 
i både undervisning och omsorg skall värdegrundskriterierna ingå och på så vis arbetar 
pedagogerna för att värdegrunden ständigt skall genomsyra det dagliga arbetet. 

Det finns dock ytterligare en aspekt som visar sig i studien som har betydelse för 
värdegrundsarbetet. Det är hur vi ser på våra yrkeskategorier i verksamheten. Vem är jag och 
vad kan jag bidra med? Vad har jag för möjligheter att påverka? Här blir kärnfrågan hur 
skolan skall utvecklas för att vara gynnsam för barnen. Detta är viktiga frågeställningar som 
behöver lyftas fram för att synliggöra hierarkin mellan yrkeskategorierna i skolan, något som 
sällan belyses. På vilket sätt skall resurserna fördelas och hur skall ett helhetsperspektiv kring 
barnen bibehållas. Här krävs det en relationsinriktad reflektionsprocess för att bryta de 
traditionella sanningar som existerar för att kunna sätta barnet i centrum. Det innebär dels att 
ha förståelse för varandras arbetsuppgifter och dels bjuda in och dela med sig av sina 
erfarenheter ur syftet att vara en lärande organisation.  
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I den avslutande delen av diskussionsavsnittet vill jag belysa den komplexa lärarrollen vars 
huvuduppdrag är att undervisa och förmedla grundläggande värden. Mellan dess två pooler 
uppstår det ibland en konflikt på grund av tidsbrist, där undervisning tenderar att primeras. 
Lärarna upplever att det är svårt att hinna med alla delar som ingår i undervisningsuppdraget 
och därav riskerar värdegrundsarbetet att falla bort i stressiga situationer. Därför att det viktigt 
att ledningen har förståelse för detta med även tillför resurser som underlättar för lärarna att 
utöva sin profession. 

7.2 Resultatet i relation till tidigare forskning 

Ett flertal av de tidigare forskningsbidragen som jag har tagit del av belyses svårigheten med 
att tillämpa och operationalisera värdegrunden. Där bland annat svårigheter att bryta ner de 
abstrakta värdeorden till någon konkret hanterbart, till att värdegrundsarbetet bedrivs isolerat 
för sig (Lindgren, 2003, Colnerud, 2004).  Samtidigt som min studie pekar på att det är 
möjligt att tillämpa och operationalisera värdegrunden. Idag finns det en hel del färdigt tryckt 
material och föreläsningar kring likabehandlingsfrågor, vilket givetvis underlättar samtalet 
både i arbetslaget och i möte med eleverna. Vidare framgår det i min empiri att arbetet är 
tidskrävande och förutsätter en hel del diskussioner i arbetslaget för att kunna få grepp om de 
abstrakta värdeorden. Colneruds (2004) forskningsbidrag menar på att värdegrundsarbetet i 
huvudsak uppmärksammas vid moraliska och etiska övertramp.  Min studies resultat ger dock 
ingen indikation på att värdegrundsarbetet i huvudsak vilade på moraliska och etiska 
övertramp. Däremot belystes svårigheten med att finna tid och att det vid stressiga situationer 
var lätt att pedagogerna föll tillbaka i gamla tankemönster, vilket överensstämmer med 
Nordbergs (2004) resultat, som belyser att tidsbristen är en bidragande orsak till att lärarna 
tenderar att falla tillbaka på sina individuella värderingar 

Ett annat forskningsbidrag belyser hur undervisningen tenderar att basera sig på ett 
etnicitetsperspektiv snarare än ur ett mångfaldsperspektiv, där lärarkåren är aktiva 
medskapare av etnicitet med hjälp av etikettering och stereotypisering (Lundquist, 2002). I 
min studies resultat finner jag dock ingenting som stärker ett sådant antagande. Anledningen 
till detta är förmodligen att mina intervjufrågor fokuserade i huvudsak på 
förankringsprocessen och inte på hur mångfaldsperspektivet tillämpades på skolan. Även 
Mattlar (2008), skildrar värdegrunden ur ett mångfaldsperspektiv och menar på att det 
existerar två olika värdegrunder i samhället, en informell och en värdegrund som skolan vilar 
på och som är allenarådande i det offentliga rummet. I enighet med Mattlars studie gav mina 
intervjudeltagare exempel på att det ibland existerar en annan värdegrund i hemmen än den 
värdegrund som åligger skolans uppdrag att förmedla. 

Både Thornbergs (2006) och Elvstrands (2009) forskningsbidrag påvisade det 
värdepedagogiska arbetet, baserat på regelarbete och elevers möjligheter till elevinflytande. 
Två väldigt viktiga aspekter i införlivningsprocessen av värdegrundsarbetet. Min studie visar 
inte på ett resultat som stödjer ett sådant antagande. Även här är anledningen den, att 
intervjufrågorna snarare härledes till ledningens förmåga att förankra värdegrunden i 
personalgruppen, snarare än bland eleverna. 

Avslutningsvis pekade tidigare forskningsbidrag på behovet av ett systematiskt arbetssätt i 
förändringsprocesser. I enighet med Barajas et al. (2006) studie gav mina respondenter ett 
enhetligt uttryck av vikten av delaktighet och reflektion i förankringsprocessen, där 
diskussionerna genererar i viktiga läroprocesser, samtidigt som ledningens förtroende för 
medarbetarna skapar tillit till organisationen. I Karlssons (2005) forskningsbidrag betonades 
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vikten av att främja goda attityder och värderingar samtidigt som det är viktigt att ha 
förståelse för det negativa lärandet för att kunna motverka det. Min studie visar på resultat 
som stödjer ett sådant antagande då konflikter omhändertagits och strategier för att 
medvetengöra medarbetarnas egna beteenden i dessa situationer har vidtagits. 

Vad är det då intressant att forska vidare kring i framtiden? Det vore intressant att fördjupa sig 
i hur de olika yrkeskategorierna i skolan ser på sin yrkesroll, hur de ser på yrkeshierarkin och 
sina möjligheter till inflytande. Vidare vore det intressant och få fatt på hur medarbetarna 
upplever att värdegrunden är förankrad mellan de vuxna i arbetslaget. Lever de som de lär? 
Varje gång jag ställde en fråga angående detta tenderade pedagogerna att falla tillbaka i 
värdegrundsarbetet med barnen.  

7.3 Metoddiskussion 

En vanlig kritik inom kvalitativ forskning och särskilt inom fallstudien är dess 
generaliserbarhet. Generaliserbarheten kan tyckas försvåras ytterligare av att fallstudiens 
fokus ligger i en situation eller en händelse i ett specifikt fall. Frågan är då om det utifrån ett 
unikt fall går att dra generella slutsatser. Yin (2006) besvara frågan med att det inte alltid är 
betydelsefullt att statistiskt generalisera till en population, däremot finns det en 
generaliserbarhet när det gäller teoretiska hypoteser, eftersom syftet med fallstudien är att 
utveckla och generera teorier och inte beskriva frekvenser (Yin, 2006:28). Utifrån det skapa 
förståelse och vidgade erfarenheter av det vi redan vet för att i framtiden kunna fatta bättre 
beslut. 

Resultatet kan även vara tillämpningsbart i andra kontexter och då ge forskaren redskap för att 
förstå mönster. Denna generaliterbarhet kallas enligt Merriam (1994: 186) för konkreta 
universalia, där man studerar ett specifikt fall i detalj för att möjliggöra en senare jämförelse 
med liknande fall som har studerats i detalj. Därmed kan det generella återfinnas i det 
specifika. 

Några viktiga aspekter att lyfta angående datainsamlandet. För det första är det viktigt i en 
intervjusituation att vara medveten om att det finns en tredje osynlig part som deltar. Detta 
uppstår när det finns ett stort samhälleligt intresse för en grupp människor, där dessa tillskrivs 
kollektiva egenskaper som intervjupersonen har svårt att värja sig mot i möte med andra. 
Effekten blir då att intervjupersonen omedvetet svara upp till dessa egenskaper som om denna 
tredje part var närvarande.  Vidare kan den intervjuade även vara medveten om den osynliga 
publiken, eftersom det som sägs kommer att användas på ett eller annat sätt och därav kan 
personen välja att framhäva, nedtona eller undvika vissa teman eller frågor, eller väljer att 
formulera sig på ett visst sätt. Detta måste forskaren vara medveten om i tolkning- och 
analysprocessen (Pripp & Fägerborg, 1999:43,58). 

Det finns en fara med att använda sig av en teori för att kontrollera sina egna tolkningar vilket 
har gjorts i denna studie. Genom att jag har haft tillgång till en välutvecklad teori har jag 
ständigt varit på min vakt för att inte medvetet leta efter data som passar in i teori, eftersom 
denna fallstudiens syfte är att abduktivt utveckla teori och inte pröva dessa.  

Problematik som kan uppstå i en fallstudie där man undersöker en process som har pågått 
under en längre tid, är att viktiga nyckelpersoner inte längre är anträffbara. Vilket också 
skedde i denna studie, då rektorn hade slutat, som hade inlett hela värdegrundsarbetet 
tillsammans med biträdande rektor. Rektorn hade givetvis bidragit med viktig empiri, men jag 
ansåg att biträdande rektor och ledningsgruppen, samt andra aktiva pedagoger rörande 
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värdegrundsarbetet, kunde ge mig det data som var nödvändigt för att kunna genomföra 
studien. 

7.3.1  Resultatets kvalitet 

Föreställningen om vad som är kvalitet i kvalitativa metoder är fundamentalt enligt Larsson 
(2005), för att kunna bedöma forskningens kvalité. Han räknar upp några kvalitetskriterier 
vars syfte är att bidrag till god forskning, där han utgår från följande aspekter; kvalitet i 
framställningen som helhet, kvalitet i resultatet samt validitetskriterier. Här nedan kommer jag 
redogöra för hur jag i denna studie har förankrat dessa aspekter. 

Kvalitet i framställningen som helhet 

I studien har jag redovisat för min förförståelse, eftersom all sanning är relativ och därmed 
finns det alltid ett perspektivtagande bakom varje utsaga. I studien har förförståelsens olika 
varianter redovisas med hjälp av att belysa tidigare forskning och den teoretiska ramen, vilket 
utgör viktiga aspekter i tolkningsförfarandet. De personliga erfarenheterna samt den valda 
teorin är av relevans enligt Larsson (2005), för att göra tolkningen tydlig för läsaren. Vidare 
kan en reflexiv perspektivmedvetenhet över resultat i förhållande till dess kontext visa på hur 
resultatet är konstruerat (2005). Vilket är av stor relevans i en fallstudie där resultatet ständigt 
speglas mot fallet och den dynamik som är specifikt i det avgränsade system som en fallstudie 
utgör. 

Vidare belyser Larsson (ibid) vikten av att det löper en röd tråd mellan forskningsfråga, 
datainsamling och analysteknik, det ger studien en intern logik, vilket underlättar läsarens 
kunskaps inhämtning. I dennas studie har forskningsfrågan presenterats ur en 
nulägesbeskrivning i dagens skola, samt vilka styrdokument som styr skolans verksamhet. 
Utifrån tidigare forskning och teori har data samlats in från empirin. I analysförfarandet har 
tematiseringen utgått från teoriramen. För att tydligöra studiens konstruktion i 
resultatdiskussionen, ges en återkoppling till problemställningen och tidigare forskningsläge 
samt vad den aktuella studien bidrar med till forskningsfältet. Genom att belysa delarna i 
helheten skapas en harmoni vilket pekar på god forskning (Larsson, ibid). 

Kvalitetet hos resultatet 

Syftet med denna studie är att gestalta förankringsprocessen och värdegrundsarbetet på ett 
nytt sätt så att fenomenet ges ny innebörd. För att möjliggöra generaliserbarhet i denna studie 
är det därför av vikt att fallet är fylligt i sin beskrivning så att läsaren kan bedöma om denna 
kan bruka den i sitt eget sammanhang. Innebördsrikedomen ökar tolkningens värde och utgör 
därmed ett centralt värde (Larsson, ibid). 

Resultatet i studien vilar på den teoriram som har presenterats, där samma begrepp används 
för att tydligöra en inre struktur och tydlighet, vilket också bestyrks av analysförfarandet. 
Citaten ur rådata presenteras i sin kontext och åtföljs av en tolkning av det sagda för att 
framhäva och tydligöra strukturen. 

I dennas studie är syftet att gestalta empirin i ljuset av tolkningsteorins begrepp. Enligt 
Larsson (ibid) handlar det om att bygga en bro mellan fallet och en mer allmängiltig kunskap. 
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Validitetskriterier 

Validitet handlar om att data, argument och resonemang skall kunna falla tillbaka på empirin, 
kunskapen skall ha en empirisk förankring och därmed vara möjlig att prövas. I denna process 
spelar argumentationen en viktig roll, i interaktionen med läsaren konstrueras, förhandlas och 
fastläggs vad giltig kunskap är. Därmed är en lyckad gestaltning av betydelse för att övertyga 
läsaren (Larsson, ibid). 

Vilket jag tidigare har nämnt är trianguleringen i fallstudien ett viktigt inslag för ökad 
trovärdighet till tolkningarna. Samstämmighet mellan olika källorna är ett tecken på validitet 
eftersom de utgörs av flera oberoende observatörer med liknande erfarenheter. 

Slutligen ökar kvalitén i analysen om rådata hanteras på ett sådant sätt att inga motsägelser 
uppstår mellan tolkningen (helheten) och enskild data (delarna). Det handlar om att få ihop 
delarna med helheten. Detta är givetvis inte helst problemfritt, men visar på gott omdöme om 
forskaren har försökt nå så långt som möjligt (Larsson, ibid).  
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Bilaga 1 

Intervjuguide: 

Etiska betänkligheter 

Fallbeskrivning: 

Hur många elever finns det på skolan?     

Hur många lärare, annan personal arbetar på skolan, hur många har behörighet? 

Hur ser personalomsättningen ut på skolan? Är det många som har arbetat länge på skolan? 

Hur ser du på upptagningsområdets socioekonomiska förutsättningar? 

Vad är värdegrund för dig? 

Historisk bakgrund 

Hur såg ert värdegrundsarbete ut innan ni påbörjade denna förändringprocess? 

Det inledande arbetet 

Hur inledde du/ni värdegrundsarbetet i ledningsgruppen? (Formulera ett 
värdegrundsdokument, en plan/strategier för hur organisationen skall involveras i arbetet) 

Analyserade ni den rådande kulturen på arbetsplatsen innan ni satte igång arbetet? 

Är alla dokument i organisationen integrerade i värdegrunden? Använder ni er av 
värdegrunden i utformning av verksamhetsplan, vid rekrytering, medarbetarsamtal, 
belöningssystem och material för nyanställda. 

Vad kräver värdegrundsarbetet av dig som ledare? 

Vad har varit en utmaning?  

Hur har medarbetarna bemött denna förändringsprocess? 

Har du fått för stöd för att genomföra detta förändringsarbete? 

Bryta ner värdegrunden 

Hur arbetade/arbetar ni med värdegrundsdokumentet? (bryta ner värdeorden) 

Hur omsätts den till praktiskt handlande? 

Inventerade ni vilka värden som fanns/finns hos medarbetarna? 

Delaktighet och dialog 

Hur får man med sig medarbetarna i förändringsprocessen?  
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Är medarbetarna delaktiga i införlivningen av värdegrunden? (gemensam vision, 
tankemodeller, tänker tillsammans, sytematiskt tänkande, tar tillvara, skapar glädje och 
kreativitet) 

Är någon särskilt drivande? 

Hur uppnådde ni enighet i arbetslaget? Måste alla vara med i värdegrundsarbetet för att uppnå 
ett gott resultat? Hur gör ni med dem som inte samarbetar i frågan? 

På vilket sätt lyfter du värdegrundens betydelse och på vilket sätt är den tänkt att den skall 
göra skillnad i vardagsarbetet? 

Hur vet ledningsgruppen att medarbetarna har förstått och accepterat? 

Hur ser du på dialog i arbetslaget? 

Hur arbetar du för att dina medarbetare skall känna förtroende och tillit till ditt ledarskap? 

Vad är en lärande organisation och är ni en lärande organisation? (ta tillvara medarbetarnas 
skaparglädje och kreativitet) 

Utvärdering 

På vilket sätt är utvärderingen av betydelse i värdegrundsarbetet? 

Är värdegrundsarbetet idag förankrat i hela organisationen? Det vill säga inte enbart i arbetet 
med barnen utan även mellan medarbetare. 

Framtiden 

Ser du andra vinster med värdegrundsarbetet förutom tydliga riktlinjer mot kränkande och 
diskriminerande behandling? (marknadsföring) 
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Bilaga 2 

Intervjuguide, gruppintervju: 

Etiska betänkligheter 

Presentation, yrkesroll, roll i värdegrundsarbete, anställningstid på skolan 

Hur var värdegrundsarbetet på skolan innan ni påbörjade denna förändringsprocess? 

Hur togs detta förändringsarbete emot av personalgruppen? Om rädsla, vad kan det bottna i? 

Vad har varit en utmaning? 

Hur har ni fått stöd av ledningen i värdegrundsarbetet? 

Var tror ni framgången ligger till detta förankringsarbete? (visioner, delaktighet, dialog, 
lärande organisation) 

Hur tas er kreativitet tillvara? 

Hur har ledningen belyst värdegrundens betydelse och det vill säga på vilket sätt den är tänkt 
att göra skillnad i vardagsarbetet? 

Hur utvärderar ni värdegrundsarbetet? 

Är värdegrundsarbetet förankrat i hela organisationen? Finns värdegrunden även i 
personalgruppen? Är dokumenten levande och används? Genomsyrar värdegrunden det 
dagliga skolarbetet? 

 


