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Sammanfattning 
 

Genom en kvalitativ intervjustudie ger detta arbete en inblick i fyra svensklärares perspektiv på 

värdegrundsarbete. Materialet behandlas genom en tematisk analys utifrån vilken fyra teman identifieras: 

”Värdegrundsbegreppet”, ”Litteraturens roll”, ”Svenskans känsliga ämnen” och ”Demokratisk fostran”. 

Det första temat besvarar den första forskningsfrågan om hur de intervjuade svensklärarna resonerar kring 

sitt värdegrundsarbete. De tre övriga temana besvarar den andra forskningsfrågan om hur dessa 

svensklärare beskriver att de arbetar med värdegrund inom svenskämnet. Resultatet av studien visar att 

värdegrundens abstrakta form i kombination med upplevd press uppifrån medför att lärarna är tveksamma 

till värdegrundsbegreppet. Vidare finner studien att deltagarna beskriver värdegrundsarbete inom 

svenskämnet i termer av litteraturundervisning, demokratiskt förberedande samtal om känsliga ämnen i 

ett tryggt klassrumsklimat. Utifrån ett normkritiskt perspektiv på lärarrollen lyfter studien fram de 

godtyckliga grunder på vilka värdegrunden tolkas och värdegrundsarbete formuleras.  

 

Nyckelord: normkritik, tematisk analys, undervisning 
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1 Inledning 

I värdegrunden för gymnasieskolans läroplan (Gy 11) slår Skolverket (2011) fast att 

skolan omfattas av såväl ett kunskaps- som ett fostransuppdrag. ”Utbildningen ska 

förmedla och förankra respekt för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande 

demokratiska värderingar som det svenska samhället vilar på” (Skolverket 2011, s. 5). 

Dokumentet betonar att detta dubbla uppdrag, att både lära ut och gestalta dessa 

grundläggande värden, ska genomsyra hela skolväsendet. Därmed bör alla som verkar 

inom skolan dela denna värdegrund och den ideologi som den ger uttryck för.  

 

Som blivande gymnasielärare i svenska och filosofi har jag ägnat mycket tid åt att 

fundera kring vad värdegrunden faktiskt ger för direktiv. I mötet med andra 

svensklärare, både under verksamhetsförlagda utbildningsmoment men också då jag 

vikarierat på olika skolor har jag passat på att lyfta frågan om värdegrundsarbete bland 

mina kollegor. Något som just svensklärare har sagt till mig har jag inte riktigt kunnat 

släppa taget om: ”allt vi gör är ju värdegrundsarbete.” Hur kan det komma sig att vissa 

svensklärare upplever att all undervisning i svenskämnet är värdegrundande? Hur 

förstår man då värdegrundsarbete och hur förstår man svenskämnet? 

 

Läroplanen ger uttryck för ett dubbelt uppdrag: att dels förmedla kunskaper och dels 

fostra elever till demokratiska individer. Studier av bland annat Thornberg (2006) menar 

att det i första hand är en fråga om en läraruppgift snarare än ett specifikt 

ämnesuppdrag. Trots detta tycks det finnas en föreställning om att det skiljer sig mellan 

ämnen. I och med att svenska är det största gymnasiegemensamma ämnet och att 

tidigare studier har betonat litteraturens potential till värdegrundsarbete (Molloy 2007) 

kan det finnas skäl till att undersöka hur svenskämnet förhåller sig till det dubbla 

uppdraget. Mer specifikt väcker den sammantagna bilden hos mig frågor om hur 

svensklärare ser på värdegrund och värdegrundsarbete i relation till svenskämnet.  

1.1 Tidigare forskning 

Genom fältstudier undersöker Thornberg (2006) hur värdepedagogik tar sig uttryck i de 

vardagliga interaktionerna mellan lärare och elever, med utgångspunkt i de regler som 

styr det sociala livet i skolan. I denna uppsats definieras värdegrundsarbete enligt 

Thornbergs definition för värdepedagogik. Alltså som ”den aspekt av den pedagogiska 

praktiken som resulterar i att moraliska eller politiska värden liksom normer, 

dispositioner och färdigheter som bygger på sådana värden medieras till eller utvecklas 

hos elever.” (2006, s. 38). Begreppet rymmer, enligt Thornberg (2006, s. 39), både 

praktiken i sig och kunskapen om detsamma. Värdegrundsarbete sker alltså på två 

nivåer, en teoretisk och en praktisk. Vidare begränsas denna definition av 

värdegrundsarbete till de pedagogiska praktiker som sker inom skolverksamheten och 

inkluderar därför inte elevers värdepåverkan i hemmet med mera.  
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Dahlstedt, Fejes och Schönning (2011) redogör i sin artikel för hur föreställningar om 

dialogens/diskussionens värdegrundande effekt bär på demokratiska dilemman. 

Författarna visar på hur pedagoger syftar till att stärka elevers självkänsla och 

uttrycksförmåga genom att uppmuntra dem att tala utifrån egna erfarenheter i dialog 

med andra i klassrummet. Samtidigt ska denna typ av dialogövningar öka elevernas 

respekt och förståelse för varandras åsikter samt träna dem i att formulera sina tankar. 

Influerade av Foucault menar Dahlstedt et al. (2011) att situationen tvingar eleverna till 

ett blottläggande av sig själva, samtidigt som de befinner sig i en undervisningssituation 

och förväntas prestera. Därmed blir det en form av styrning, från lärarnas håll, trots 

deras goda intentioner. Vidare innebär den utlämnande dialogen ett självreglerande 

beteende, där eleven anpassar sina uttalanden till vad de förstår förväntas av dem. Dessa 

anpassade uttalanden bidrar sedan vidare till att normalisera bilden av den duktige 

eleven. Både Thornberg (2006) och Dahlstedt et al. (2011) visar hur fostran av eleverna 

sker genom att mediera bilden av den önskvärde eleven. Denna studies 

forskningsområde är delvis inspirerat av Dahlstedt et al. som studerar hur skolans 

fostransuppdrag operationaliseras genom specifika pedagogiska strategier.  

1.2 Teoretiska utgångspunkter 

Det socialkonstruktivistiska perspektivet på kunskap betonar att individen skapar eller 

konstruerar kunskap i interaktion med omvärlden, menar Phillips och Soltis (2014 85–

86). Kunskap är enligt denna kunskapssyn inte något objektivt som finns i den 

empiriska verkligheten. Socialkonstruktivismen är en central utgångspunkt för denna 

studie eftersom den motsätter sig idén om läraren som överförare av givna sanningar. 

Därmed är socialkonstruktivismen i denna studie förenlig med det normkritiska 

perspektivet. Martinsson och Reimers (2014, s. 23) påpekar att normer inte bestäms av 

en auktoritet, utan skapas och upprätthålls av alla hela tiden. Däremot kan skolan förstås 

som en arena som fungerar normerande. I den samhälleliga debatten pekas skolan ut 

som en ”utgångspunkt för normer och normdistribution. Skolan blir då den plats där en 

grupp med människor som har makt överför sina normer och värderingar på alla andra.” 

(Martinsson & Reimers 2014, s. 26). Detta väcker frågor om vilken uppgift enskilda 

ämnen tillskrivs i en sådan diskurs, samt hur lärare tolkar värdegrunden och sin roll i 

förhållande till den. Utifrån ett normkritiskt perspektiv blir det intressant att undersöka 

hur lärare och värdegrundsarbete ses som svaret på frågan om hur samhällets 

grundläggande värden ska befästas genom skolan.  
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1.3 Syfte och forskningsfrågor 

Syftet med denna studie är att ge inblick i några svensklärares perspektiv på 

värdegrundsarbete inom svenskämnet. Därmed undersöks hur fyra svensklärare har 

tolkat och tagit till sig skolans värdegrund samt hur de uppger att det arbetet bedrivs 

inom ramen för svenskämnet. Studien ämnar besvara följande forskningsfrågor:  

1. Hur resonerar de intervjuade svensklärarna kring sitt värdegrundsarbete?  

2. Hur beskriver dessa svensklärare att de arbetar med värdegrund inom svenskämnet? 

 

Studiens forskningsfrågor är tematiserade utifrån Thornbergs (2006) definition av 

värdegrundsarbete som består av både en teoretisk nivå och en praktisk nivå. Den första 

forskningsfrågan berör de intervjuade svensklärarnas resonemang, alltså hur de på ett 

teoretiskt plan förhåller sig till sitt värdegrundsarbete. På samma sätt fokuserar frågan 

om hur lärarna beskriver att de arbetar med värdegrundsarbete i de praktiska aspekterna. 

Läroplanens dubbla uppdrag, att som lärare både förmedla och gestalta värdegrunden, 

kan också tolkas som en uppdelning i teori/kunskap om respektive praktik, med 

Thornbergs terminologi.  
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2 Bakgrund 

Detta kapitel inleds med en kort beskrivning av innehållet i och utvecklingen som ledde 

fram till värdegrunden i Gy 11. Därefter problematiseras värdegrunden och dess 

anspråk. Sedan behandlas värdegrundsarbete ur både ett yrkesetiskt och ett normkritiskt 

perspektiv. Avslutningsvis redogörs för svenskämnet och dess förutsättningar för 

värdegrundsarbete, sett utifrån kursplanerna och ett ämnesdidaktiskt perspektiv.  

2.1 Skolans värdegrund 

Värdegrunden fokuserar på utvecklandet av den enskilde individens livslånga lust att 

lära, såväl som aktningen för de mänskliga fri- och rättigheterna. Skolan beskrivs som 

en social och kulturell mötesplats, där den individuella utvecklingen ska ske i 

demokratiskt samspel med andra. Detta ska fostra eleverna till ansvarskännande 

individer som aktivt kan delta i samhällslivet. Skolverket tar avstånd från all form av 

diskriminering och betonar begrepp som ’förståelse’, ’medmänsklighet’ och ’tolerans’ 

(Skolverket 2011, s. 6).  

 

Förekomsten av själva begreppet ’värdegrund’ i skolans läroplan är förhållandevis nytt. 

Orlenius (2010, s. 19) beskriver hur fostransuppdraget fanns formulerat redan i 1980-

talets styrdokument, men att man lyfte fram värdegrunden med 1994 års läroplan. 

Genom att inleda dokumentet med ”Skolans värdegrund” (Orlenius 2010, s. 19) 

betonade man nu etikens roll i skolan. Vidare förklarar Osbeck (2004, s. 12) att fostran 

har varit ett uttalat uppdrag för skolan sedan 1840-talet, medan demokratibegreppet 

blivit relevant sedan andra världskriget. Orlenius (2010, s. 14) lyfter fram att läroplanen 

ska förstås som ett styrmedel som genom att formulera regler och riktlinjer för skolan 

ger uttryck för sin samtids värderingar. Därmed menar Orlenius att läroplanen är ett 

politiskt dokument som speglar sitt samhälles ideologiska utveckling, snarare än ett 

uttryck för aktuella pedagogiska forskningsrön. Att man under vad som kallades 

”etikens årtionde” (Orlenius 2010, s. 20) med ens skrev fram en för skolan gemensam 

värdegrund kan förstås som en följd av att det under 1990-talet fanns ett behov av att 

diskutera normer och värderingar. Torpsten (2007, s. 12) förklarar att i läroplanen från 

1994 benämndes värdegrunden som ”grundläggande värden”. Denna läroplan slog 

dessutom fast att dessa värden baserades på kristen tradition och västerländsk 

humanism. Kritik riktades och fortsätter att riktas mot denna formulering, som även 

återfinns i läroplanen från 2011. Enligt Torpsten (2007, s. 20–21) innebär idén om 

svenskhet och det svenska kulturarvet som läroplanen ger uttryck för en exkludering av 

vissa elever. Denna exkludering, menar Torpsten, krockar med skolans ambition att 

”fostra för deltagande i det demokratiska samhället utifrån individens förutsättningar 

och behov” (Torpsten 2007, s. 21).   
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2.1.1 Att tolka värdegrunden 

En generell och abstrakt term som ’värde’ kan vara problematisk. Osbeck (2004, s. 10) 

använder begreppet ’frihet’ som liknande exempel. Dels finns det en outtalad och 

diskursiv förståelse av frihet som var och en antas förstå, dels rymmer begreppet en 

konkret, levd erfarenhet. Olika människor har olika upplevelser av och möjligheter till 

frihet och det blir ett problem för förståelsen av begreppet. Samtidigt kan det råda 

motsättningar mellan olika värden och här lyfter Osbeck motsättningarna mellan frihet å 

ena sidan och jämlikhet å andra sidan. De värden som formuleras i värdegrunden kan 

tyckas ”sympatiska och okontroversiella” (Osbeck 2004, s. 12) men Osbeck poängterar 

att det är problematiskt att tala om gemensamma värden i en tid av stora samhälleliga 

klyftor som medför att våra levda erfarenheter av världen ter sig väldigt olika. 

Värdegrunden gör anspråk på att spegla de värden som det demokratiska samhället vilar 

på. Osbeck lyfter kommersiella värden som exempel på en typ av värden som omger oss 

i samhället genom bland annat reklam men som inte bara utelämnats ur skolans 

värdegrund utan också kan tänkas krocka med den. Därmed menar Osbeck (2004, s. 13) 

att värdegrunden både har ett reproducerande och ett förändrande uppdrag samt att det 

är oklart huruvida dessa är förenliga. Slutligen föreslår Osbeck (2004, s. 23) att skolans 

värdegrund ska förstås som en replik i en samhällsdebatt om vilket slags samhälle vi vill 

leva i, där man hävdar vissa värden som man upplever som hotade. Detta skulle kunna 

förklara den utopiska karaktären i de målsättningar och strävanden som skolans 

värdegrund formulerar.  

 

Värden som ’människolivets okränkbarhet’ kan förstås som oförytterliga värden som 

utifrån ett demokratiskt perspektiv inte går att förhandla om, menar Orlenius (2010, s. 

28). Vidare menar författaren att inte ens en yttre auktoritet som Skolverket, vilka 

författat läroplanen med utgångspunkt i Skollagen, har tolkningsföreträde vad gäller 

värdegrundens formuleringar. Enligt Orlenius (2010, s. 206–211) är människans 

egenvärde den allmänna överordnade principen som utgör fundamentet för 

värdegrunden. Demokratibegreppet utgör sedan ramverket för hur principen ska 

efterlevas i praktiken. Genom att förmedla och gestalta demokratiska värderingar 

främjas principen om människans egenvärde. Dessutom trycker Orlenius på att det 

gemensamma strävandet efter gemensamma ideal som ska leda skolverksamheten inte 

nödvändigtvis behöver innebära att vi är överens. I likhet med Osbeck menar Orlenius 

att värdeformuleringarna är för abstrakta. Breda formuleringar som utgör en slags 

miniminivå som var och en kan vara överens om är oanvändbart. Att värdegrunden ska 

förmedlas och gestaltas omsätter Orlenius (2010, s. 25) i ett retoriskt respektive 

praktiskt arbete. Skolan har i uppgift att dels formulera samhällets grundläggande 

värden, dels att faktiskt realisera dem i den konkreta verksamheten. Det retoriska kan 

tyckas som den enklare delen, om det inte vore för de breda formuleringarna som 

lämnar stort utrymme för tolkning. För att undvika att värdegrunden blir ett ”retoriskt 

flaggskepp, som går på grund och havererar” (Orlenius 2010, s. 222) behöver vi 

konkretisera vad värdegrunden uttrycker och hur den ska användas.  
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Även Thornberg (2006) finner att värdegrunden är svårtolkad, även för dem som verkar 

inom skolan. Thornberg hänvisar till studier där begreppet värdegrund inneburit olika 

saker hos såväl lärare som elever. Det uppfattades som att ”allt är värdegrund” och att 

värdegrund var ”allt från ordningsregler till existentiella frågor” (Thornberg 2006, s. 

35–36). Thornberg menar att de värden som formuleras uttrycker vad samhället ser som 

”gott, rätt eller eftersträvansvärt” (Thornberg 2006, s. 6). Däremot kan värdegrunden 

också uppfattas som obestridlig eller färdig att användas som mall för pedagogisk 

praktik. Thornberg (2006, s. 35) menar att det är godtyckligt att anta att statliga 

styrdokument skulle ha en sådan effekt på den faktiska verksamheten i skolan.  

2.2 Värdegrundsarbete 

Som tidigare nämndes består värdegrundsarbetet både av teori och praktik, enligt 

Thornberg (2006). Den pedagogiska praktiken kan aldrig vara värdeneutral, betonar 

Rönnström (2004, s. 153). Ett holistiskt synsätt innefattar att lärarens etiska 

överväganden genomsyrar hela skolverksamheten, vare sig läraren är medveten om 

detta eller inte. Kunskapen om värdegrundsarbetet, i Thornbergs termer, blir därför 

central hos Rönnström. Lärarens ansvarstunga roll ställer krav på att läraren är 

medveten om att etiska och pedagogiska överväganden får moraliska implikationer.  

 

Thornbergs (2006, s. 64) avhandling har ett tydligt praktiskt didaktiskt fokus, i vilket 

regler och ordning står i centrum. Lärarna i Thornbergs studie uttrycker att hanterandet 

av regelöverträdelse, som ett sätt att verka för ett fungerande klassrumsklimat, är 

centralt för värdegrundsarbetet och fostransuppdraget. Thornberg (2006, s. 44–45) 

använder begreppet ’elevisera’ för att beskriva hur elever fostras i skolmiljö som gagnar 

undervisning, vilket påminner om begreppet ’den dolda läroplanen’. Donald Broady 

(2007b, s.7–8) initierade diskussionen om den dolda läroplanen i en svensk kontext. 

Begreppet används för att illustrera de outtalade kunskaper, värden och normer som 

eleverna lär sig för att undervisningen ska fungera såsom att sitta still, komma i tid, et 

cetera (Broady 2007a, s. 16–17). Den dolda läroplanen kan verka genom eleviserande 

och en slags implicit värdepedagogik. Därmed kan skolan förstås som ett 

socialisationsprojekt hos Thornberg (2006, s. 40–41). Eleverna förbereds för att verka i 

och förhålla sig till ett samhälle som styrs av regler. Genom att legitimera och förklara 

reglerna verkar skolan som en normerande institution. Fostransuppdraget utmärks i 

regel av legitimerandet av regler, snarare än att de ifrågasätts och blir till föremål för 

kritisk diskussion enligt Thornberg (2006, s. 238). Att normeras in i en tillit till reglerna 

och vanan att följa dem kan medföra moralisk osjälvständighet hos eleverna.   

 

Henriksson (2004, s. 109) tar fasta på den asymmetriska relationen mellan lärare och 

elev i förhållande till värdegrundsarbete. Utifrån ett fenomenologiskt perspektiv 

undersöker Henriksson elevers levda upplevelser av skolmisslyckanden. Utifrån sin 
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studie reflekterar forskaren kring lärarens roll som moralisk agent och hur den så 

kallade dolda läroplanen förmedlas gentemot eleverna. Henriksson (2004, s. 111) 

påpekar att eleverna kommer att påverkas av den individuelle lärarens etiska principer, 

oavsett vilka värderingar som explicit uttrycks i värdegrunden. Genom omedvetna 

handlingar och oavsiktlig kommunikation förmedlar läraren mening som påverkar 

elevernas personliga och moraliska utveckling. Precis som Thornberg (2006) poängterar 

Henriksson att värdegrundsarbetet är både tyst och uttalat. Här använder Henriksson 

(2004, s. 115) begreppet ’den Andre’ för att belysa hur elevens självbild påverkas av 

läraren. Lärarens interaktion med eleven kan till exempel få eleven att känna sig och 

förstå sig själv som en stökig elev och i förlängningen agera därefter. Därmed formas 

eleven efter lärarens blick. Vidare diskuterar Henriksson den moderna, 

konstruktivistiska strävan mot en minskad asymmetri som hon menar speglas i de nya 

läroplanerna.  

 

Barn inte bara spelar en aktiv roll och är ivriga att lära, de konstruerar sin sociala värld och 

bestämmer sin plats i den. […] Kan det vara så att vi i vår strävan att behandla barn som de 

värdefulla individer de är i detta nu, paradoxalt nog riskerar att svika dem, genom att betrakta 

dem som jämlikar? (Henriksson 2004, s. 121) 
 

En slutsats hos Henriksson blir alltså vikten av att förstå lärarens särskilda ansvar och 

kravet på att vara medveten om den fostrande makt pedagogens roll innebär. En 

utgångspunkt för denna studie är hur kunskapen/medvetenheten om 

värdegrundspedagogiken både explicit och implicit fostrar elever utifrån både den 

individuelle lärarens etiska överväganden och skolan som normerande institution. Att 

värdegrundsarbetet inte kan förstås som värdeneutralt eller objektivt väcker frågor om 

värdegrundens relevans för lärarkåren och det gemensamma värdegrundsarbetet.  

2.2.1 Yrkesetiska perspektiv 

Utifrån ett professionalitetsperspektiv menar Orlenius (2010, s. 122–123) att lärarna 

behöver definiera och formulera en yrkesetik med utgångspunkt i skolans värdegrund. 

Yrkesgrupper som läkarkåren har, som en del av sin professionaliseringsprocess, 

utvecklat en yrkesetik. Yrkesetik, legitimitet, autonomi och yrkesspråk är de egenskaper 

som kännetecknar en yrkesprofessionell grupp. En förutsättning för att lärare ska ges 

förtroendet till autonomi är att man agerar utifrån en gemensam yrkesetik. Yrkesetiken 

formuleras av den egna yrkesgruppen, vilket inte är fallet med skolans värdegrund. 

Yrkesetiken är de normer och värderingar som formar ett slags inre tänk kring 

gärningen. Frågan om lärares yrkesetik och hur den förhåller sig till värdegrunden kan 

vara känsligt, påpekar Orlenius (2010, s. 127), eftersom det kan uppfattas som 

ifrågasättandet av den enskilde individens etik. I och med att lärargärningen, i kraft av 

sitt kunskaps- och fostransuppdrag, alltid innebär en maktobalans mellan lärare–elev är 

det viktigt att det finns en gemensam yrkesetik att förhålla sig till. Det etiska 

förhållningssättet ska hos Orlenius (2010, s. 104, 124–125) förstås som något som 

kommer inifrån, snarare än ett yttre krav. Därmed ska värdegrunden förstås som ett 
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verktyg för läraren. Värdegrunden kan enligt Orlenius (2010, s. 141) användas för 

tolkning, orientering och trovärdighet. Därmed blir yrkesetiken en del av 

värdegrundsarbetet.  

 

Ett lärarperspektiv på värdegrunden väcker hos Övermalm (2004) frågan om huruvida 

vem som helst kan bli lärare. Det är en central uppgift för skolans personal att föra 

vidare den ”rådande värdediskurs” (Övermalm 2004, s. 125) som uttrycks i 

styrdokumentens värden och principer. Det är oklart hur man ska kunna skilja på den 

etiska kompetensen hos läraren som yrkesutövare och hos läraren som individ samt vad 

detta innebär för lärares yrkesetik. Övermalm (2004, s. 127) ger den sammanfattade 

bilden av att lärarfacken tillsammans med läroplanen inte ställer explicita krav på den 

individuella lärarens personliga egenskaper. Däremot menar hon att kravet på att lärare 

inte bara förmedlar värdegrunden utan också gestaltar den, det vill säga föregår med ett 

slags gott exempel, implicit fordrar en idealisk lärare som kan vara rättvis, tolerant, 

visar medkänsla med mera. Dessa förväntningar på lärarens förmåga förutsätter att det 

är en del av hur den individuella läraren är som person.  

 

Dessutom diskuterar Övermalm (2004, s. 128) yrkesetik i förhållande till kollegiet. 

Läraren har i uppgift att dela en explicit värdegrund och yrkesetik med sina kollegor, 

samtidigt som läraren har ansvar att se till att eleven inte råkar illa ut på grund av 

kollegorna. Det är enkelt att föreställa sig tänkbara konflikter där dessa dubbla 

lojaliteter kan hamna i konflikt med varandra. Samtidigt hejdar (dåliga) praktiska 

förutsättningar, såsom stress och tidsbrist, möjligheten att arbeta med kollegorna kring 

värdepedagogik. Övermalm (2004, s. 132) problematiserar lärares yrkesetik i 

förhållande till värdepedagogiken och menar på att ”en aktiv, etisk medvetenhet bland 

lärare troligen skulle bidra till att olikheter bland lärare som moraliska agenter blir 

konkreta och synliga” (Övermalm 2004, s. 129). Trots att sådan mångfald i etiska 

övertygelser skulle spegla samhället i stort står den i kontrast till det värdeideal som 

värdegrunden ger uttryck för. Då gestaltandet av fostransuppdraget fordrar vissa 

egenskaper hos läraren blir värdegrundens ideal normerande. Ur ett sådant perspektiv 

uppmuntras inte olikhet i förhållande till lärares yrkesetik, utan snarare en homogen 

gemenskap. Övermalms (2004, s. 130) resonemang problematiserar relationen mellan å 

ena sidan värdegrundsuppdraget och å andra sidan lärarens fostrande roll och de krav 

den ställer på såväl individen som professionen.  

 

2.2.2 Normkritiska perspektiv 

Samhällets normer är många, föränderliga och kontextbundna. Martinsson och Reimers 

(2014, s. 12) tar upp exemplet med normerna för ett fungerande klassrumsklimat och 

hur de skiljer sig idag mot för 50 år sedan. Det som vi tar för givet idag, att det är 

positivt att elever aktivt samtalar och diskuterar under lektionstid, är inte ett självklart 

skolideal. Detta speglas i den föränderliga text som värdegrunden utgör. Normer 
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erbjuder alternativ för hur vi bör vara. Dessa alternativ kan ha en begränsande funktion, 

samtidigt som de kan verka som ett sätt att förstå sig själv genom identifiering. 

Martinsson och Reimers (2014, s. 21–27) hävdar att skolan inte enbart är en plats där 

normer implementeras, utan att de likväl kan utmanas. De menar att läraren inte ska 

förstås som ett enhetligt subjekt, reducerat till förmedlare av givna värden. På samma 

sätt är inte elever ”blivande medborgare – ännu inte färdiga – som liksom tomma kärl 

ska fyllas med en gemensam värdegrund och goda normer” (Martinsson & Reimers 

2014, s. 28–29). Martinsson (2014, s. 121) menar att föreställningen om att skolan ägnar 

sig åt överföring av kunskap eller värden förutsätter problematiska maktordningar där 

läraren är aktiv och eleven passiv. Lärare utgör inte källan för de rätta normerna. Den 

värdepedagogiska rollen för läraren är för Martinsson ”att visa på möjligheter att bråka 

med normer, eller måna om dem, och att därigenom kunna öppna för fler möjligheter att 

vara människa på.” (Martinsson 2014, s. 146) Därmed betonas lärarens fostrande roll 

som en kritisk sådan, som inte bara gestaltar och förmedlar utan även ifrågasätter.  

 

Uppfattningar om lärarens personliga egenskaper är centralt hos Reimers (2014, s. 99–

100) precis som hos Övermalm (2004). Utöver personliga egenskaper och förmågor 

som kommunikation, ledarskap, humor är läraren en förebild. Bilden av läraren är en 

bild av en normal och ”lagom” person. Vidare lyfter Reimers (2014, s. 94–95, 101) hur 

idén om ordning och reda konstruerar eleverna som problemet i skolan. Lösningen med 

ett problematiskt (exempelvis stökigt) skolklimat ska lösas genom att hålla eleverna i 

styr. Denna problemformulering placerar problemet utanför lärarkåren och därmed kan 

läraren ses som lösningen. Förutom att detta eliminerar möjligheten att se läraren som 

en del av problemet sätter man utifrån detta perspektiv en stor tilltro till lärarens 

emancipatoriska roll.  

2.3 Svenskämnet och värdegrunden 

Gymnasieskolans svenskämne står på två ben: språk och litteratur. I beskrivningen av 

ämnets syfte lyfts litteraturen fram ”som källa till självinsikt och förståelse av andra 

människors erfarenheter, livsvillkor, tankar och föreställningsvärldar” (Skolverket 2011, 

s. 160). Detta kan med fördel kopplas till att det i värdegrunden slås fast att skolan ska 

främja elevers förmåga till inlevelse och förståelse för ”andras villkor och 

värderingsgrunder” (Skolverket 2011, s. 5). Undervisningen i litteratur ska ge eleverna 

en känsla för det allmänmänskliga i olika tider och samtidigt ”utmana eleverna till nya 

tankesätt, och öppna för nya perspektiv” (Skolverket 2011, s. 160). Språket beskrivs 

främst som ett redskap för att kunna verka i ett vardags- och samhällsliv.  

 

I detta avsnitt undersöks förutsättningarna till värdegrundsarbete i svenskämnet utifrån 

läroplanens skrivningar; vilka kopplingar till värdegrundsarbete som kan utläsas och hur 

det kan bedrivas enligt ämnesplanerna. De ämnesplaner som undersöks i detta avsnitt 

gäller Svenska 1, Svenska 2 och Svenska 3. Eftersom kurserna Litteratur, Retorik och 

Skrivande inte är gymnasiegemensamma utelämnas dessa.  
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2.3.1 Ämnesplanerna i svenska 

I ämnesplanen för Svenska 1 nämns ”Skönlitteratur, författad av såväl kvinnor som 

män, från olika tider och kulturer” och ”Bearbetning, sammanfattning och kritisk 

granskning av text” (Skolverket 2011, s. 162). Det framgår inte om den kritiska 

granskningen gäller egenförfattade texter eller till exempel. skönlitteratur. Däremot 

rymmer den kritiska blicken en potential att ifrågasätta och ”strida” med normer och 

värderingar. Svenska 1 lyfter även in språklig variation och hur denna hänger samman 

med kategorier som kön, ålder och social bakgrund samt attityder till olika former av 

språklig variation. Det beskrivs inte hur detta konkret ska arbetas med eller vilken slags 

förståelse det ska mynna i. Dock rymmer detta innehåll möjligheter att diskutera hur 

maktstrukturer kring ovan nämnda kategorier hör samman med språk och påverkar 

individens förutsättningar i samhället.  

 

I ämnesplanen för Svenska 2 nämns ”Svenska och internationella författarskap, såväl 

kvinnliga som manliga, och skönlitterära verk, vilket även inkluderar teater samt film 

och andra medier, från olika tider och epoker. […] Relationen mellan skönlitteratur och 

samhällsutveckling, det vill säga hur skönlitteraturen har formats av förhållanden och 

idéströmningar i samhället och hur den har påverkat samhällsutvecklingen.” Här har 

litteraturarbetet kompletterats av ett explicit fokus på kopplingen mellan litteratur och 

samhälle. Dessutom tas språkförhållanden i Sverige och Norden upp. Som förslag på 

potentiellt innehåll ges ”språklagstiftning, minoritetsspråk och dialekter” (Skolverket 

2011, s. 169). Precis som i språksociologin i Svenska 1 rymmer detta ämnesinnehåll 

möjligheten att lyfta frågor om makt i förhållande till språkliga minoriteter och språklig 

variation.  

 

I ämnesplanen för Svenska 3 nämns ”Skönlitterära texter, författade av såväl kvinnor 

som män, inom genrerna prosa, lyrik och dramatik. Litteraturvetenskapligt inriktad 

analys av stilmedel och berättartekniska grepp” samt ”Det svenska språkets ursprung, 

historiska utveckling och släktskapsförhållanden” (Skolverket 2011, s. 176). Det 

litteraturvetenskapliga fokuset i Svenska 3 ger uttryck för en ämnesprogression. Som en 

följd av detta skulle man kunna tänka sig att eleverna engagerar sig fördjupat och mer 

kritiskt med texterna än i tidigare kurser, som en del av värdegrundens erfarenhets- och 

förståelsearbete. Formuleringarna om svenskans ursprung och historiska sammanhang 

kan kopplas till värdegrunden: ”Förtrogenhet med Sveriges kultur och historia samt det 

svenska språket ska befästas genom undervisningen […]. En trygg identitet och 

medvetenhet om det egna och delaktighet i det gemensamma kulturarvet stärker 

förmågan att förstå och leva sig in i andras villkor och värderingsgrunder” (Skolverket 

2011, s. 5). På så sätt kan undervisning om det svenska språkets ursprung och 

utveckling förstås som en brygga till andra språk och kulturer, till exempel genom att se 

hur svenskan formats av andra språk och kulturer genom historien. Här bör det dock 

nämnas att dessa formuleringar inte är oproblematiska. Tidigare studier har intresserat 

sig för hur dessa specifika formuleringar i värdegrunden och svenskämnet ger uttryck 

för etnocentriska föreställningar och hierarkiserande värderingar (Johansson 2014).  
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Sammanfattningsvis framkommer det att litteraturens möjligheter är en röd tråd i de 

gymnasiegemensamma kurserna i svenska. Att läsa litteratur från andra kulturer och 

tider än den egna är svaret på frågan om hur elever kan utveckla förmågan att förstå och 

leva sig in i andras livsvillkor och förutsättningar. Samtidigt går det att i samtliga tre 

kurser utläsa ett underlag för värdegrundsarbete ur ett språkvetenskapligt perspektiv, 

vilket stämmer överens med att litteratur och språk utgör svenskämnets kärna. Den ovan 

gjorda läsningen av värdegrunden är en av många möjliga. Med utgångspunkt i den 

potential till värdegrundspedagogik som svenskämnets skrivningar tycks rymma blir det 

intressant hur lärare tolkar och förstår värdegrunden i förhållande till svenskämnet.  

2.3.2 Svenska som erfarenhetspedagogiskt demokratiämne 

Molloy (2007, s. 30–31) intresserar sig för hur fostrans-/demokratiuppdraget kan 

förenas med kunskapsuppdraget utan att dessa krockar eller konkurrerar med varandra. 

Molloy ställer frågan om hur lärare gör för att både lära ut ämneskunskaper och 

dessutom fostra elever till demokratiska medmänniskor. Frågan konkretiseras med 

svenskämnet som exempel: Hur kan svenskämnet förstås och undervisas på ett sätt som 

förenar fostrans- och kunskapsuppdraget? Molloy (2007, s. 48–49) förklarar hur olika 

ämneskonstruktioner kan urskiljas inom det vi förstår som svenskäment. För det första 

kan skolämnet svenska förstås som ett färdighetsämne. Detta innebär att elever genom 

att upprepat träna isolerade moment utvecklar sina språkfärdigheter. Undervisningen i 

svenska ges därmed ett praktiskt syfte. Exempelvis blir litteraturläsning en 

färdighetsövning i läsförmåga snarare än att man intresserar sig för det etiska 

engagemang som läsning kan väcka. För det andra konstrueras svenskämnet som ett 

litteraturhistoriskt bildningsämne. Här betonas både värdet av att studera en litterär 

kanon och den personliga utveckling som läsning ger. Fokus i denna ämneskonstruktion 

är att förstå svenskämnet som ett sätt att ta del av kulturarvet. För det tredje kan svenska 

ses som ett erfarenhetspedagogiskt ämne. Centrala mänskliga frågor står i fokus både 

historiskt och socialt. Genom detta perspektiv på undervisningen utgår man från 

elevernas intresse, förutsättningar och erfarenheter. Språkfärdigheter är betydelsefulla 

först i ett kommunikationssammanhang och litteraturen erbjuder möjligheter att ta del 

av olika mänskliga erfarenheter. På så sätt, menar Molloy (2007, s. 49), vidgas 

svenskämnet och närmar sig andra ämnen såsom samhällsorienterade ämnen. 

 

En viktig poäng hos Molloy (2007, s. 185) är att dessa tre ämneskonstruktioner existerar 

samtidigt inom svenskämnet. Vidare föreslår Molloy att det finns en fjärde 

ämneskonstruktion, där kunskaps- och demokratiuppdraget kan förenas; svenska som 

erfarenhetspedagogiskt demokratiämne skulle kunna vara ett nytt sätt att förstå 

svenskämnet på. Utifrån detta perspektiv besitter svenskämnet potentialen att 

operationalisera demokratiuppdraget genom att undervisningen sker under demokratiska 

former. Det handlar om att engagera eleverna i diskussioner och reflektioner kring 

värdefrågor på ett sätt som både övar och lär ut demokratiska värden. Molloy (2007) 

beskriver att svenskämnets särställning gentemot andra ämnen består i att 

erfarenhetsbearbetning kan ske samtidigt som elever utvecklar både muntliga och 

skriftliga förmågor: 
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Den muntliga och skriftliga språkutvecklingen samt förmågan att själv ta ställning i olika 

frågor kan dels utvecklas vid läsning av olika texter och dels i samtal om dessa texter. I mötet 

med texter och andras uppfattningar, kan elever utbyta erfarenheter och med utgångspunkt i 

gamla erfarenheter bli uppmuntrade till nya erfarenheter och förändra sina föreställningsvärldar 

på ett sätt som de själva ser som relevant (Molloy 2007, s. 186) 

 

Här kan en viss betoning på bearbetning av texter utläsas hos Molloy, vilket tycks 

stämma överens med läroplanens tilltro till litteraturundervisning som 

erfarenhetsorienterat värdegrundsarbete: ”Genom språket kan människan uttrycka sin 

personlighet, och med hjälp av skönlitteratur, texter av olika slag […] lär hon känna sin 

omvärld, sina medmänniskor och sig själv.” (Skolverket 2011, s. 160) Det tycks alltså 

finnas ett visst stöd för att förstå skolämnet svenska som ett erfarenhetspedagogiskt 

demokratiämne. Detta skulle innebära att svenskämnet är ett ämne som rymmer stor 

potentital vad gäller möjligheten att förena kunskaps- och demokratiuppdraget.  
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3 Metod  

Detta kapitel redogör för valet av kvalitativ forskningsintervju som metod, med 

utgångspunkt i Kvale och Brinkman (2014). Intervjuguiden förklaras och 

tillvägagångssätt vad gäller datainsamling problematiseras och motiveras med hänsyn 

till reflexivitet och forskningsetik, delvis utifrån Thomsson (2010). Avslutningsvis 

redogör avsnittet för den tematiska analysen, såsom den beskrivs av Braun och Clarke 

(2006).  

 

Utifrån en konstruktivistisk syn på kunskap ser jag min egen position i skapandet av 

kunskap, vilken inleds genom mitt definierande och formulerande av ett problemområde 

och sen fortsatt genom mina val under forskningsprocessen. Detta uttrycks av 

Thomsson (2010, s. 41) som att ”den som genomför undersökningen […] är en del i 

skapandet av data.” Utifrån detta för jag med mig ett kritiskt förhållningssätt till min 

egen roll som forskare i arbetet med studien.  

3.1 Tillvägagångssätt  

Utifrån studiens syfte har undersökningen bedrivits genom en kvalitativ ansats. 

Datainsamlingen har skett genom enskilda semistrukturerade intervjuer. Kvale och 

Brinkman (2014, s. 45–47) beskriver det som att den semistrukturerade kvalitativa 

forskningsintervjun befinner sig i utrymmet mellan ett öppet vardagssamtal och ett 

slutet frågeformulär. Med hjälp av en intervjuguide, med förslag till frågor utifrån mer 

övergripande teman, sker ett samtal där intervjupersonens personliga syn på och 

erfarenhet av ett visst fenomen framkommer. Den inspelade intervjun transkriberas ofta 

sedan för att kunna bearbetas och analyseras. Kvale och Brinkman (2014, s. 122) 

betonar att den kvalitativa forskningsintervjun inte kan förstås som ett neutralt medium. 

Istället ska intervjusituationen förstås en mellanmänsklig situation där viss kunskap 

produceras genom den specifika interaktionen som sker mellan intervjuare och 

intervjupersonen. 

 

Enligt Kvale och Brinkman (2014, s. 47, 142) lämpar sig den enskilda intervjun som 

forskningsmetod då syftet är att undersöka kvalitativa aspekter såsom en 

intervjupersons upplevelser, förståelser och erfarenheter. Därmed är den 

semistrukturerade intervjun en relevant metod för denna studie, som syftar till att ge 

inblick i några svensklärares förståelse av värdegrund samt värdegrundsarbete inom 

svenskämnet. En fördel med att intervjun är semistrukturerad är att den tematiserade 

intervjuguiden erbjuder en öppenhet och rörlighet i samtalet. Genom denna öppenhet 

leds intervjun mot specifika teman, snarare än förbestämda uppfattningar om 

undersökningsområdet. Istället för att utgå från en strukturerad mall behöver 

intervjuaren vara flexibel, ställa lyhörda följdfrågor och praktisera ”medveten naivitet” 

(Kvale & Brinkman 2014, s. 48), alltså en form av nyfikenhet gentemot 

intervjupersonens livsvärld. 
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Vidare handlar det om att vara medveten om och kritisk gentemot de föreställningar 

som forskaren för med sig in i intervjusituationen. Samtidigt beskriver Kvale och 

Brinkman (2014, s. 87) intervjuteknik som ett hantverk. Den semistrukturerade 

intervjuns öppna form medför höga krav på intervjuarens förmåga och förkunskaper då 

många metodval sker under intervjutillfället. Samtidigt innebär den kvalitativa 

forskningsintervjun vissa begränsningar. Till skillnad från mer kvantitativa metoder 

som ett frågeformulär i en enkätundersökning får man genom forskningsintervjun inte 

svar på hur vanliga de erfarenheter och förståelser som framkommer är.  

3.1.1 Deltagare 

Kvale och Brinkman (2014, s. 157) betonar att fler intervjuer inte nödvändigtvis är 

bättre och att studien inte blir mer vetenskaplig av en mer omfattande datainsamling. 

Istället menar författarna att det är undersökningens syfte och omfång som avgör hur 

många intervjuer som behöver genomföras. I fallet med denna intervjustudie har antalet 

informanter påverkats av arbetets begränsade utrymme och ramar. Fyra intervjuer har 

genomförts med svensklärare som arbetar på en gymnasieskola i norra Sverige. 

Samtliga deltagare har varit yrkesverksamma i cirka tjugo år. Tre är kvinnor och en är 

man, vilket också är representativt för könsfördelningen i ämneslaget för svenska på 

skolan. Eftersom studien inte gör anspråk på att kunna dra några generella slutsatser om 

den förståelse som svensklärare i allmänhet har av värdegrund och värdegrundsarbete 

behöver det inte vara ett problem att intervjupersonerna delar arbetsplats. Däremot kan 

man tänka sig att värdegrundsfrågor har diskuterats i ämneslaget tidigare och att detta 

kan medföra en viss samstämmighet mellan intervjupersonernas svar. En sådan 

samstämmighet skulle enkelt kunna misstas för en bredare enighet bland svensklärare i 

stort. Dock är det inte samstämmigheten jag syftar till att undersöka. I bearbetningen av 

min insamlade data tar jag med mig en medvetenhet om min förförståelse om gruppen 

intervjupersoner och risken för att detta vinklar analysarbetet.  

 

Thomsson (2010) betonar vikten av reflexivitet i förhållande till den egna 

forskningsansatsen: ”Det finns ingen kunskap utan förhandsuppfattningar och fördomar 

och därför är det bättre att lyfta fram dem och erkänna deras existens” (Thomsson 2010, 

s. 42). Därför måste undersökningsarbetet präglas av tydlighet och öppenhet. Utifrån ett 

reflexivt förhållningssätt är det viktigt att lyfta fram att min egen position som 

lärarstudent i förhållande till deltagarna inte är neutral. Den maktasymmetri som Kvale 

och Brinkman (2014) menar kan råda mellan intervjuare och intervjuperson behöver 

inte nödvändigtvis placera mig i ett överordnat läge. Tvärtom är det möjligt att 

deltagarnas intervjusvar påverkar av att frågorna ställs av en blivande lärarkollega, som 

de till exempel har i uppgift att förbereda inför att axla samma roll. På samma sätt kan 

deltagarna förutsätta vissa förkunskaper hos mig, vilket gör att de eventuellt utelämnar 

sådant som de hade förklarat för en annan intervjuare. Medvetenheten om att min 
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specifika relation till deltagarna kan påverka forskningsintervjun är något jag tar med 

mig in i undersökningen.  

3.1.2 Avgränsningar 

Flera avgränsningar har gjorts i samband med studien. Att jag själv studerar till 

svensklärare reflekteras i studiens syfte samt forskningsfrågor. På samma sätt har 

studiens avgränsats till att omfatta gymnasieskolans verksamhet, dess läroplan och 

deltagare som är verksamma där. Detta speglar att jag själv studerar till gymnasielärare 

och att det är denna läroplan jag sedan tidigare är väl inläst på. Studiens syfte och 

utformning har danats av min roll som lärarstudent med ett intresse för pedagogiska 

frågor i allmänhet samt värdegrundsfrågor i synnerhet. Inledningsvis i studien lyfter jag 

fram att mina erfarenheter av läraryrket och möten med svensklärare vägledde mig i 

identifierandet av forskningsområdet. De frågor som jag ställer under arbetets gång och 

som driver studien framåt ska inte förstås som självklara eller objektiva, utan utgår från 

min subjektiva forskarroll och förförståelse. 

3.2 Intervjuguide 

I den semistrukturerade intervjun utgår samtalet utifrån tematiserade frågor. Den 

intervjuguide som har använts för studiens datainsamling (se bilaga) utgår från två 

övergripande teman, nämligen ”Värdegrundsarbete: kunskapen om” respektive 

”Värdegrundsarbete: praktiken”. Detta motsvarar Thornbergs (2006) definition av 

värdepedagogik som innefattar såväl lärares teoretiska förståelse av värdegrundsarbete 

men även vad de gör rent praktiskt i skolverksamheten. En styrka i dessa teman är att de 

öppnar för olika aspekter av värdegrundsarbete. Frågor som berör deltagarnas kunskap 

handlar om värde, mål, styrdokument och rör sig alltså på ett något mer teoretiskt plan. 

De mer praktiskt fokuserade frågorna öppnar upp för lärarna att beskriva möjligheter 

och utmaningar samt hur de själva bedriver sitt värdegrundsarbete. Om det första temat 

kan förstås som ett sätt att närma sig frågan om varför man ska jobba med 

värdegrunden, kan det andra temat ses som ett sätt att ringa in frågorna om vad, hur och 

när. Denna tematisering återfinns alltså både i forskningsöversikten, studiens 

forskningsfrågor och intervjuguiden. Inledningsvis i intervjuguiden finns ett avsnitt som 

beskrivs som bakgrundsfrågor. Detta är en del av en förberedande orientering som jag 

kommer att återkomma till.  

 

I klarspråkssyfte undveks akademiska termer i frågeformuleringarna, som i övrigt är 

utformade för att vara korta, enkla och begripliga. Samma frågor kan ha olika betydelse 

för olika människor och därmed generera olika svar. Därmed är intervjupersonens 

förmåga till anpassning och uppföljning i intervjusituationen central. Några av frågorna 

i guiden är mer sonderande till sin natur, medan andra är mer direkta och presenterar 

tydligt ett nytt ämne. Här finns en medveten variation. Kvale och Brinkman (2014, s. 

176–179) menar att om intervjuaren genomgående under intervjun ställer en viss typ av 

frågor så kan det innebära att intervjupersonen också bara ger en viss typ av svar.  
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De öppet formulerade frågorna användes som en guide, det vill säga ett vägledande 

frågebatteri snarare än en punktlista att följa kronologiskt. Eftersom intervjusituationen 

inte är helt olikt ett samtal förekom det en del följdfrågor där intervjupersonen fick 

utveckla tankar, formuleringar och begrepp som dök upp. En förutsättning för att den 

kvalitativa forskningsintervjun är att intervjuguiden inte innehåller alla möjliga frågor 

som kan tänkas vara relevanta, utan att det finns utrymme att utforska guidens teman 

utifrån hur samtalet ter sig.  

 

Intervjuguiden pilottestades vid ett tillfälle före den första intervjun varefter temana och 

dess frågor bedömdes som relevanta och användbara. Kvale och Brinkman (2014, s. 

173, 155) lyfter fram att man vanligtvis blir klokare under intervjustudiens gång och att 

ens uppfattning om forskningsområdet ändras i och med att fler intervjuer genomförs. 

Detta var även min upplevelse, men jag valde att inte anpassa intervjuguiden utifrån 

dessa nya insikter. Istället blev mina följdfrågor mer specifika i takt med att min 

förförståelse för ämnet ökade.  

3.3 Datainsamling 

Intervjuerna genomfördes på informanternas arbetsplats, antingen i grupprum som 

bokats för studiens ändamål eller på intervjupersonernas arbetsrum. Att vi befann oss på 

skolans område var ett krav från vissa informanter, som annars menade att det skulle bli 

svårt att hitta tid i sitt schema. Intervjuerna tog cirka 45 minuter vardera och utfördes 

under arbetsdagen, före eller efter deltagarnas undervisning eller planeringstid. Ljudet 

av elever från kringliggande korridorer kan ha fungerat som störningsmoment under 

intervjun. Enskilda ord eller uttryck antecknades, för att kunna återkomma till dem 

under intervjutillfället, men dessa anteckningar ska inte förstås som omfattande eller 

detaljerade. Dessa anteckningar sparades inte efter själva intervjutillfället, då den 

inspelade intervjun transkriberades.  

 

Enligt Kvale och Brinkman (2014, s. 170) är de första minuterna av en intervjusituation 

avgörande. Den inledande delen av intervjun beskrivs som en orientering, där 

intervjusituationen ska etableras som en trygg miljö. Genom att ge kortfattad 

information om syftet med studien och möjlighet till informerat samtycke samt att 

lämna öppet för eventuella frågor hos intervjupersonen kan villkoren för intervjun bli 

tydliga och öppna. Som en del av detta inleddes intervjuerna med att gå rakt på 

intervjuämnet, utan istället behandlades ett par korta bakgrundsfrågor. På samma sätt 

avslutades inte intervjuerna tvärt, utan sammanfattades tillsammans med 

intervjupersonen. Samtidigt fick deltagarna i detta avslutande skede möjlighet att 

tillägga eventuella saker som de ansåg behövde utvecklas eller hade missats. Varje 

intervju följdes, efter att inspelningsapparaterna stängts av, av ett kort samtal om hur 

intervjusituationen upplevdes och om saker som framkommit under intervjun. Av 
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forskningsetiska skäl ingår inte dessa efterföljande tankar i det insamlade 

datamaterialet.  

 

Den ljudinspelningsutrustning som har använts är både röstinspelningsprogram i 

mobiltelefon och på dator, där den ena kunde fungera som backup om den andre inte 

fungerade. En fördel med att intervjuerna genomfördes i avskildhet var att få eller inga 

bakgrundsljud störde inspelningen, vilket i sig underlättade transkriberingen av 

intervjuerna. Intervjuerna genomfördes under en period om två veckor. Kvale och 

Brinkman (2014, s. 221) förklarar att det är användandet av transkriptionen som bör 

styra dess utformning. Med detta i åtanke har studiens transkriberade intervjuer en 

skriftspråklig karaktär eftersom det inte är deltagarnas språk som är i fokus. Pauser och 

betoningar tas exempelvis inte med i transkriptionen. På samma sätt används till 

exempel de korrekta formerna ’de/dem’ istället för det mer talspråkliga ’dom’. Däremot 

har transkriptionen strävat efter att ordagrant återge formuleringar i syfte att inte påbörja 

ett urval som föregår analysen av datamaterialet. Vidare trycker Kvale och Brinkman 

(2014, s. 227) på att transkriptionen inte är ett objektivt medium, utan en skriven 

konstruktion av verkligheten som förväntas stämma överens med våra teoretiska 

antaganden. Därmed motiveras den skriftspråkliga bearbetningen av transkriptionerna 

med att det är denna typ av transkribering som bäst lämpar sig för min undersökning.  

3.3.1 Forskningsetik 

Kvale och Brinkman (2014, s. 107–108) använder begreppet ’informerat samtycke’ för 

att beskriva att forskaren gör deltagarna medvetna om syftet med studien samt fördelar 

och nackdelar som är förknippat med att delta. Som en del av detta bör deltagarna också 

vara införstådda med vad deras frivilliga deltagande innebär. Intervjupersonerna 

kontaktades via e-post med en förfrågan om att delta i en studie om värdegrundsarbete. I 

e-postutskicket förklarades det skriftligt att deltagandet i studien var helt frivilligt och 

att de när som helst kunde välja att avbryta. Vid intervjutillfället påmindes deltagarna 

muntligt, som en del av inspelningen, om att de var fria att avsluta eller dra tillbaka sin 

medverkan både under och efter intervjun. Deltagarna frågades kort om de fortfarande 

samtyckte och om de hade några frågor samt inbjöds till att ta del av studien då den är 

färdigställd. Informerat samtycke innebär en avvägning mellan att å ena sidan ge 

deltagarna tillräckligt med information om vad deras deltagande innebär och å andra 

sidan inte delge information om studien som kan påverka intervjupersonernas svar. 

Därmed är informerat samtycke ett etiskt osäkerhetsområde, enligt Kvale och Brinkman 

(2014, s. 107–108).  

 

Frågan om konfidentialitet kan förstås som ett etiskt osäkerhetsområde i och med att 

anonymitet både kan användas för att skydda informanter, men också ge forskaren 

otillbörlig möjlighet att fritt tolka deras svar. Intervjupersonernas konfidentialitet 

skyddas genom att de avidentifieras i transkriptionerna. På samma sätt namnges heller 

varken deras arbetsplats, kommun eller enskilda elever som nämns i intervjuerna. Det 
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sårbara här är att det är upp till den enskilde forskaren att avgöra vilka delar som ska 

omformuleras och i vilken utsträckning. I denna studie blir frågan om konfidentialitet 

central eftersom eleverna inte har gett sitt samtycke till att delta i studien om 

värdegrundsarbete. I och med att det rör sig om gymnasielever som dessutom kan vara 

omyndiga är det särskilt viktigt att deras omnämnande hanteras med varsamhet.  

 

Kvale och Brinkman (2014, s. 109–110) lyfter fram att forskarens roll är ytterligare ett 

etiskt osäkerhetsområde, till exempel genom den asymmetriska relationen mellan 

intervjuare och intervjupersonen eller genom den vetenskapliga kvaliteten. Att 

synliggöra hur studien förhåller sig till etiska resonemang svarar inte bara mot frågan 

om forskningsetik, utan också om reflexivitet och kunskapssyn. Utifrån en medvetenhet 

om att det inte finns ett enskilt rätt sätt att bedriva en etiskt hållbar studie på så strävar 

denna studie efter att redogöra för de metodval som gjorts samt de styrkor och svagheter 

dessa innebär. Detta går hand i hand med mitt kritiska förhållningssätt till min egen roll 

som forskare och min kunskapsproduktion.  

3.4 Analysmetod 

Intervjuerna bearbetas genom att transkriberas, som sedan blir föremål för tematisk 

analys enligt Braun och Clarkes (2006) metod för att identifiera och analysera 

meningsbärande mönster i kvalitativa data. Den tematiska analysen kretsar kring koder 

och teman. Efter organisering av materialet och flera genomläsningar av 

transkriptionerna antecknas olika koder. Koder är passager som tycks intressanta och 

relevanta för studiens forskningsfrågor. Kodningsarbetet utgår inte från någon 

prioritering utan allt av intresse noteras. Exempel på koder som identifierats i arbetet 

med transkriptionerna är ”modig” och ”utmaningar”.  

 

Grupper av koder kan bildas utifrån en gemenskap eller ett mönster hos ett flertal koder. 

Koder som inte passar in i ett sådant mönster sorteras bort ur analysen. Även de grupper 

av koder som bildar ett mönster som inte är relevant för studiens forskningsfrågor 

sorteras bort. I egenskap av byggstenar kan koder tillsammans utgöra ett större tema. 

Teman ska förstås som den idé eller förståelse som håller samman olika koder. 

Eftersom denna studie undersöker just lärares förståelse av värdegrundsarbete tycks 

denna definition av tema relevant för analysen av materialet. Ett tema fångar alltså 

något viktigt som koderna tillsammans uttrycker. Ett exempel på ett tema som 

identifieras i denna studie är ”Svenskans känsliga ämnen”. När koderna sätts samman 

till teman kan även vissa teman slås samman till ett gemensamt. Då studiens teman 

identifierats krävs ytterligare en genomläsning av materialet för att se till att dessa 

teman ger en rättvis beskrivning. Detta görs för att analysens teman ska representera 

helheten av materialet.   
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4 Resultatredovisning och analys 

Den tematiska analysen identifierade fyra teman, vilka kallas ”Värdegrundsbegreppet”, 

”Litteraturens roll”, ”Svenskans känsliga ämnen” och ”Demokratisk fostran”. Dessa 

teman är konstruerade utifrån mönster i deltagarnas resonemang. I detta avsnitt 

presenteras varje tema utifrån en beskrivning av mönstret samt utdrag ur deltagarnas 

intervjusvar. Deltagarna heter egentligen något annat. Deras utdrag är skriftspråkligt 

behandlade ur läslighetssynpunkt. Utelämningar markeras med […]. Temana beskriver 

hur deltagarna formulerar sitt värdegrundsarbete och hur de ser på värdegrundsarbete 

inom svenskämnet.  

4.1 Värdegrundsbegreppet 

Det första temat beskriver deltagarnas resonemang kring värdegrundsbegreppet. 

Samtliga är positiva till värdegrundens innehåll och existens samt mer specifikt att 

arbeta utifrån alla människors lika värde. Flera av deltagarna ger uttryck för en 

osäkerhet kring själva begreppet och menar att det inte är ett något som de använder om 

sin undervisning. Anneli förklarar det som att ”man hör det där och tänker att det gör 

inte jag, men så gör man det kanske ändå?” Niklas menar att det är ett modernt begrepp 

som har blivit ”hajpat” och ”sceniskt” på ett sätt som det inte var för ett par decennier 

sedan. Flera av deltagarna beskriver att det finns en press på lärare och skolor att utåt 

visa att de arbetar med värdegrund. De poängterar att de inte går in och läser 

värdegrunden i läroplanen och de värden som står formulerade där. Vidare ser Niklas 

risker med ”att man gör en stor grej” av begreppet. Om värdegrund fortsätter att vara ett 

diffust begrepp som lärare påminns om att de bör använda riskerar det att bli negativt 

laddat. Susanne beskriver att värdegrund är något som lärare alltid har arbetat med, 

oavsett vilket skolämne de verkar inom, och att vilket begrepp man använder är 

ointressant.  

 

Det fanns olika uppfattningar hos deltagarna om huruvida man bör använda 

värdegrundsbegreppet i sin undervisning. Niklas beskriver att han hellre arbetar mer 

implicit med värdegrund, utan att påtala begreppet för eleverna. Diskussionen blir både 

roligare och mer intressanta om de får associera mer fritt utan begreppen. Istället för att 

exempelvis nämna ordningsregler kan man fråga eleverna hur de vill ha det i 

klassrummet, förklarar Niklas. Berit menade istället att hon gärna konkret diskuterar 

värdegrunden tillsammans eleverna: ”Man kan ju ta upp det i klassen och visa såhär står 

det, om man vill. Eller hänvisa till saker. Diskutera olika ord, ’kränkning’, vad betyder 

det?” Flera av deltagarna beskrev ett värde i att samtala om värdegrundsbegreppet i 

kollegiet, både för att påminna sig om den och för att konkretisera dess betydelse.  

 

Värdegrundsarbetet ses som en naturlig del av svenskämnet: ”Det känns som om allt 

man gör på något vis handlar om värdegrund” förklarar Susanne. Värdegrundsfrågor 

uppkommer ”automatiskt” och ”naturligt” menar deltagarna. På så vis är det 
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ovidkommande vad som står i skollagen menar Niklas, som hellre använder begreppet 

”allmän livskunskap” för att ringa in hur han tänker om sitt värdegrundsarbete. Han 

menar att det rör sig om allmänmänskliga frågor som man oavsiktligt ”glider in på” i 

svenskämnet utan att de kommer som ett krav uppifrån. Berit förklarar att allt 

kursinnehåll inom svenskämnet, från litteraturhistoria till argumentationsteknik, kan 

behandlas ur ett värdegrundsperspektiv. På så vis handlar det om vilken vinkel läraren 

väljer att bearbeta sitt kursinnehåll ifrån. I jämförelse med andra ämnen, såsom historia 

och religion, menar Anneli att det är svårare att motivera värdegrundsarbete utifrån 

svenskans kursplaner eftersom ämnen som identitet eller människosyn inte är en del av 

kursinnehållet. Därmed kan svensklärare i mångt och mycket välja bort 

värdegrundsarbete. Susanne beskriver tvärtom att kursmålen i svenska utgår från en 

slags värdegrundstanke och att det är därför värdegrundsarbete är en central del av 

svenskundervisningen.  

4.2 Litteraturens roll 

Deltagarna uppger att det främst är inom litteraturundervisningen som 

värdegrundsarbetet i svenskämnet bedrivs. Susanne beskriver att hon vill få till ett 

efterföljande samtal som liknar ”ett bollspel”. Eleverna turas om att lyfta sina tolkningar 

av texten och ”bollar sina tankar”. I dessa situationer ligger fokus på att eleverna vågar 

testa sina olika åsikter och tolkningar av texten. Läraren intar inte rollen som facit, 

menar Susanne, utan det är de olika perspektiven som är syftet med läsningen och 

samtalet. Deltagarna är överens om att det är just mångfalden av perspektiv som gör att 

litteraturen spelar en avgörande roll. Eleverna får ta del av andras erfarenheter och 

livsåskådningar på ett sätt som blir värdegrundande förklarar Berit.  

 

Både Anneli och Susanne menar att den aktuella läroplanen för gymnasieskolans 

svenskämneskurser erbjuder ett snävare utrymme för litteraturundervisning än tidigare 

läroplaner. I kombination med en i övrigt innehållsrik kursplan och att eleverna själva 

sällan uppvisar någon läslust blir det svårt att få till den litteraturundervisning som de 

önskar. Att eleverna inte läser tillräckligt mycket leder till ”det evigt dåliga samvetet” 

beskriver Susanne.  

 

Utöver litteraturundervisningen beskriver deltagarna svenskämnet som tungt på bland 

annat skrivteknik och att arbeta med formen för olika texttyper. Anneli påpekar att 

undervisningen kan fokusera på litteraturens form, men att det ofta blir ointressant om 

inte innehållet också diskuteras. Litteraturen väcker frågor om vem som är ond 

respektive god och varför man ser det så, förklarar Berit. På så sätt blir det naturligt att 

prata om de olika erfarenheterna och perspektiven som man får ta del av i läsningen. 

Eleverna har då i uppgift att relatera och ta ställning till innehållet. Vidare beskriver 

Berit att hon ser det som sin uppgift att även inspirera eleverna med litteraturen och 

hjälpa dem bygga på sina tidigare erfarenheter:  
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Ja men säg att man läser en text, en novell, som handlar om det här med en flickas erfarenhet 

på ett barnkalas när hon inte är där på samma grund som de andra barnen. Att få diskutera det, 

vad hände här och hur ser man på det? Hur skulle du ha reagerat och har du några egna 

erfarenheter? Så. 

 

Niklas beskriver att man med hjälp av litteraturen kan fånga många, breda ämnen och 

att det är detta arbete snarare än en temadag som får långsiktig effekt. På samma sätt 

betonar Anneli att läsningen behöver vara angelägen för eleverna, för att ge eleverna 

”något mer än bara för stunden”. Med litteraturen, beskriver Anneli, kan hon ge 

eleverna en vidgad bild av världen som utmanar den bild de hade innan.  

4.3 Svenskans känsliga ämnen  

I det tredje temat beskriver deltagarna att det under svenskundervisningen dyker upp 

diverse känsliga ämnen. Susanne menar att vilka ämnen som berörs förändras över tid: 

”När man har jobbat i trettiofem år kan man ju se hur, liksom, ämnen i ett 

diskussionsfokus har förändrats. Mycket genus, hbtq-frågor som dyker upp. Det fanns 

ju inte på kartan för tjugo år sedan.” Främlingsfientlighet och rasism är fler exempel på 

känsliga ämnen som deltagarna lyfter fram. Deltagarna beskriver att detta är en 

utmaning för svensklärare. Diskussionen eller upplevelsen av att ämnet kommer upp på 

klassrumsagendan kan bli för känsligt, med följden att eleverna gråter eller ilsknar till i 

utbrott. Susanne beskriver att dessa situationer var svårare i början av hennes 

lärargärning: ”Det tyckte jag var jobbigt då. Det tycker jag inte idag. För nu har jag varit 

med så mycket längre liksom. […] Ju äldre man blir, desto mer inser man ju att man har 

en pondus som man behöver utnyttja ibland.” Berit beskriver att diskussion kring 

känsliga ämnen ställer höga krav på läraren:  

 

Att man står ganska stadigt själv. Gör man inte det är det svårt att våga ställa de här frågorna 

och plocka med de här lite jobbiga texterna som man kan ha en djup diskussion kring och stå 

kvar när någon får ett utbrott och blir arg på en kanske. Eller blir ledsen. Jag tror att annars kan 

man må ganska dåligt i yrket om man känner att man hela tiden blir rubbad, så. Det är inte lätt. 

Sen lär man ju sig eftersom, men jag tror att man från grunden måste ha någon slags stabilitet i 

sig själv för att det ska funka bra.  

 

Vidare förklarar deltagarna att man som lärare har ansvar för klassrummet som 

mötesplats, vilken dessutom ser olika ut beroende på elevgruppen. Även Susanne 

beskriver att svenskläraren behöver ”vara modig, vilket man ju inte alltid nödvändigtvis 

är. Man är ju bara människa.”  

 

Berit förklarar att hälften av gångerna är det hon som lyfter ett känsligt ämne och den 

andra hälften är det eleverna. Vinningen med att välja de svårare frågorna är enligt 

deltagarna att man får en chans att nyansera elevernas resonemang. Flera av deltagarna 

beskriver riskerna med att ”väja”, ”slingra sig” eller ”blunda” för de känsliga ämnen 

som eleverna tar upp. Berit beskriver det som att:  
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”Just det här att öppna upp för det som lärare tror jag är viktigt. Att man inte känner som elev 

’neej men okej, om jag frågar om det här då säger hon ba jaa fast det hade jag inte tänkt prata 

om’. Då släcker man lampan för eleven. Då blir de bara ’okej jag bryr mig väl inte då.’”  

 

Flera av deltagarna beskriver att vissa ämnen kan vara obehagliga eller provocerande, 

men att de utifrån en värdegrundstanke trots detta väljer eller tillåter känsliga ämnen i 

svenskundervisningen.  

 

Under en diskussion i klassrummet kan ett till synes ofarligt ämne plötsligt bli känsligt, 

förklarar Niklas. Exempelvis kan det handla om att en elev uttrycker sig på ett 

kränkande eller opassande sätt. Niklas beskriver att det då är hans ansvar som lärare att 

visa på det:  

 

Det som skulle funka alldeles galant muntligt i den lilla gruppen, med folk som man känner, 

funkar dåligt om det kommer liksom någon annan till del. Så det är väl mer att synliggöra det, tror 

jag. Inte säga att ’du har helt fel’ eller ’såhär får du inte göra’, men att synliggöra det. Då får vi en 

värdegrund i det också.  

 

Att som lärare kliva in i den situationen kräver varlighet, menar deltagarna. ”Där kan 

det ju bli problem, att hinna eller orka eller ’åh, ska jag?’” beskriver Niklas och 

förklarar att en sådan handling kan vara känslig eller allvarlig eftersom det innebär ett 

blottläggande av eleven. I den rollen är han inte privatperson, betonar Niklas, utan 

tjänsteman och det är inte hans personliga åsikter om ämnet som är i fokus.  

 

Det tror jag också att vi skulle kunna bli bättre på. Rollspelet. Och det brukar jag också säga, 

att jag tror att många skulle må bra av att spela den rollen bättre. Som lärare, också. Alltså att 

’nu är jag på jobb’, så. Jag tror att eleverna skulle må bra av att spela rollen som elev mer, 

vilket jag tycker att de flesta har tappat. De är privatpersoner.  

 

Med hänsyn till klassrumsklimatet undviker Anneli vissa ämnen och texter i sin 

undervisning. Köttkonsumtion är ett exempel på ett känsligt ämne som Anneli menar 

riskerar att leda till en hätsk och svårhanterlig diskussion. Istället finns det fördelar med 

att välja mer neutrala och mindre politiska ämnen. Inom svenskämnet beskriver Anneli 

att hon möter ”elever som i texter anförtrodde mig saker. Det framkommer när elever 

lämnar in texter att de är utsatta och det tog jag… Jag fattade bara ingenting i början. 

Men jag lärde mig snabbt.” Anneli förklarar att det är lärarens ansvar att vara varlig 

gentemot eleverna som hon beskriver som sköra och att där kan hon känna sig hämmad.  

4.4 Demokratisk fostran 

Ett mönster i deltagarnas resonemang är att svenskämnet innebär en förberedelse inför 

samhällslivet utanför skolan, vilket alltså utgör det tredje temat. Deltagarna beskriver 

hur utvecklandet av muntliga och skriftliga förmågor, med argumentation som 

återkommande exempel, ska ge eleverna möjlighet att i framtiden kunna påverka i 

samhället. ”Om man tänker uppdraget, fostran. Nu ser jag det inte som att jag liksom 
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fostrar människor, men om man ska hårdra det så är det egentligen så att fostra, 

förbereda folk, eleverna, för livet” (Niklas). Detta beskrivs dels genom konkreta 

undervisningsexempel i svenskan, såsom att man tränar debatteknik, dels genom 

skildrandet av ett klassrumsklimat som definieras av åsikts- och yttrandefrihet. Susanne 

beskriver nyttan med att som elev få debattera för en åsikt som man inte står för 

eftersom det öppnar upp för ett samtal om att man kan gå vinnande ur en argumentation 

som skicklig retoriker trots tvivelaktiga åsikter. ”Så då kan vi prata om det här, ja men, 

Adolf Hitler och alla de här som har lyckats dupera människor genom tiderna därför att 

de är skickliga retoriker. Och hur man liksom värjer sig mot det.” Anneli förklarar att 

”nu ska vi ta upp att man får tycka och tänka som man vill. Och det, ja men det är jag 

medveten om. Man får tycka olika. Då får jag säga ’gud vad kul att du tycker så’, nej 

men ja. Man stärker det.” På så sätt blir det samhällsförberedande arbetet i svenskämnet 

både en fråga om språkliga förmågor och en tillåtande undervisningsmiljö.  

 

Deltagarna beskriver att de vill förmedla ”hur man måste tänka för att det ska fungera i 

ett samhälle” (Susanne). Detta menar Susanne att hon kommer åt genom att eleverna 

upplever en ansvarskänsla. ”Att man liksom känner att man har förstått att 

nånannanismen funkar inte. Någon annans fel. Någon annans ansvar. Någon annan får 

ta hand om det här. Nånannanismen. Utan det är ju vi tillsammans som ska lösa det.” Ett 

sådant klassrumsklimat förutsätter alltså att båda lärare och elever är måna om trivseln. 

Det innefattar exempelvis kunna arbeta i grupp med vem som helst eller att lyssna när 

någon annan i gruppen har ordet. Deltagarna beskriver att de strävar efter ett tryggt 

klassrumsklimat. Anneli förklarar att läraren har ett särskilt ansvar för att eleverna 

upplever den tryggheten:  

 

Det hänger ihop det där. Att stötta, hjälpa och att se dem. Kanske prata ditt och datt och se att 

’åh, har du gjort en piercing’ och intressera sig för det. Alltså lite sådär. Se dem också. Det var 

en klass […] med jättejättejättesvaga elever, nästan hela bunten. Men jag fick så fina 

omdömen, för de skrev ’du bryr dig om hela oss, du bryr dig inte bara om kursen, du bryr dig 

om hur vi har det.’ Så det tyckte jag var roligt. Det är ju det man vill. 

 

Susanne beskriver att det tillåtande klassrumsklimatet är en vinst både för henne och 

eleverna. ”Det är ju en utmaning att ha liksom ett samtal om någonting och kanske dra 

slutsatsen att ’men de tycker ju inte som jag’. Ja och då får det ju vara så. Man lär sig ju 

något varenda dag när man är lärare. Man är både lärare och lärande.” Deltagarna 

beskriver det inte som ett problem när elevernas åsikter krockar med deras egna. Niklas 

menar att det inte är bristande moral som ligger till grund för att elever missköter sig i 

skolan: ”Det är kanske inte deras värdegrund just utan det kanske är andra saker som 

brister. Motivation och insikt i utbildningens betydelse, eller framtidstro. Det finns väl 

massa saker men det behöver kanske inte bottna i att de är dåliga människor.”  

 

Berit beskriver att ”Målet är ju att de ska bli människor med en bra moralisk kompass” 

och för att detta ska ske behöver läraren agera moralisk förebild. Vidare menar hon att 
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det ställer höga krav på läraren: ”Det borde vara något slags lämplighetstest faktiskt, 

tycker jag, när det gäller att få vara den som leder unga in i utbildning. För man är ju så 

påverkningsbar som barn och ungdom.” Niklas beskriver det istället som att eleverna 

kommer med en ”färdig” eller ”formaliserad” värdegrund till skolan:  

 

Rent allmänt tror jag vår värdegrund sätter sig ganska hårt. Att få någon då att förändra sin 

värdegrund radikalt genom arbete i skolan till exempel, det råder ju delade meningar om hur 

effektivt det är eller om det är ett spel för gallerierna. Men man kan anpassas in i en 

verksamhet så att den håller sig inom de ramar som man har kommit överens om.  

 

Niklas beskriver även att det är svårt att avgöra vilken effekt fostransuppdraget har, 

eftersom läraren enbart ser uttrycket och inte vad som pågår inuti eleven. Susanne 

förklarar att hon efter tre år ofta kan se en mognad hos eleverna som vittnar om att 

värdegrundsarbetet har nått fram. Klassrumsklimatet, där eleverna känner sig trygga och 

är måna om varandra, fungerar som en måttstock för denna mognad. Susanne beskriver 

en förhoppning om att det ska ge ringar på vattnet. Om läraren och eleverna kan 

åstadkomma den miljön i klassrummet finns det en chans att eleverna återskapa den 

senare i livet, utanför klassrumsmiljön. ”Och då skulle det inte bli några krig!” berättar 

Susanne.   
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5 Sammanfattning och diskussion  

I detta avslutande kapitel sammanfattas studiens slutsatser. Slutsatserna utgår från de 

teman som framkommer i analysen av materialet. Genom slutsatserna besvaras studiens 

forskningsfrågor: Hur resonerar de intervjuade svensklärarna kring värdegrundsarbete? 

Hur beskriver dessa svensklärare att de arbetar med värdegrund inom svenskämnet? I 

kapitlet diskuteras studiens metodologiska överväganden. Slutligen förs en diskussion 

kring studiens resultat samt eventuella didaktiska implikationer, innan förslag till vidare 

forskning ges.  

5.1 Sammanfattande slutsatser 

De identifierade temana visar flera mönster i svensklärarnas resonemang och 

beskrivning av värdegrundsarbetet inom svenskämnet. Utifrån det första temat, 

”Värdegrundsbegreppet”, kan lärarna beskrivas ha en trevande eller tveksam inställning 

till begreppet. Deltagarna menar att det inte är ett begrepp som de använder när de 

tänker på eller planerar sin undervisning. Begreppet värdegrund ses som ett modernt 

påfund med svag förankring i hur lärarna själva resonerar kring sin lärargärning. Istället 

används termer som ”allmän livskunskap” och värdegrundsarbete beskrivs som en 

naturlig aspekt av läraryrket som sker på automatik. Värdegrundsbegreppets modernitet 

lyfter även Orlenius (2010) fram och menar att läroplanen speglar samhällets 

ideologiska utveckling. Det är därför de demokratiska värdena sedan slutet på andra 

världskriget givits allt större utrymme i läroplanen. På samma sätt förklarar Osbeck 

(2004) att skolans värdegrund blir ett viktigt samhällsverktyg för att skriva fram 

demokratiska värden i en tid då de upplevs vara hotade. Därför kan läroplanens 

”grundläggande värden” även förstås som kontextuella och specifika för vår samtid. 

Mittemellan dessa två positioner står lärarna som inte nödvändigtvis känner igen sig i 

samhällets ängslighet. Därmed uppkommer den yttre press som deltagarna beskriver att 

som lärare och skola redogöra för hur fostransuppdraget genomförs. Orlenius förklarar 

att yrkesetiken är en central del av en yrkesgrupps professionalitet och att en 

förutsättning då är att denna etik formuleras av den egna kåren. Sådant är inte 

lärarkårens förhållande till skolans värdegrund. Detta kan bidra till förklaringen till 

varför deltagarna upplever att värdegrundsbegreppet innebär ett implicit ”bör” fastän de 

själva menar att värdegrundsarbetet sker naturligt. 

 

I grund och botten är deltagarna positiva till värdegrundsarbete. Samtidigt som de 

distanserar sig från begreppet menar deltagarna att det är viktigt att arbeta med de stora, 

allmänmänskliga frågorna inom svenskämnet. Därmed beskrivs värdegrundsarbetet av 

flera som en naturlig del av svenskämnet, om än inte enbart svenskämnets uppgift. 

Deltagarna är inte eniga kring kursplanens roll i värdegrundsarbetet. Medan somliga 

hävdar att kursmålen bygger på en värdegrundstanke, menar andra att allt kursinnehåll 

kan behandlas ur en värdegrundsvinkel om läraren så vill. Bilden av värdegrundsarbete 

som en självklarhet i svenskämnet återfinns hos Molloys (2007) resonemang om 
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svenskämnet som erfarenhetspedagogiskt demokratiämne. Läroplanen ger å ena sidan 

uttryck för en tilltro till demokratiska arbetsformer och litteraturens betydelse. Å andra 

sidan upplever deltagarna att man kan väja för dessa perspektiv och ämnen, vilket jag 

kommer att återkomma till. Därmed kan arbetet med värdegrundsfrågor ses som ett 

naturligt om än inte oundvikligt tillvägagångssätt inom svenskämnet.  

 

Frågan om huruvida värdegrundsarbete är en självklar del av svenskämnet eller ett 

medvetet val kan bottna i att värdegrundsbegreppet upplevs som abstrakt. För att 

värdegrunden ska kunna tolkas av enskilda yrkesutövare och fungera som ett 

pedagogiskt verktyg menar Orlenius (2010) att dess formuleringar behöver vara 

konkreta. Detta framhölls också av vissa av deltagarna som menar att man bör vara 

försiktig med hur begreppet används, av rädsla för att begreppet ska urholkas och ges en 

negativ laddning. Värdegrunden är inte ett dokument som svensklärarna uppger att de 

aktivt läser eller arbetar med. Däremot föreslås det att det kan vara en god idé att i 

kollegiet konkretisera, diskutera och påminna sig om de värden som skolan ska 

representera. Martinsson (2014) menar att lärarens fostrande roll innebär ett ansvar att 

ifrågasätta och utmana de normer och värden som skolan representerar. Övermalm 

(2004) ställer sig kritisk till att en sådan roll är förenlig med yrkesetik, som strävar efter 

att ge uttryck för en etisk samsyn. Ett enhetligt värdeideal lämnar snävt utrymme för att 

bråka med idealen. Därmed är det oklart vilken effekt en sådan konkretiserande 

diskussion kring värdegrunden skulle åstadkomma i kollegiet och vidare otydligt vilken 

funktion värdegrunden som dokument fyller för lärarna.  

  

De intervjuade svensklärarnas beskrivning av värdegrundsarbetet inom svenskämnet 

gav upphov till en komplex bild. Utifrån temana ”Litteraturens roll”, ”Svenskans 

känsliga ämnen” och ”Demokratisk fostran” framkommer ett visst stöd för synen på 

svenskämnet som erfarenhetspedagogiskt demokratiämne. Dessvärre får detta 

perspektiv problematiska implikationer. Litteraturundervisningen är det område inom 

svenskämnet som deltagarna menar är det främsta inom värdegrundsarbetet. I enlighet 

med Molloys (2007) resonemang är det mångfalden av erfarenheter och livsåskådningar 

som gör att litteraturen fyller en berikande roll för eleverna. Vidare är det efterföljande 

samtalet, där eleverna passar sina läsintryck och erfarenheter mellan varandra likt en 

boll, i fokus i värdegrundsarbetet. I detta bollspel är det centralt att eleverna relaterar 

och tar ställning till innehållet samt delar med sig av sina tankar och åsikter. Det är 

denna typ av muntlig framställning som Dahlstedt, Freje och Schönning (2011) menar 

är blottläggande för eleven. Samtidigt fungerar denna typ av dialog mellan eleverna som 

ett medierande av den gode/duktige eleven. Om nu eleverna är medvetna om hur de 

förväntas relatera till och resonera kring litteraturen är det tveksamt om litteraturen 

verkligen vidgar elevernas bild av världen, såsom deltagarna uttrycker att de vill. Den 

långsiktiga effekten av litteraturundervisningen blir därmed kanske inte i första hand 

utmanande eller inspirerande, som de deltagande lärarna menar att de strävar efter, utan 
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normerande. Snarare tycks det stämma in på den eleviserande effekt som Thornberg 

(2006) menar uppkommer i enlighet med den dolda läroplanen.  

 

Vidare beskriver deltagarna hur värdegrundsarbetet i svenskämnet är centrerat kring 

känsliga men angelägna ämnen. Det finns ett element av aktualitet hos dessa ämnen 

som svensklärarna menar inte skulle ha dykt upp i klassrummet för tjugo år sedan. Att 

handskas med dessa ämnen framställs som en utmaning, oavsett om det uppkommit på 

lärarens eller elevens initiativ. Precis som med litteraturen förklarar de deltagande 

svensklärarna att syftet är att eleverna ska erfara nya perspektiv. Deltagarna uttrycker 

det som att svenskläraren behöver vara modig för att handskas med den ömtåliga 

klassrumssituationen, som kan resultera i att eleverna blir ledsna eller arga. Även 

läraren riskerar att må dåligt i längden om man inte är bekväm och trygg i den rollen, 

menar deltagarna. Av temana framkommer det att lärarna ser det som en trygghet att i 

känsliga situationer agera i egenskap av tjänsteman och inte privatperson. Eleverna 

förblir istället privatpersoner. Det är denna typ av dikotomier som Rosén (2010) vill 

utmana, där lärare–elev beskrivs i termer av aktiv–passiv, stark–skör eller offentlig–

privat. Samtliga dessa dikotomier underminerar elevens roll i klassrummets maktspel. 

Reimers (2014) och Övermalm (2004) är av samma skäl kritiska till skildringen av 

eleverna som tomma ark, vilka ska fyllas med lärarens kunskap. En sådan syn kan 

visserligen utskiljas genom deltagarnas yrkan på lämplighetstest för lärare, med 

anledning av att eleverna är påverkningsbara. Däremot hävdar somliga deltagare att 

eleverna kommer med en cementerad och färdigutvecklad värdegrund som är svår att 

anpassa. På samma sätt menar en av deltagarna att man som lärare lär sig lika mycket 

som eleverna genom att våga ta sig an de känsliga ämnena. Skildringarna av 

värdegrundsarbetet inom svenskämnet ger uttryck för en mångfald av perspektiv på 

relationen lärare–elev som trots allt ryms i det annars så fyrkantigt formulerade 

fostransuppdraget.  

 

Ett tongivande mönster i de intervjuade svensklärarnas beskrivningar av 

värdegrundsarbetet i svenskämnet är funktionen som förberedelse inför samhällslivet. 

Den demokratiska fostran som sker genom demokratiska arbetsformer, ett tryggt 

klassrumsklimat och tränandet av språkliga förmågor är central hos deltagarna. Vaga 

formuleringar om att förberedas inför livet eller att få möjlighet att påverka i samhället 

ekar skolans värdegrund. Att språklig kompetens är makt kan överensstämma med 

Molloys (2007) resonemang kring den demokratiska aspekten av svenskämnet. Något 

som deltagarna också lyfter fram som centralt är ett klassrumsklimat som utmärks av att 

eleverna trivs. I ett sådant klimat kan läraren se att eleverna tar ansvar för sig själv och 

för gemenskapen på ett sätt som speglar våra demokratiska värderingar. En kritisk röst 

bland deltagarna pekar på just den eleviserande effekten som Thornberg (2006) lyfter 

fram och ifrågasätter huruvida vi kan avgöra om värdegrundsarbetet får någon effekt. 

Snarare än fostran kan det i själva verket handla om en slags anpassning till skolans 

sociala normer, utan att någon förändring sker i elevens värdegrund. Därmed kan 
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värdegrundsarbete både ses som en form av anpassning/socialisering av elever, men 

även som ett arbete där målet är att påverka elevernas inre moraliska kompasser. Ett 

sådant värdegrundsarbete skulle alltså inom svenskämnet ske genom 

litteraturundervisning och träning av språkliga förmågor, i ett tryggt klassrumsklimat 

där lärare och elever handskas med känsliga ämnen.  

5.2 Metodologisk diskussion 

Förståelsen av att begreppet värdegrundsarbete innefattar såväl teori som praktik har 

varit vägledande för studiens form och utförande. Det kan argumenteras att någon form 

av observerande studie, snarare än intervjustudie, hade varit lämplig för att komma åt 

den praktiska nivån av värdegrundsarbete inom svenskämnet. Fältstudier är dessutom 

det sätt som Thornberg (2006) har använt. Denna studie ska dock inte ses som en slags 

implementeringsanalys, där jag undersöker huruvida värdegrunden aktualiseras i 

svenskämnet. Det intressanta för denna studie är hur svensklärarna upplever och 

beskriver värdegrundsarbetet. För att dessa perspektiv ska framkomma lämpar sig 

intervjun som metod.  

 

Till bakgrund av att Thornberg (2006) finner att värdegrundsarbete genomsyrar hela 

skolans verksamhet och därför inte ska förstås som en process som sker inom enskilda 

ämnen eller pedagogiska praktiker kan denna studies fokus på svenskämnet ses som en 

begränsning. De intervjuade svensklärarna beskriver dessutom att värdegrundsarbete 

inte är enskilda lärares ansvar eller något som enbart sker inom specifika ämnen. Syftet 

med studien är att ge inblick i några svensklärares perspektiv på värdegrundsarbete. Det 

är med detta syfte i åtanke som studiens metod har utformats. En möjlighet är att andra 

perspektiv på värdegrundsarbete hade framkommit om intervjufrågorna ställts utan att 

svenskämnet var i fokus. Det finns alltså en risk för att lärarna ombads identifiera 

ämnesspecifikt värdegrundsarbete och därför presterade detsamma, utan att det 

egentligen reflekterar deras perspektiv på värdegrundsarbete i svenskämnet.  

5.3 Diskussion och didaktiska implikationer 

Det som inledningsvis gav upphov till denna studie var att jag kom i kontakt med 

uppfattningen att precis allt inom svenskämnet kan förstås som värdegrundsarbete. 

Arbetet med studien har inte bara gett inblick i några svensklärares perspektiv på 

värdegrundsarbete utan även de komplexa krav som skolans värdegrund ställer på såväl 

enskilda lärare som kåren i stort. De breda och generella termerna med vilka 

värdegrunden är formulerad blir lärarens uppgift att omsätta i pedagogisk praktik, 

genom att först teoretiskt konkretisera dem. I en tid då våra demokratiska värden 

uppfattas vara hotade får läraren en viktig samhällsroll genom sitt uppdrag att gestalta 

och förmedla dessa värden.  
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Värdegrunden slår fast att värdegrundsarbetet omfattar alla som är verksamma inom 

skolan. Så varför skulle inte allt som sker i svenskundervisningen kunna förstås som 

värdegrundsarbete? Detta tycks vara en lika god tolkning som någon annan eftersom det 

är upp till varje enskild lärare att göra sin egen tolkning, som en del av gestaltnings- och 

förmedlingsarbetet. Det innebär dessutom att denna otroligt viktiga uppgift kommer att 

tolkas helt olika av olika lärare. Diskrepansen mellan det sken av samsyn som 

värdegrunden vill ge intryck av och den godtycklighet med vilken värdegrundsarbetet 

förvaltas är total. Enbart inom svenskämnet framkommer genom denna studie ett flertal 

tolkningar. Värdegrundsarbetet kan uppfattas som naturligt och självklart, utifrån en tro 

på lärarkåren. Det kan också ses som implicerat av kursmålen. En tredje uppfattning är 

att den enskilde svenskläraren kan välja bort värdegrundsarbetet när det passar.  

 

Denna studie visar på möjligheten att läroplanens diffusa dubbla uppdrag innebär en 

övertro till lärarkåren. Den övertro som tillåter att värdegrundsarbetet riskerar att falla 

mellan stolarna underminerar också lärarnas professionalitet. Vad blir de didaktiska 

implikationerna av en värdegrund som tjänar rollen som kårens yrkesetik, men som 

både formuleras uppifrån och är valfri att verkställa? Samtidigt som den abstrakta 

naturen hos skolans värdegrund inte ger det intryck av allvar som format uppkomsten av 

dokumentet så tycks värdegrundsarbetet äga rum på skolor runtom i Sverige. 

Uppfattningen att så sker på grund av ett allmänmänskligt intresse för de stora frågorna 

tjänar syftet att ytterligare glorifiera bilden av läraren som representant för samhällets 

goda. Ur ett normkritiskt perspektiv kan inte en sådan position tas för givet. Snarare 

kanske svaret ligger i värdegrundsarbetets dunkla karaktär. Precis som eleverna 

socialiseras in i en roll inom skolväsendet finns på samma sätt möjligheten att lärarna 

tränats till att definiera och omdefiniera sin undervisning till att passa in i den nyaste 

formuleringen av skolans uppdrag.  

 

I samma mån som lärarna har att förhålla sig till, reproducera och utmana normerna 

inom skola och samhälle är det även elevernas uppgift. Elevernas roll i 

värdegrundsarbetet, och skolundervisningen i stort, kan tillskrivas större värde och 

professionalitet. Denna studie har syftat till att ge en inblick några svensklärares 

perspektiv på värdegrundsarbete inom det största gymnasiegemensamma ämnet. Vidare 

forskning inom värdegrundsarbete skulle kunna komplettera fältet med en inblick i hur 

eleverna uppfattar värdegrundsarbete, vem det är till för och hur de resonerar kring 

värdegrunden som dokument. 

.  
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Bilaga 

Intervjuguide 

Bakgrundsinformation 

När utbildade du dig till lärare? 

 

Hur länge har du varit verksam som lärare i svenska? 

 

Värdegrundsarbete: kunskapen om 

Vilka mål ser du med att arbeta med värdegrunden?  

 

Finns det delar av värdegrundsarbetet som du tycker är viktigare än andra? Varför? 

 

Vilka värden skulle du säga är viktigast att arbeta med?  

 

Hur tänker du kring värdegrunden som dokument – vilken nytta har lärare av den? 

 

Vilken tänker du är lärarens roll i arbetet med värdegrunden? Elevernas roll? 

 

Vilka möjligheter ser du med värdegrundsarbete inom svenskämnet? Utmaningar? 

 

Värdegrundsarbete: praktiken 

Hur skulle du beskriva att du arbetar med värdegrunden inom svenskämnet? 

 

Ser du något område eller innehåll i svenskämnet som lämpar sig särskilt bra för 

värdegrundsarbete? 

 

Vilka förkunskaper anser du att lärare behöver ha för att arbeta med värdegrundsfrågor? 

 

Hur mycket av värdegrundsarbetet skulle du säga är planerat och hur mycket sker i 

stunden? 

 

På vilket sätt märker du att eleverna tar till sig av värdegrundsarbetet? 


