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Sammanfattning 

 

Examensarbetet bygger på en kvalitativ studie vars syfte är att beskriva och analysera hur lärare 

konkret arbetar med värdegrundsuppdraget som de genom läroplanen är skyldiga att göra. För att ta 

reda på hur lärare kan arbeta med att förmedla värdegrunden i praktiken intervjuades elva 

yrkesverksamma lärare med en kvalitativ intervjumetod. Studien fokuserar kring hur lärare 

förmedlar tolerans till elever och har sin utgångspunkt i värdegrunden som finns formulerad i 

läroplanen. De övergripande frågeställningarna är: Vilka faktorer påverkar lärarens förutsättningar 

att arbeta med värdegrunden i skolan? Hur förmedlar lärare värdegrunden i den didaktiska 

praktiken? Hur utvärderas arbetet med värdegrunden? Resultatet i studien visar att 

värdegrundsarbetet i många hänseenden är problematiskt. Informanterna i studien lyfte fram 

faktorer såsom styrdokument, kollegor och hemmet som har inverkan på lärares möjlighet att 

bedriva ett framgångsrikt värdegrundsarbete. Det finns ingen generell metod lärare använder sig av. 

Hur läraren arbetar med värdegrunden påverkas av hur läraren tolkar uppdraget. Utvärderingen av 

värdegrunden är i sin tur beroende av vilka metoder som används samt vilken syn läraren har på 

eleverna. Sammanfattningsvis påverkas lärarens arbete med värdegrunden av en mängd faktorer. 

Läroplanen lämnar ett tolkningsutrymme som varje lärare måste ta ställning till. Eftersom eleverna 

ska vara toleranta även utanför skolan blir utvärderingen av värdegrundsarbetet svårtillgänglig och 

komplex. 

 

Nyckelord: Didaktisk praktik, utvärdering, värdegrund, värdepedagogik. 

 

 

 

 

"Om jag tänkte som fan, 

kanske tänkte hela dan 

på mitt liv och så fann 

nån sorts sanning som var sann, 

ja, då får jag inte glömma en förbannat viktig grej; 

Att då gäller denna sanning bara mej.” 

Tanke om tolerans 

(Ur: Samlade dikter 1967-1967, Tage Danielsson, 1967) 
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1. Inledning 

I de nya kursplanerna från 2011 har innehållet i ämnesundervisningen och vilka kunskaper som ska 

mätas konkretiserats jämfört med styrdokumenten från 1994. Själva läroplanen med 

värdegrundsuppdraget, vilka värden och normer som skolan ska förmedla till eleverna, är dock 

ganska oförändrad sedan 1994 års läroplan. Hur läraren i praktiken ska arbeta med värdegrunden är 

fortfarande en fråga om tolkning. 

 

Denna studie behandlar lärares arbete med värdegrundsuppdraget som staten ålagt dem genom 

läroplanen. För att skapa ett demokratiskt och solidariskt samhälle har bestämda värden formulerats. 

Det är läroplanens formulering av lärarens uppdrag att förmedla dessa värden som är 

utgångspunkten i denna studie (Skolverket 2011: a). Under lärarprogrammets verksamhetsförlagda 

utbildning upplevde vi att handledare och deras kollegor tolkar denna del av läroplanen som mer 

komplicerad än kursplanerna. Detta är en av de huvudsakliga anledningarna till att denna studie 

bedrivs. Lärarnas inställningar och frågor väckte tankar kring hur lärare tolkar 

värdegrundsuppdraget och i synnerhet hur de främjar tolerans. Värdegrunden är viktig att 

uppmärksamma eftersom den inte knyts an till ett specifikt skolämne med kursplan. Detta leder till 

att värdegrunden riskerar att försummas då skolans normer och värden ska genomsyra all 

verksamhet. Utmaningen blir att omsätta de fina orden till handling. Det är nödvändigt för oss som 

inom en snar framtid kommer att ansvara för elevers utveckling att få verktyg för att arbeta med 

värdegrundsuppdraget på ett framgångsrikt sätt. Genom denna studie avser vi fördjupa våra egna 

kunskaper, samt bidra till att läsaren får ökad förståelse för hur värdegrundsarbete kan ta sig i 

uttryck. Det finns mängder av tillvägagångssätt för att förmedla budskapen till eleverna och därför 

syftar studien till att visa lärares intelligenta, kreativa och sociala arbete med skolans normer och 

värden. På grund av detta avser studien behandla lärares erfarenheter och tankar om metoder som de 

använder sig av. I denna studie betraktas värdegrundsuppdraget som ett av många innehåll som i 

verksamheten behöver planeras, genomföras och utvärderas. För att eleverna ska kunna ta till sig 

budskapen måste värdegrundsarbetet tas på största allvar. I läroplanen står det att individen ska 

fostras till bland annat tolerans. Vid studerandet av de normer och värden som därutöver finns 

formulerade i läroplanen översätter vi det som att just främjandet och förmedlandet av tolerans är en 

central del i lärarens uppdrag. 

 

1.1 Syfte och frågeställningar 

Studiens syfte är att beskriva och analysera hur elva lärare verksamma i grundskolan konkret 

arbetar med värdegrundsuppdraget som de genom läroplanen är skyldiga att göra. Hädanefter 
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benämns dessa lärare som informanter. Studien vill uppmärksamma informanters upplevelser och 

erfarenheter kring metoder som används för att arbeta med värdegrunden. En central utgångspunkt 

är att ta reda på hur informanterna förmedlar tolerans i den egna klassen. Vidare avser studien 

undersöka informanternas egen analys och utvärdering av värdegrundsarbetet. Studien syftar till att 

undersöka vad som kan påverka förutsättningar för värdegrundsarbetet och belysa vilka möjligheter 

eller problem som uppstår kring att tolka och förmedla värdegrunden till eleverna. Syftet avser att 

uppnås genom att besvara följande övergripande frågeställningar: 

 

 Vilka faktorer anser informanterna påverkar förutsättningarna att arbeta med värdegrunden i 

skolan? 

 Hur förmedlar informanterna värdegrunden i den didaktiska praktiken? 

 Hur utvärderar informanterna arbetet med värdegrunden? 
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2. Centrala begrepp, bakgrund och tidigare forskning 

I detta bakgrundsavsnitt ges en genomgång av, för området relevanta begrepp och litteratur. 

Värden, tolerans, didaktisk praktik, förmedling av värden och explicit värdepedagogik är centrala 

begrepp i studien. I detta kapitel kommer därför dessa begrepp och vilken relevans de har i studien 

behandlas (2.1). I avsnitt 2.2 presenteras en bakgrund och tidigare kunskaper med koppling till 

forskningsfrågan gällande förutsättningar för värdegrundsarbetet. Här behandlas ramfaktorer, 

socialisation och normer (2.2). Förutsättningarna för lärares arbete med värdegrunden behandlas 

vidare under punkt 2.3. Där diskuteras även hur lärare förmedlar värdegrunden. I avsnittet 

behandlas styrdokument och en historisk bakgrund av läroplanen (2.3). Tidigare forskning och 

bakgrund gällande metoder som behandlar värdegrunden i skolan presenteras under punkt 2.4. 

Avsnittet presenterar även en rapport gjord av skolverket där olika etablerade metoder granskats och 

utvärderats (2.4). Slutligen beskrivs skolverkets råd och granskningar som berör utvärderingen av 

värdegrundsarbetet (2.5). 

 

2.1 Förmedla värden i den didaktiska praktiken 

Colnerud skriver att värden betecknar det som anses vara eftersträvansvärt eller gott och som därför 

motiverar till principer kring handlande. Olika värdens rättfärdigande kan därför vara underlag för 

diskussion. Colneruds studie undersöker lärares arbete med värden och de dilemman som uppstår i 

praktiken när olika värden eller normer ställs mot varandra (1995). 

 

Tolerans definieras enligt nationalencyklopedin som accepterandet av andras rätt att anta och 

försvara åsikter som står i strid med ens egna. Ordet kommer ifrån det latinska ordet to'lero som 

betyder tåla eller uthärda (Nationalencyklopedin, 2013). Det unika hos varje individ ska ses som en 

tillgång och något som kan berika gemenskapen. Gemenskapen och undervisningen kan då präglas 

av en mångfald, där vi kan lära oss av varandra (Aasebö & Melhuus 2007). 

 

Med praktik menas här det arbete läraren bedriver som sker i interaktion med elever. I sin praktik 

ska läraren bedriva undervisning. Enligt Kroksmark kan undervisning betecknas som en aktivitet, 

grundad i medvetet valda metoder och innehåll, som genomförs av någon och som syftar till att 

någon ska tillägna sig kunskaper (1997). Begreppet didaktik betyder enligt Bengtsson & Kroksmark 

(1994) ”konsten att undervisa”. Den praktiska didaktik som är kopplad till läraryrket skiljer sig från 

vardagsdidaktiken som är en självlärd och spontan förmåga. Kunskapen om den didaktiska 

praktiken är något läraren tillägnar sig genom praktik och utbildning och kan liknas vid ett 

hantverk. Lindström och Pennlert (2009) skriver att lärares yrkeskunnande bygger på att läraren 



4 

bygger upp en handlingsförmåga i relation till undervisningen. Författarna menar att tre områden 

har särskild betydelse för denna handlingsförmåga; didaktisk kompetens, social kompetens och 

ämneskompetens. Dessa tre områden står i en pedagogisk situation i central relation till varandra 

och är grundläggande förutsättningar för att elever ska lära sig ett innehåll. 

 

I studien används begreppet förmedla och avser förklara kommunicerande av värden från en individ 

till en annan. Detta delvis för att det i läroplanen står formulerat att utbildningen ska förmedla och 

förankra de värden som samhället vilar på (Skolverket, 2011: a). Thornberg använder begreppet 

värdepedagogik när han talar om situationer där läraren förmedlar värden till eleverna. Den 

explicita värdepedagogiken innebär att läraren skapar lärandetillfällen för eleverna där värdefrågor 

behandlas (Thornberg, 2006: a). Den explicita värdepedagogiken kan också definieras 

som: ”Pedagogiska interventioner, metoder, aktiviteter eller förhållningssätt som avser att 

stimulera, stödja eller påverka individer eller grupper att konstruera, införliva, förstå, gestalta, 

efterfölja, problematisera eller kritiskt reflektera över värden och normer”(Colnerud & Thornberg, 

2003. s 18). Det finns också en implicit värdepedagogik där läraren mer oreflekterat utför 

handlingar och förmedlar normer. Detta brukar även kallas den dolda läroplanen (Thornberg, 2006: 

b).  

 

I denna studie ligger fokus på den del av praktiken där läraren medvetet arbetar med och reflekterar 

över sitt arbete med värdegrundsuppdraget. Det är med andra ord den explicita värdepedagogiken, 

när lärare medvetet kommunicerar, alltså förmedlar värden till eleverna, som är i fokus. 

Denna studie avser inte diskutera validiteten i de värden som finns formulerade i läroplanen utan 

enbart undersöka hur dessa värden kan förmedlas, gestaltas och bearbetas i den didaktiska 

praktiken. 

 

2.2 Förutsättningar för värdegrundsarbete 

Linde (2006) menar att det finns en mängd ramfaktorer som begränsar vilken undervisning som är 

möjlig och påverkar på så vis skolresultaten. Genom att införa en ny läroplan kan skolan påverkas 

till förändring. Ämnets tradition och historiska ställning avgör också hur ämnet behandlas i skolan. 

Om skolor tillåter ett populärt läromedel styra undervisningen i stor utsträckning, kan detta 

läromedel benämnas som en tillämpad läroplan. Det är inte bara nya läromedel och riktlinjer som 

har en betydande roll, läraren som individ är en väsentlig faktor, eftersom den möjlighet läraren har 

att fritt tolka läroplanen och riktlinjerna påverkar hur undervisningen kommer utformas. Beroende 

på hur strikt avgränsat lärarens ämne är så kommer lärarens fria handlingsutrymme att variera. Inom 
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en del skolämnen kan det vara lättare för läraren att sätta sin egen prägel på innehållet (Linde, 

2006). 

 

Som människor formas vi av det som finns omkring oss. Barn socialiseras och påverkas av olika 

faktorer. I hemmet och skolan sker den primära socialisationen, här har uppfostran och 

undervisning formell påverkan då lärare och föräldrar har ansvar för att eleverna ska få en 

harmonisk utveckling till att bli ansvarstagande och goda samhällsmedborgare. Den sekundära 

socialisationen är den som sker i sampel med kamrater och kultur, denna påverkan är informell men 

påverkar även individens utveckling i stor utsträckning. Eleven förs in i olika typer av 

socialisationsarenor varav skolan alltså är en av de primära. I skolan sker en intentionell 

socialisering som ska följa formellt bestämda ramar (Aasebö & Melhuus, 2007). Det är skolans 

styrdokument som bestämmer ramarna för den intentionella socialiseringen. Styrdokumenten 

behandlas under kommande rubrik 2.3. 

 

Bartholdsson skriver om hur eleverna socialiseras till de rådande normerna som framgår i 

läroplanen. Skolans uppdrag är att socialisera eleverna till att bli demokratiska medborgare. Genom 

att föra värderingar vidare till nästa generation formas barnen till normativa vuxna som passar in i 

det traditionella västerländska samhället (Bartholdsson, 2007). 

Normer motiveras utifrån värden och säger åt oss hur, när och vem som ska handla. Etiska normer 

styr individens handlande så att de värden som är socialt grundläggande uppfylls. Dessa värden kan 

förändras över tid och varierar i förhållande till den kultur eller de kulturer individen befinner sig i 

(Colnerud 1995). 

 

Lärare är i regel vana att betrakta den egna etiken som något privat och Gren (2007) anser att denna 

tradition måste brytas. Lärare måste bli medvetna, reflektera, ifrågasätta och samtala om etik 

eftersom elever har skiftande behov och bakgrund. Det är därför viktigt för läraren att medvetet ta 

ställning i olika situationer så att en trygghet kan infinna sig när något oväntat inträffar. Staten har 

givit lärarna ett stort uppdrag och kräver ett aktivt arbete med att förmedla värden och normer till 

eleverna (Gren, 2007). Colnerud och Granström förespråkar yrkesetiska normer för lärare, alltså 

normer som styr det professionella handlandet och syftar till att försvara värdena inom 

lärarprofessionens verksamhet. När dessa normer är bearbetade, uttalade och vedertagna bidrar det 

till ett likartat handlande för olika lärare i praktiken (Colnerud & Granström 2002). 

 

I denna rapport betraktas inte lärarens värdegrundsarbete som den enbart påverkande faktorn för hur 
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elever tillägnar sig de värden staten ålagt läraren att förmedla. Men det är den intentionella 

socialisationen som sker i skolan som studien behandlar. Vår studie utgår ifrån att det som anses 

avvikande från den rådande normen i en specifik klass eller på en skola kan variera.  

 

2.3 Styrdokument, Skolverket och historik 

Skollagen och läroplanen är två av de centrala styrdokumenten som reglerar skolans verksamhet. I 

skollagen står det att; ”utbildningen inom skolväsendet syftar till att elever ska inhämta och utveckla 

kunskaper och värden”. Värdena utgör en grund som skolväsendet vilar på och som skolan i sin tur 

ska förmedla och gestalta (Skolverket, 2011:a s.7). Andra styrdokument som berörs i denna studie 

är timplan och kursplaner som också bidrar till att reglera verksamheten. 

 

Skolverket (2000) genomförde en studie med syfte att ge en bild över arbetet med värdegrund i 

skolorna och diskutera vilka problem samt möjligheter det finns med arbetet. Fokus låg på hur skola 

förskola och fritidshemmet skapar förutsättningar för arbetet med de grundläggande värdena genom 

samtal, goda sociala relationer och möten. Studien lyfte specifikt fram samtalet som metod för att 

förmedla värden och ville särskilt se hur förutsättningarna för olika former av samtal såg ut på 

skolorna. Skolverket lyfter vikten av att personalen har en vilja och ett intresse att arbeta med och 

samtala om värdegrund. Studien visade att lärarna generellt ansåg att värdegrunden var av stor 

betydelse och de uttryckte en stor entusiasm och vilja att arbeta med den. Många informanter ansåg 

att arbetet med värdegrund borde få större utrymme i verksamheten. Skolverket skriver att det sätt 

styrdokumenten i praktiken används på, bland annat leder till att värdegrunden förbises. Inom 

verksamheten för grundskolans senare år samt gymnasieskolan upplevde personalen att det inte 

fanns tillräckligt med tid till att skapa goda sociala relationer och genomföra samtal. Inom 

verksamheten för de tidigare åren fanns större utrymme för att utveckla nära relationer mellan 

elever och personal vilket ger goda förutsättningar för givande samtal där personalen har möjlighet 

att arbeta med elevers normer och värden (Skolverket, 2000). 

 

Läraren ska diskutera värdegrund och olika uppfattningar med eleverna samt tillsammans med 

hemmen förtydliga vilka värden eleverna ska ta till sig. All kränkande behandling ska förebyggas 

och aktivt motverka med hjälp av övrig skolpersonal. Skolan ska med aktiva insatser förhindra 

diskriminering på grund av religion, etnisk tillhörighet, funktionsnedsättning, ålder, kön, 

könsöverskridande identitet eller uttryck, sexuell läggning (Skolverket, 2011:a). 

 

Det kan vara angeläget att titta på läroplanen ur ett historiskt perspektiv då tanken att skolan ska 
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fostra elever till bestämda värden inte är en ny tanke utan en tradition som sträcker sig ända till 

skolväsendets begynnelse i och med införandet av den allmänna folkskolan (Richardsson, 2010). 

Begreppet värdegrund kom först till användning i 1994-års läroplan. Tidigare läroplaner såsom Lgr 

62 och Lgr 69 talade istället om att fostra respektive utveckla elever till grundläggande egenskaper 

som förstärker och bär upp demokratin (Pedersen, 2004). I läroplanen, Lpo 94, hette det att skolan 

skulle gestalta, förmedla och hos eleverna förankra en uppsättning grundläggande värden. De 

demokratiska värdena ska stärkas hos eleverna både som kollektiv och individer (Thornberg, 2006: 

a). Värdegrunden i den idag gällande läroplanen, Lgr 11, är på många punkter oförändrad sedan 

Lpo 94.  

 

2.4 Läromedel och metoder i värdegrundsarbetet 

Byréus (2001) har utformat metoden Forumspel. Övningarna har anpassats till lekfulla former som 

passar barn och ungdomar. Ett forumspel behandlar problem och konflikter som är relevanta för 

gruppen. Några elever spelar upp en bekant situation på några minuter där någon blir orättvist 

behandlad. Den person som hamnar i problem lyckas inte lösa sin eländiga situation. Spelet bryts 

och någon av de andra eleverna får byta ut en person och prova olika förslag på lösningar. Läraren 

leder diskussion före och efter forumspelet. 

 

Lindell och Hartikainen (2001) tar upp olika aspekter av värdegrundsarbetet. De skriver bland annat 

att arbetet ska vara mätbart och rekommenderar enkätundersökningar som metod för att utvärdera 

och förbättra värdegrundsarbetet. Författarna skriver också om hur föräldrasamverkan kan ske och 

betonar vikten av att all personal på skolan tillsammans tar ansvar för att förmedla, samt delta i 

utvärderingen av skolans värdegrund. Eleverna ska inse att alla vuxna i deras omgivning står enade 

som ett kollektiv och att alla samarbetar för att främja tolerans i elevgruppen.  

 

Ett populärt läromedel är SET-programmet (social, emotionell träning) som psykoterapeuten 

Birgitta Kimber har skapat på uppdrag av Socialdepartementet för att förebygga psykisk ohälsa. 

SET erbjuder konkreta övningar för att ta till sig flera delar av skolans värdegrund, som att främja 

empati och demokrati, lära barnen att förstå alla människors lika värde, samt motverka 

främlingsfientlighet. Träningen sker i grupp och struktureras i form av en lektion i veckan som 

kallas Livskunskap (Kimber, 2009). 

 

Edling (1995) skriver om metoden Kompissamtal. En gång i veckan, ofta fredagar, sätter sig 

eleverna i en ring och reder ut sina konflikter. I den första rundan berättar varje elev om denne gjort 
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någon annan ledsen under veckan som gått. I den andra rundan berättar eleven om någon annan 

gjort denne ledsen. Denna metod används som ett regelbundet inslag i undervisningen och syftar till 

att förebygga kränkande behandling. 

 

Johansson och Johansson har gjort en undersökning av arbetet med värdefrågor i fem skolklasser. 

Här diskuteras även metoden Kompissamtal och huruvida barn kan utveckla sociala och empatiska 

förmågor med hjälp av träning. Både barnens och de vuxnas perspektiv på vardagens moraliska 

dilemman får utrymme och bland annat diskuterar författarna barns rätt till privatliv enligt artikel 16 

i FNs barnkonvention. ”En lärare får aldrig agera på ett sådant sätt att barn och ungdomar 

upplever att de tvingas till en öppenhet som de inte är beredda till och som de kan tänkas ångra 

efteråt” (Johansson & Johansson 2003, s. 107). 

 

Skolverket (2011: c) gjorde en kartläggning av metoder för arbetet mot kränkande behandling och 

diskriminering. De valde program eller metoder som var vanligt förekommande på svenska skolor. 

De kom fram till att ingen skola enbart arbetade med ett enskilt program utan att skolorna ofta 

kombinerade olika metoder. Insatser som sågs som effektiva var bland annat att elever aktivt 

medverkar i det förebyggande arbetet. Under stöd och samarbete med vuxna låta elever styra 

aktiviteter på skolan med syfte att skapa en god atmosfär. Det visade sig också att 

likabehandlingsgrupper, trygghetsteam och dylikt, där både lärare och personal med 

specialistkompetens såsom kuratorer deltar, är en effektiv insats i det förebyggande arbetet. 

Rastvaktssystem, skolregler och disciplinära strategier som lärare använder mot oacceptabelt 

beteende togs också upp som framgångsrika insatser som minskar kränkningar.  

 

Insatser som inte rekommenderas är schemalagda lektioner för att utveckla elevers sociala 

kompetens och stärka skolans värdegrundsarbete. Eleverna upplevde ofta de manualbaserade 

övningarna som forcerade och löjeväckande. Ofta kunde denna metod istället ha motsatt effekt och 

leda till en ökning av kränkande beteenden. Skolverket rekommenderade heller inte att använda 

elever som aktörer i form av kamratstödjare eller att använda medlings- och 

konfliktlösningsprogram där elever utses som medlare som själva ska lösa konflikter i skolan 

(Skolverket, 2011: c). 

 

2.5 Utvärdering 

Läraren ska vid planeringen av undervisningen utgå ifrån en analys av tidigare undervisning. I 

analysen eller utvärderingen ska det framkomma vad som fungerat väl eller inte samt vilka orsaker 
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som finns till detta. Utifrån utvärderingen kan läraren planera den framtida undervisningen så att 

den tillgodoser elevers förutsättningar och behov i högsta möjliga utsträckning (Skolverket, 2011: 

b). I läroplanen står det att läraren ska utvärdera varje elevs kunskapsutveckling utifrån 

kunskapskraven i kursplanerna. Läraren ska också ge hemmet och eleven fortlöpande information 

om utvecklingsbehov och studieresultat (Skolverket 2011:a). Uppföljning och utvärdering av 

elevers situation när det gäller kränkningar är en av de insatser som har störst betydelse när det 

gäller att förebygga samt åtgärda fall av kränkande behandling (Skolverket, 2011: c). 

 

För att utvärdering ska genomföras korrekt är validitet är en central del. Elever riskerar att bedömas 

felaktigt om provuppgifter inte mäter vad de avser att mäta, det vill säga provet har låg validitet. 

Provet mäter i första hand hur väl eleven kan skriva prov, vilket kanske inte är lärarens avsikt. 

Istället bör elevernas kunskaper kontrolleras genom så kallade autentiska bedömningar, som ligger 

nära elevers verklighet. Under tiden eleven visar upp sina kunskaper ska bedömningen ske. Varje 

mål ska bedömas flera gånger, helst på olika sätt. Kunskap kan betraktas som kopplad till ett särskilt 

sammanhang, detta benämns som att lärande är situerat. Ett annat sätt att se på kunskap är att den 

skulle vara generell och möjlig att tillämpa oberoende av sammanhang. Kunskap bör dock betraktas 

som situerat, snarare än generellt (Jönsson, 2010). 

 

Det står inte uttalat i läroplanen att värdegrunden i synnerhet ska utvärderas eller bedömas. Skolans 

mål är ändå att alla elever ska ta den till sig (Skolverket 2011:a). I förhållande till läroplanen ska 

elevens sociala och kunskapsmässiga utveckling utvärderas varje termin i ett utvecklingssamtal med 

lärare, elev och vårdnadshavare (Skolverket, 2012).  
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3. Metod 

Metodbeskrivningen omfattas av metodisk ansats, urval, datainsamlingsmetoder, 

litteraturinsamlingsmetoder, procedur och databearbetningsmetoder. Slutligen beskrivs studiens 

forskningsetiska överväganden samt studiens validitet och tillförlitlighet. Syfte och forskningsfrågor 

i studien är formulerade utifrån läroplanens normer och värden och metoden är anpassad därefter.  

 

3.1 Metodologiska överväganden 

För att uppnå syftet med studien har en kvalitativ intervjumetod valts. Den kvalitativa metoden 

används med fördel explorativt dvs. när forskaren vet väldigt lite i förväg om fenomenet eller 

frågeställningen (Malterud, 2009). I denna studie tillämpas en fenomenografisk forskningsmetod, 

vilket innebär att det inte är en sanning som efterfrågas, utan flera förståelser. Fenomenet som 

studeras är värdegrunden och hur lärare erfar och sätter sig själva i relation till denna. Anledningen 

till att denna metod valdes är för att närma sig hur lärare reflekterar kring sin didaktiska praktik, 

samt vad de grundar sina beslut på (Dimenäs, 2007). Det fenomenografiska perspektivet kan 

beskrivas som en kvalitativ forskningsmetod som fördjupar sig i hur fenomen uppfattas av olika 

personer (Kroksmark, 1994). Studier som tar sitt avstamp ur detta perspektiv måste belysa 

variationerna av hur fenomenet uppfattas. Detta ställningstagande grundar sig på tanken att 

anledningen till att människor hanterar samma problem på olika sätt beror på att de också erfarit det 

på olika vis (Marton & Booth, 2000 ). Utgångspunkten i studien är att lärarens verklighet kan 

uppfattas på olika sätt och undersökningen syftar inte till att finna en objektiv sanning utan snarare 

att bidra till en djupare kunskap om det enskilda, kanske unika, fallet. Denna typ av metod kan 

också bidra till kunskap som är lätt att omsätta, och direkt översätta, i den didaktiska praktiken. 

Informationen som insamlas i den kvalitativa studien ger möjlighet att förstå lärarnas syn på sitt 

arbete med värdegrunden (Johansson & Svedner, 1996). 

 

I denna studie används läroplansteorin, som menar att läroplanen ger utrymme för olika tolkningar 

och det är upp till läraren att sätta sig in i materialet för att planera en undervisning som leder till att 

eleverna utvecklar de kunskaper, kvalitéer och värden som efterfrågas. Englund anser att 

undervisningen har en moralisk betydelse samt leder till moraliska konsekvenser som inte får 

bortses ifrån (1997). Linde skriver om läroplansteorins olika arenor, formulering, transformering 

och realisering av läroplanen. Formuleringsarenan handlar om vilket stoff som väljs ut och hur 

detta görs, samt hur läroplanen organiseras. Transformeringsarenan innefattar lärares tolkning av 

läroplanen, det vill säga lärares tankegångar kring hur läroplanen ska uttryckas i undervisningen. 

Realiseringsarenan behandlar den faktiska kommunikationen och aktiviteten i klassrummet, med 
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andra ord hur läraren genomför undervisningen och hur eleverna lär sig (Linde, 2006). Denna studie 

fokuserar huvudsakligen på transformeringsarenan, det vill säga hur lärare tolkar 

värdegrundsuppdraget och upplever värdegrundsarbetet i den didaktiska praktiken.  

 

3.2 Urval 

De kriterier som sattes upp för urval var att informanten skulle ha en lärarutbildning samt vara 

yrkesverksam vid en grundskola. Informanten skulle även ha erfarenhet att arbeta med 

värdegrundsarbete inom årskurserna 1-6. Tidigare kontakter nyttjades delvis för att få tag på 

informanter. En stor del av insamlingen genomfördes på skolor där författarna bedrivit 

verksamhetsförlagd utbildning. I övrigt användes ett slumpmässigt urval genom att lärare som 

arbetade i årskurserna 1-6 på skolor i kommunen kontaktades via e-post där de ombads att delta i 

undersökningen. Sjutton lärare svarade att de kunde tänka sig ställa upp på en intervju. Det blev ett 

antal bortfall på grund av att lärarna inte hade tid under veckorna vi avsåg utföra intervjuerna. De 

elva informanterna som deltog var uteslutande kvinnor, inga män som kontaktades besvarade 

förfrågan. Informanterna deltog för att de var engagerade i ämnet eller på grund av ett personligt 

band till författarna av denna studie.  

 

3.3 Datainsamlingsmetoder 

I studien har kvalitativa intervjuer använts som insamlingsmetod. Enbart frågeområdena var 

bestämda på förhand medan frågorna, i synnerhet följdfrågor, varierade mellan de olika intervjuerna 

(Johansson & Svedner, 1996). Intervjuns utformning gav möjlighet att följa informanternas 

tankebanor. Förhoppningen var att öka sannolikheten att få en klar bild av informantens erfarenheter 

och tankar genom att ställa följdfrågor och aktivt delta i intervjun. 

 

Studien inleddes med en pilotintervju, ett förförsök för att utprova datainsamlingsmetoden 

(Johansson & Svedner, 1996). Intervjufrågorna omstrukturerades därefter då det framkom att 

frågorna behövde specificeras genom att ge tydligare exempel på vad som menades. Då 

värdegrundsarbetet kan innefatta väldigt mycket togs även beslutet att arbetets syfte och 

huvudfrågor skulle förtydligas i början av varje intervju för att informanterna skulle påminnas om 

ämnet. Ett resonemang fördes även gällande i vilken utsträckning intervjufrågorna kunde leda till 

svar på studiens forskningsfrågor och uppnå det huvudsakliga syftet. 

 

För att samla in materialet utfördes kvalitativa intervjuer. En strävan var att använda så öppna frågor 

som möjligt i intervjun. I kontakt med samtliga informanter fick de innan intervjutillfället ta del av 



12 

intervjufrågorna via e-post (se, bilaga 2 och 3). Informanterna intervjuades enskilt och intervjun 

spelades in på band med hjälp av diktafon. Informanterna fick innan intervjutillfället lämna sitt 

godkännande att intervjun skulle spelas in. Intervjuerna blev mellan 30 och 60 minuter långa. Flera 

informanter uttryckte intresse för ämnet som behandlades under intervjun och att de såg frågorna 

som betydelsefulla eller utmanande. Vissa frågor upplevdes som svårare att besvara men vilka 

frågor detta gällde varierade för olika informanter. Ibland behövde intervjuaren vara mer konkret i 

sina frågeställningar eftersom informanterna upplevde en osäkerhet kring vad intervjuaren var ute 

efter. Frågorna kunde då besvaras med hjälp av konkretiserade exempel och ibland hypotetiska 

frågeställningar gällande fiktiva scenarion. 

 

3.4 Litteraturinsamling 

Insamlingen av litteratur inleddes med en sökning i Diva- portalen. Sökningen avgränsades till att 

enbart gälla forskningspublikationer och vi använde sökordet värdegrundsarbete. Referenser som 

fanns i doktorsavhandlingen användes sedan för att hitta ytterligare litteratur. I övrigt användes 

litteratur som behandlats i tidigare kurser under utbildningen där hittades också ytterligare 

referenser. 

 

3.5 Databearbetningsmetoder 

De delar av intervjuerna som var relevanta för studien var huvudsakligen det som transkriberades. 

De transkriberade intervjuerna strukturerades sedan utifrån teman som blev rubriker i resultatdelen. 

Delar i intervjuerna som passade in under respektive rubrik klipptes in som resultat eller referat i 

resultatdelen. Sedan påbörjades en gallring av det som var relevant och unikt formulerat för temat. 

Innehållet som valdes ut skulle även gå att koppla till litteraturen och det beslutades att resultat och 

analys skulle sammankopplas. Under bearbetningen av materialet framkom det att en avsevärd del 

av informanternas utsagor behandlade ett område som inte täcktes upp av våra forskningsfrågor; 

nämligen de faktorer som påverkar lärarens förutsättningar att arbeta med värdegrunden. På grund 

av detta strukturerades forskningsfrågorna om och en ny forskningsfråga utformades.  

 

Resultat- och analysdelen strukturerades tematiskt utifrån de tre forskningsfrågorna och fick 

underrubriker utifrån teman som var återkommande i intervjuerna. Alla svar som fåtts av 

informanterna har inte redovisats i rapporten. Svaren ansågs inte relevanta i förhållande till studiens 

forskningsfrågor. Ett övervägande gjordes gällande hur resultatet skulle utformas i rapporten. 

Författarna av denna studie valde att sammankoppla resultat med analys för att på ett smidigt sätt 

kunna resonera kring resultatet utifrån litteraturen. Detta avvägande gjordes även av praktiska skäl 

då författarna ansåg att detta skulle korta ner textmängden i rapporten. 
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3.6 Forskningsetiska övervägande 

I denna studie uppfylls informationskravet och samtyckeskravet genom att samtliga informanter 

mottog ett följebrev inklusive intervjufrågor där studiens syfte och frågeställningar framgick, samt 

gav sitt medgivande för att kunna delta i studien. Se bilaga 2 och 3. De uppgifter som samlats in 

från informanterna i studien får endast användas för forskning, i enlighet med nyttjandekravet 

(Vetenskapsrådet, 2002). Forskaren ska ha i åtanke att inte utlova att de uppgifter eller material som 

samlats in i undersökningen kommer vara fullständigt oåtkomligt för andra. I händelse av att andra 

forskare vill pröva styrkan i vetenskapliga resultat eller till exempel en opponent begär att få ta del 

av det insamlade materialet, är insyn i forskningsmaterialet befogat (Vetenskapsrådet, 2011). Vid 

intervjutillfället underrättades informanterna om att det fanns en möjlighet att inspelningarna som 

gjordes kunde komma att behandlas av andra parter. Enligt konfidentialitetskravet ska 

informanterna vara anonyma och all information ska avidentifieras (Vetenskapsrådet, 2002). För att 

personuppgifter inte skulle spridas vidtog författarna till denna studie en rad åtgärder. Namn på 

informanten och vilken skola de arbetade på finns inte med i inspelningarna. I transkriberingen av 

intervjun fick informationen som erhållits från varje informant en identifikationskod någonstans 

mellan L1 och L11. För att kunna skilja informationen åt benämns informanten som L (lärare) och 

nummer beroende på i vilken ordning intervjun transkriberades. I resultatet är det på så vis möjligt 

att hänvisa till olika informanter. 

 

3.7 Validitet och tillförlitlighet 

Brister i reliabilitet kan bero på att alla inte blivit intervjuade av samma person, med samma frågor 

och under samma yttre omständigheter (Johansson & Svedner, 1996). De första två intervjuerna 

genomfördes och transkriberades av båda författarna till denna studie. Efteråt fördes en diskussion 

och analys gällande utfallet och utformningen av forskningsmetoden. Syftet med detta var att även 

de intervjuer som genomfördes enskilt skulle utföras på liknande sätt. När det gäller 

intervjufrågorna finns en viss variation av följdfrågor beroende på vilka uppgifter informanten gav 

och vem intervjuaren var. Författarna av denna studie förde en kontinuerlig dialog under tiden som 

intervjuerna pågick och diskuterade följdfrågor och utfall. Allt detta gjordes i avsikt att stärka 

studiens reliabilitet. Två informanter intervjuades i sina hem. Resterande informanter intervjuades i 

skolmiljö, i klassrum eller kontor. Vissa intervjuer genomfördes i miljöer där det fanns 

distraherande moment till exempel kollegor eller barn som kom in i rummet under inspelningen. 

Detta ledde ibland till att informanten avbröts mitt i ett resonemang vilket kan medföra att alla 

informantens tankar inte framkom. Eftersom intervjuerna spelats in har informanternas svar kunnat 
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återges ordagrant. När det upplevdes som relevant skrevs även känslouttryck, så som skratt, ut i 

transkriberingen. Kroppsspråk och gester förekom ibland som uttryck från informanterna men sågs 

inte som relevanta att transkribera då följdfrågor förtydligade vad informanten menade. 

 

Studien söker inte finna resultat som kan ses som representativa för hela lärarkåren. Resultat och 

slutsatser är inte generaliserbara i den mening att det kan visa en bild av hur andra lärare 

transformerar värdegrunden. I kvalitativa studier syftar generalisering till huruvida en ny förståelse 

för det undersökta fenomenet eventuellt uppkommit. Resultatet från den relativt begränsade 

kvalitativa studien som gjorts kan inte generaliseras i största allmänhet (Kvale & Brinkmann, 2009). 

Läsaren erbjuds en inblick i informanternas upplevelse av fenomenet och kan därmed själv dra 

slutsatsen om vilken betydelse utsagor och analys kan ha för läsarens egen praktik. Studien gör 

enbart anspråk på att få en bild av hur informanterna transformerar värdegrunden i praktiken. 

Därmed anses det inte vara nödvändigt att informanterna måste fördelas jämnt i hänsyn till olika 

bakgrundsfaktorer såsom kön, etnicitet, ålder, religion, klass eller sexuell läggning. Studien avser att 

ge läsaren en bild av hur värdegrundsarbetet kan ta sig i uttryck genom att ta del av några lärares 

erfarenheter och därmed bidra till en bild av hur lärare skulle kunna arbeta. 
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4. Resultat och Analys                                                                                                     

Resultat och analys har strukturerats utifrån studiens tre forskningsfrågor och är därmed indelat i tre 

avsnitt. Under varje avsnitt finns underrubriker som utformats utifrån återkommande teman i 

intervjuerna. 

 

4.1 Faktorer som påverkar 

Informanterna har tagit upp flera faktorer som påverkar lärarens förutsättningar att arbeta med 

värdegrunden i skolan. En väsentlig del av de många begränsningarna är skollagen och 

styrdokumenten som bestämmer vilka värden som ska förankras. I detta avsnitt av studien 

presenteras informanternas tankar om de faktorer som påverkar arbetet med den explicita 

värdepedagogiken. Resultatbeskrivning och analys har strukturerats under två rubriker där faktorer 

som påverkar värdegrundsarbetet i skolan behandlas. 

 

Skolan har sedan långt tillbaka haft i uppdrag att fostra elever. Hur detta ska gå till och vad som ska 

ligga i fokus för denna fostran har förändrats över tid (se 2.3). Sedan läroplanen för det 

obligatoriska skolväsendet från 1994 har skolan i uppgift att förmedla en uppsättning fasta 

grundläggande värden, en värdegrund. Även om de grundläggande värdena inte förändrats mycket 

sedan 1980-års läroplan har formuleringen från värderingar till värdegrund antytt en strävan att gå 

från subjektiva värderingar till objektivt giltiga värden (Pedersen, 2006). 

 

    4.1.1 Förutsättningar för ett framgångsrikt värdegrundsarbete 

Linde skriver om de begränsningar som avgör vad som är möjligt i ett undervisningssammanhang 

samt hur resultatet kommer bli. Dessa begränsningar kallas ramfaktorer och innefattar allt från 

elevgruppen och styrdokument till tidsutrymme och elevers förförståelse (2006). Informant L3 

menar att en av ramfaktorerna som begränsar läraren i värdegrundsarbetet är att lärarens uppdrag 

inte enbart innefattar värdegrundsuppdraget. Med andra ord är styrdokumenten en ramfaktor som 

begränsar läraren. 

 

Det vore lättare om jag bara var på skolan för att jobba med värdegrunden.[...] Om mitt enda jobb 

var social kompetens och värdegrund och en annan lärare skulle jobba med kunskapsämnena 

[skulle värdegrunden bli likvärdig med ämnesundervisningen]. Ofta känns det som att 

kunskapsämnena går före, för det är dem du ska betygssätta och skriva omdömen i (L3). 

 

Det innehåll som ska behandlas i skolans verksamhet är en samhällsbeställning. Det är inte läraren 
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som genom väl insatta analyser och bedömningar avgör vad eleverna ska lära sig i klassrummet. 

Kunskapsinnehåll och i viss grad arbetssätt är redan föreskrivet (Colnerud & Granström, 2002). 

Skolans uppdrag är både att främja lärande men också att överföra grundläggande värden. Individen 

ska stimuleras att inhämta och utveckla både värden och kunskaper (Skolverket 2011:a). Skolans 

läroplan formulerar vilka värden och vilka kunskaper eleven ska inhämta. I kursplanerna finns det 

dessutom formulerat vilka specifika kunskaper eleverna ska inhämta i respektive skolämne och i 

timplanen finns det föreskrivet hur lång tid varje ämne ska tilldelas. På beställning av samhället ska 

läraren också, precis som informanten uttrycker, sätta betyg och skriva omdömen gällande elevers 

kunskaper i olika ämnen. 

 

Flera av informanterna, däribland L1 och L3 upplever att kunskapsämnena är i fokus på bekostnad 

av värdegrundsarbetet. De anser dock att arbetet med värdegrundsfrågor är av stor vikt och menar 

att värdegrundsarbetet är en skyldighet och ett uppdrag läraren fått som aldrig får svikta. 

Informanternas upplevelse bekräftas även av Skolverket (2000). Skolverket skriver att det sätt 

styrdokumenten i praktiken används på, bland annat leder till att värdegrunden förbises. 

Styrsystemet fokuserar på kursplaner, ämneskunskaper, kunskapsmål och betyg. Läromedel 

anpassas efter kunskapsmålen för det specifika ämnet och styr därmed också innehållet som 

behandlas i verksamheten. Fokuseringen på den enskilde elevens ämneskunskaper styr 

undervisningen på bekostnad av värdegrunden. 

 

Elevens förutsättningar och gruppens sammansättning är något som många informanter betonar som 

en betydande faktor för värdegrundsarbetet. I vissa klasser har läraren mycket gratis, menar flera 

informanter, däribland L1 och L10. Om det redan finns en bra och tolerant stämning i gruppen är 

det lättare att bygga vidare på värdegrunden. En tolkning som kan göras av informanternas utsagor 

är att elevernas värderingar som de har med sig när de kommer till skolan är betydande för lärarens 

fortsatta arbete med värdegrunden. I ett optimalt scenario är eleverna sedan innan opåverkade och 

därmed mer mottagliga för lärarens och skolans påverkan. Det vore också önskvärt om eleverna 

redan i hemmet eller förskolan förankrat de värden som läroplanen föreskriver. I annat fall står 

läraren inför en stor utmaning, som enligt L1 i värsta fall kan bli omöjlig att mäkta med. 

 

Informanterna menar att det är viktigt för den enskilde läraren att ha ett befintligt stöd från kollegor 

och skolledning. “Ansvaret ska inte enbart ligga på läraren utan på hela skolan. Det är ju rektor, 

kurator, elevhälsan, de som jobbar på skolan inom andra yrkesgrupper, vaktmästare, kök, bibliotek. 

[Hela] Skolan ska ju jobba med det här” (L7). L4 för ett liknande resonemang som L7 och betonar 
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att eleverna är allas barn. L4 berättar om arbetet med skolans likabehandlingsplan och att den leder 

till att alla vuxna på skolan blir uppmärksammade på värdegrunden, och arbetar mot samma mål. 

En annan informant, L5, berättar om problem som uppstod när kollegorna inte lyssnade och betonar 

att en grundläggande förutsättning för att den enskilde läraren ska lyckas med sitt 

värdegrundsarbete är att skolledningen, speciellt rektor, stöttar och tar ansvar för riktade resurser i 

klassen. I läroplanens riktlinjer står det tydligt att alla som arbetar i skolan ska bidra till att eleverna 

omfattar värdegrunden (Skolverket, 2011). 

 

Informanterna uppmärksammar också läraren som individ och dennes betydelse för 

värdegrundsarbetet. “Barn har känselspröt, de kan känna av och märker vad läraren tycker” (L1). 

L1 menar att läraren måste fundera på sina egna attityder och hur dessa kommer i uttryck i 

förmedlandet av värden i praktiken. Informanterna hävdar att läraren ska vara en förebild. L11 

menar att läraren ska vara värdegrunden och att det är på det sättet som eleverna lär sig vad som 

förväntas av dem. Med det menar informanten att läraren efter förmåga ska vara tydlig med att 

utifrån sina egna handlingar och ord förmedla de värden som finns formulerade i värdegrunden. 

Johansson och Johansson (2003) skriver att läraren ska fungera som en förebild gentemot eleverna. 

Genom att exempelvis visa respekt för eleverna kan läraren vara en modell som gestaltar värden i 

sig själv. L5 säger att det är viktigt att läraren är trygg i sig själv och att det påverkar den didaktiska 

praktiken om hon inte är det. Både L2 och L7 betonar vikten av erfarenheter och kunskap hos den 

enskilde läraren. 

 

Man är ju färgad av den man är och sina erfarenheter men jag tycker att det handlar mycket om 

kunskap [för att kunna bedriva ett framgångsrikt värdegrundsarbete]. Kunskap om olika sätt att se 

på saker. Kunskap om feminism, kunskap om olika sexuella läggningar. Jag tror att mycket 

handlar om kunskap att kunna sätta sig in i hur människor tänker och känner. Det har betydelse 

(L2). 

 

Lärares yrkeskompetens står på tre ben, den sociala kompetensen, den didaktiska kompetensen och 

ämneskompetens (Lindström & Pennlert 2009). Denna samlade kompetens, som på ett 

övergripande sätt omfattar den didaktiska praktiken, är verktygen som används i det hantverk som 

läraren utövar (Bengtsson & Kroksmark, 1994). Även om värdegrundsarbetet inte tillskrivs något 

specifikt ämne menar informant L2 att läraren bör besitta kunskaper som är relevanta i 

värdegrundsarbetets sammanhang. Linde (2006) skriver att det inom läraryrket finns ett stort 

utrymme för tolkning, hur läraren tolkar läroplanen får betydelse för vilka värden som premieras i 

den explicita värdepedagogiken. 
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    4.1.2 Skolan är inte den enda socialisationsarenan 

Det är inte bara styrdokument och skolledning som påverkar den enskilde lärarens förutsättningar 

att arbeta med värdegrunden i skolan. Informanterna hävdar att de inte ensamma bär hela ansvaret 

för elevernas värdegrundsutveckling, eftersom det finns så många andra faktorer som påverkar hur 

eleven tar till sig värdegrunden. En del informanter känner en uppgivenhet kring denna del av 

uppdraget, då de upplever att de inte kan påverka eleverna i den utsträckning de önskar. Lärares 

möjlighet att påverka är begränsad. Det finns andra arenor, utöver skolan, där eleven befinner sig 

och där elevernas värderingar påverkas (Bartholdsson, 2007). 

 

Skolan är en av de primära socialisationsarenorna, den andra är hemmet. Hemmet är en faktor som i 

stor utsträckning påverkar vilka värderingar eleven tillägnar sig (Aasebö & Melhuus, 2007). I 

läroplanen står det att läraren ska samverka med hemmet kring elevers fostran och regelbundet 

utbyta information för att främja elevens utveckling (Skolverket, 2011:a). Samtliga informanter 

betonar att hemmet har mycket stor inverkan på elevernas värderingar. L1 säger att samverkan med 

föräldrarna, eller bristande sådan, kan vara helt avgörande för hur väl skolan kan uppfylla sitt 

värdegrundsuppdrag. De största problemen som informanterna nämner är när föräldrarna 

motarbetar skolans värdegrund. L3 är bekymrad över antidemokratiska värderingar som eleverna 

kan bära med sig hemifrån, samt att vuxna idag inte hinner med barnen i samma utsträckning som 

förr. Hon menar att det är ett större samhällsproblem och att det är positivt att skolan fokuserar mer 

på värdegrundsfrågor än tidigare. L3 menar att elevers värderingar är oerhört sköra och ombytliga, 

då eleverna influeras i stor utsträckning av sin omgivning. “En fin värdegrund de [eleverna] får i 

skolan kan förstöras på en helg, då barnet träffar sin morbror som säger något“(L3). I citatet kan 

skymtas en upplevelse av att skolan har ett tungt ansvar i förhållande till skolans faktiska möjlighet 

att påverka elevernas värderingar. 

 

Informanterna uttrycker både frustration över att de olika socialisationsarenorna ibland ger 

motstridiga budskap, men också belåtenhet över när ett gott samarbete med hemmet kan ske. L4 

hävdar att alla vuxna som finns runt barnen måste sträva mot samma mål för att förankra 

värdegrunden hos eleverna. Detta gäller både samarbete med föräldrar och övrig skolpersonal. L9 

och flera andra informanter förklarar att det värdegrundsarbete som leder till den största 

framgången är då både elever, föräldrar och andra pedagoger är aktiva. Lindell och Hartikainen har 

liknande erfarenheter och bekräftar informanternas utsagor. Författarna menar att en av de 

viktigaste faktorerna för att läraren ska kunna bedriva ett framgångsrikt värdegrundsarbete är att det 

finns en aktiv föräldragrupp som stödjer skolans värderingar (2001). Lärare ska också samarbeta 
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med hemmet när det gäller elevers fostran i allmänhet. L6 anser att om det uppstår motstridigheter 

mellan hemmet och eleven, så måste läraren våga ta en diskussion gällande elevernas välmående 

och skolans uppdrag. Stöd för detta kan finnas i läroplanens riktlinjer för hur läraren ska samarbeta 

med hemmet i elevernas fostran (Se bilaga 1). 

 

Informanterna menar att det inte bara är hemmet som påverkar elevers värderingar, utan kultur och 

kamrater har även en stor inverkan. Aasebö och Melhuus skriver att samhällets kultur, samt 

samspelet med kamrater utgör den sekundära socialisationsarenan (2007). Barns etik formas av den 

kultur och sammanhang de lever i, menar socialisationsteorin. Genom imitation, identifikation och 

förstärkning tar barnen till sig värden, normer och beteenden från sin kultur. Barn tolkar sociala 

rutiner och drar slutsatser vilka moraliska budskap som är betydelsefulla i sammanhanget. 

(Johansson & Johansson, 2003) Flera informanter ser hur eleverna imiterar beteenden från 

massmedia och att detta återspeglas i deras sociala umgänge med kamrater i skolan. I 

informanternas resonemang framkommer det att de upplever att den sekundära socialisationsarenan 

har en negativ inverkan på elevernas värderingar. L10 förklarar hur hon försöker lära eleverna alla 

människors lika värde, men upplever sig bli motarbetad av TV-program där deltagare konkurreras 

ut och utseendet värderas mycket högt. Hon tycker att elevernas beteenden påverkas negativt av de 

dataspel de ägnar sig åt på fritiden. 

 

L9 anser att just det faktum att elever tar del av tvivelaktiga värderingar från det övriga samhället 

stärker skolans betydande roll som primär socialisationsarena. Bland andra L4 och L6 hävdar att 

lärare kan påverka eleverna i positiv riktning. L11 förklarar varför kulturen har relevans för 

värdegrundsarbetet i skolan. Hon menar att allting som elever råkar ut för som påverkar skolan, ska 

skolan försöka åtgärda. Av denna anledning tar likabehandlingsteamet emot anmälningar om 

kränkningar på internet, trots att dessa inte inträffade inom skolans fyra väggar. På det viset flätas 

de olika socialisationsarenorna samman. Kulturen har inte bara negativa influenser på elevernas 

värderingar. En del informanter menar också att kulturen kan förstärka de grundläggande värdena 

som skolan ska förmedla till eleverna. Kulturen erbjuder personer som eleverna kan identifiera sig 

med. L9 berättar att det är en fördel när förebilder med till exempel könsöverskridande uttryck 

träder fram i massmedia, då detta nyanserar föreställningar om manligt och kvinnligt. 

 

Sammanfattningsvis finns det betydande ramfaktorer som påverkar verksamheten och lärarens 

möjlighet att bedriva ett framgångsrikt värdegrundsarbete. Informanterna betonar betydelsen av 

ramfaktorer som styrdokument, tid, elevgruppens sammansättning, kollegialt stöd, läraren som 
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individ och dennes kompetens. Skolan existerar dessutom inte som en isolerad instans. Eleverna 

befinner sig i två primära socialisationsarenor; skolan och hemmet. Dessutom har även den 

sekundära socialisationsarenan, kultur och kamrater, stort inflytande på vilka värderingar eleverna 

tillägnar sig. Alla dessa ramfaktorer kan medföra positiva eller negativa effekter på lärarens 

förutsättningar att utföra sitt uppdrag. En tolkning som kan göras utifrån detta är att lärares 

värdegrundsarbete skulle vara lättare att genomföra om inte de negativa effekterna av ramfaktorerna 

fanns. 

 

4.2 Lärares förmedling av värdegrunden i praktiken 

Lärare förmedlar värdegrunden på många olika sätt i den didaktiska praktiken. De metoder läraren 

väljer att använda sig av bottnar i vederbörandes förhållningssätt och syn på elever och lärande. Den 

explicita värdepedagogiken i skolan kan definieras som; ”Pedagogiska interventioner, metoder, 

aktiviteter eller förhållningssätt som avser att stimulera, stödja eller påverka individer eller 

grupper att konstruera, införliva, förstå, gestalta, efterfölja, problematisera eller kritiskt reflektera 

över värden och normer”(Colnerud & Thornberg, 2003. s 18). 

 

I detta avsnitt av studien presenteras informanternas förhållningssätt gällande hur värdepedagogiken 

ska förmedlas och erfarenheter kring hur värdepedagogiken kan ta sig i uttryck i olika 

arbetsmetoder. Resultatbeskrivning och analys har strukturerats under fyra rubriker där lärares 

förmedling av värdegrunden i praktiken behandlas. 

    

    4.2.1 Hävda värden eller ifrågasätta inställningar 

Informanterna fick frågan hur de agerar när de i vardagen blir vittne till kränkande beteende och hur 

de i sådana situationer väljer att förmedla värdegrunden. Frågan gällde hur de reagerar då de 

upptäcker rasistiska och homofobiska tendenser hos eleverna. I svaren framgår en 

meningsskiljaktighet kring hur lärarna skulle bemöta intolerans. Hur läraren samtalar med eleverna 

beror på om läraren prioriterar att hävda värden eller istället har som utgångspunkt att hjälpa 

eleverna ifrågasätta sina inställningar. 

 

I läroplanen står det att lärare både ska förmedla värden och aktivt motverka diskriminering och 

kränkande behandling. Intolerans ska bemötas med aktiva insatser, kunskap och öppen diskussion 

(Skolverket, 2011:a). L3, anser att den lämpliga strategin för att bemöta intolerans och aktivt 

motverka diskriminering var att påverka eleverna på ett känslomässigt plan och på så vis få dem att 

ändra beteende. 
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[Jag] är väldigt hård, alltså gränsfall till att de nästan börjar gråta så hård är jag i min 

tillrättavisning. [...]Få dem att skämmas[..].för att få en grupp att funka är skam, tycker jag, en 

väsentlig del. Jag tror att det är kittet som håller ihop ett samhälle. Känner du inte skam, det är ju 

då jag tror att det kan bli vadsomhelst. (L3) 

 

Informantens strategi är att på ett kraftfullt sätt förmedla att elevernas attityder motsätter sig 

värdegrunden som skolan står för. L3 vill, genom att skapa en känsla av skam hos eleverna, en 

känsla av att vad de sagt eller gjort är fel, få eleverna att handla i enighet med de värden som skolan 

står för. Informanten uttrycker även en inre kamp när hon förklarar att hon vet att hennes agerande 

kan uppfattas som hemskt men att det är viktigt, att eleverna måste känna att det är fel. Colnerud 

och Granström beskriver kampen som en ständig balansgång mellan att företräda skolan som 

samhällsinstitution och ta etisk hänsyn till eleven. Läraren ska ta hänsyn till eleven som individ, 

dennes integritet och rättigheter men samtidigt måste läraren också hävda värdegrunden som skolan 

bygger på (2002). Andra informanter såsom L2 och L7 förklarar att de i samma situation skulle 

använda sig av strategier som inriktas på att ställa frågor till eleverna och på så vis ifrågasätta deras 

attityder eller beteenden. 

 

Det är klart att man kan säga åt dem att de inte får säga kränkande ord men man måste någonstans 

gå på djupet och diskutera [...]För att man på djupet ska förändra någons syn måste de tänka på 

djupet och ifrågasätta varför man säger så, varför man gör så. […] Det är ju genom att ställa 

frågor och få dem att tänka till själv. Inte bara tala om vad som är rätt. Fråga varför? Ibland kan de 

inte svara men de kanske kan tänka till (L2). 

 

Denna informant vill föra en diskussion med eleverna och anser att det är en mer konstruktiv 

strategi än att enbart tala om för dem att det är fel. L2 menar att det till stor del handlar om att som 

lärare vara aktsam och fånga situationen för att samtala om värdegrunden. Informanten uttrycker ett 

förtroende för elevers förmåga att tänka till och menar att läraren bör ge elever möjligheten att tänka 

efter och resonera kring sitt handlande eller sina attityder. 

 

Det krävs att lärare har förmågan att avgöra vad som är den lämpligaste handlingen i en situation. 

Ibland kan det vara lämpligt att hävda en grundläggande värdering, till exempel genom att ta 

avstånd från rasistiska värderingar medan det i andra fall är viktigt att läraren är neutral och låter 

eleverna finna sina egna lösningar (Edling, 1995). När det gäller metoden Kompissamtal ska läraren 

inte värdera elevens handlingar eller ta ställning för någon elev. Detta leder till ett dilemma för 

läraren som har i uppdrag att förmedla och förankra värden (Johansson & Johansson, 2003). 
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Situationen informanterna fick ta ställning till är inte tillämpbar för metoden kompissamtal men 

samma dilemma uppstår ändå när informanternas svar ställs mot varandra. Både L2 och L3 gör en 

avvägning när de får frågan men väljer två olika sätt att handla. 

 

    4.2.2 Öppenhet kontra integritet 

Under intervjun tillfrågades informanterna om hur de gör för att klassen ska visa tolerans gentemot 

elever som avviker från den rådande normen (se bilaga 3). Flera informanter betonar att tolerans 

kan förankras genom att läraren är öppen med de olikheter som finns representerade i klassrummet. 

Läraren behöver samtidigt vara aktsam för att inte kränka elevens integritet. Detta är en balansgång 

som kan leda till svårigheter menar informanterna. Öppenhet kontra integritet är en av många 

avvägningar som lärare måste betrakta då de förmedlar värdegrunden. 

 

Att elever avviker från den rådande normen behöver enligt informanterna inte alltid vara 

problematiskt. Flera informanter såg avvikande elever som en tillgång. Aasebö och Melhuus skriver 

att varje elevs unika egenart gynnar mångfalden. Genom mångfald kan gruppen forma en tolerant 

gemenskap där olikheter betraktas som en tillgång för alla (2007). Vissa informanter, däribland L9 

och L11 påpekade en avsaknad av mångfald i barngrupperna. De menade att det i homogena 

grupper kan vara svårare att arbeta med tolerans. Om en klass består av en homogen 

sammansättning av elever kan det vara svårare för en elev som avviker från normen att komma in i 

gruppen, berättar L6. Om gruppen däremot består av elever med många nationaliteter och en ny 

elev med ytterligare en nationalitet tillkommer blir det ingen större sak. L 10 menar att det blir 

lättare att utmana elevernas värderingar och förutfattade meningar om gemenskapen präglas av 

mångfald. 

 

I läroplanen står det att undervisningen ska ha sin utgångspunkt i elevernas tidigare kunskaper, 

erfarenheter och bakgrund. Elevens behov och förutsättningar ska vara en utgångspunkt för 

utformandet av undervisningen (Skolverket 2011:a). Varje elev ska få det denne behöver. En elev 

har rätt till insatser utifrån de behov som finns även om detta innebär att det inte blir lika för alla 

(Colnerud, 1995). Flera informanter betonar att läraren ska våga sätta upp olika regler för eleverna 

och motivera besluten för de andra eleverna. Informanterna menar att det är behoven som ska styra 

insatserna. För att se till att dessa insatser inte innebär en stigmatisering av enskilda elever 

förespråkar de flesta informanterna öppenhet. Om läraren bara förklarar varför en elev avviker 

menar dessa informanter att de andra eleverna med tiden lär sig att acceptera att alla har olika 

behov. 
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L3 betonar att risken finns att irritation väcks om läraren inte förklarar och besvarar de frågor övriga 

elever har om varför en elev får särskilda insatser. Det är betydelsefullt att ta elevernas frågor på 

allvar, menar informanten. Bland annat L2 och L4 berättar att det kan vara vanligt att läraren måste 

upprepa sin förklaring många gånger innan eleverna förstår varför det kan finnas olika regler och 

förhållningssätt för olika elever. L2 tycker att läraren med fördel kan diskutera ämnen som rättvisa 

med eleverna för att väcka deras tankar. L2 menar att det är viktigt att samtala med eleverna om att 

olika individer har olika behov och att det därmed inte är rättvist att behandla alla exakt likadant. 

 

Behovsanpassning kan innebära allt ifrån att vissa elever får särskilda hjälpmedel till att elever ska 

ha möjlighet att bli befriade från att fira kristna högtider. Flera informanter, däribland L7 förklarar 

att en del aktiviteter, såsom julpyssel bör ha alternativ som kan väljas av alla elever. Detta gynnar 

alla elevers självbestämmande, samt religionsfriheten för den enskilde eleven. Colnerud instämmer 

i detta resonemang och skriver att läraren ska respektera elevens rätt till självbestämmande. Då 

elever inte kan delta i aktiviteter, exempelvis på grund av religion, så måste läraren visa hänsyn till 

detta. (1995). 

 

Läraren bör inte lyfta fram och poängtera olikheter om det inte har relevans för elevens situation i 

verksamheten, menar flera informanter. Bland annat L7 och L9 säger att det finns en risk att 

olikheter som lyfts fram onödigt mycket kan skapa utanförskap, snarare än förhindra detta. 

Informanterna menar att läraren bör göra en avvägning gällande att ge eleverna kunskap och 

information och att betona något som avviker från normen så att det framstår som något konstigt. 

 

Ja, alltså inte göra nån större sak av det helt enkelt. Och att inte förutsätta att alla barn här inne är 

heterosexuella. Inte säga till en kille ”När du gifter dig och får en fru” [...] Om jag inte har de 

förutfattade meningarna och går in med det så blir det inte så avvikande heller. Då blir det ju 

vilket som liksom (L9). 

 

L9 menar att det är bättre att i undervisningen betrakta det som kan anses avvika från normen som 

en normalitet. Informanten poängterar att det är viktigt att har en avslappnad men öppen inställning 

till sådant som kan ses som avvikande från normen i klassen. Om elevgruppen inte uppvisar några 

tecken på intolerans mot en specifik egenskap eller bakgrund behöver inte detta behandlas specifikt 

i undervisningen. 
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L7 berättar om en gång då det började en ny elev i klassen som bar slöja. Innan eleven kom så 

pratade hon om detta i klassen för att säkerställa tolerans mot denna elev som kunde uppfattas som 

avvikande. Hon förklarar att anledningen till att hon gjorde detta var för att hon inte hade erfarenhet 

av elever med olika kulturer och nationaliteter och därför kände sig osäker. I efterhand funderar 

informanten på om det verkligen var rätt att betona den olikheten som eleverna själva kanske inte 

skulle lagt så stor vikt vid. Om detta skulle inträffa idag så säger L7 att hon inte skulle förbereda 

klassen på något vis utan istället svara på eventuella frågor då de uppstår. Gren för resonemang som 

överensstämmer med det informanten diskuterar. Det är viktigt för lärare att tänka igenom olika 

handlingsalternativ och hur man kan ställa sig när något oväntat inträffar. Lärare bör alltså ha en 

handlingsberedskap i förhållande till hur värden ska behandlas (Gren, 2007). Utifrån informanternas 

utsagor bör läraren i undervisningen ta upp olikheter. Samtidigt krävs kunskap och medvetenhet för 

att avgöra när olikheter är nödvändiga att föra på tal och när detta bör undvikas. 

 

Även om de flesta informanter förespråkade öppenhet så lyfte de problematiken kring att inte peka 

ut enskilda elever eller skapa situationer där en elev måste stå till svars för eller representera en 

avvikelse. Flera informanter föreslår att elevens integritet kan skyddas genom att visa en film eller 

läsa en bok som behandlar det som är utmärkande för den eleven. På det viset menar L9 att ämnet 

kan lyftas till ett allmänt plan istället för att fokuseras på den enskilde eleven. L7 berättar om hur 

läraren i val av läromedel, litteratur, film kan påverka vad som blir en normalitet i klassen. Genom 

att exempelvis visa en film på matematiken där två mammor finns med, så vänjer sig eleverna vid 

olika familjekonstellationer utan att det behöver diskuteras. 

 

Om en elev inte upplever det som integritetskränkande att läraren tar upp och berättar om dennes 

situation kan läraren med fördel göra det, menar flera informanter. L2 tror att ett bra sätt att främja 

en god och tolerant stämning i klassen är om eleven själv berättar om sin situation. L 10 för samma 

resonemang som L2 och betonar att det är viktigt att i sådana situationer prata med eleven och 

vårdnadshavare innan så att läraren har en uppfattning om vad som kan vara känsligt att prata om 

eller inte. Informanterna ser sammanfattningsvis helst en öppenhet i barngruppen och tror att detta 

kan öka förståelse samt tolerans hos eleverna om elevers olika behov uppmärksammas. Samtidigt 

måste läraren visa taktfullhet så att eleven eller dennes familj inte kränks. 

 

 4.2.3 Läromedel och arbetsområden 

Informanterna beskriver läromedel och metoder som de använder för att förmedla värdegrunden i 

den didaktiska praktiken. En del informanter ägnar särskilda arbetsområden till denna del av 

uppdraget. Informanterna berättar hur de planerar lektioner med övningar som inriktar sig på att 
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förankra skolans värdegrund hos eleverna. Det är vanligt bland informanterna att utgå från film, 

litteratur eller forumspel för att väcka diskussioner som rör värdefrågor. Samtal kan struktureras 

med hjälp av lärares frågor om det aktuella ämnet. 

 

L3 och L7 beskriver hur de arbetar med Forumspel (se 2.4). Det som dessa informanter framhållit 

som det mest positiva med arbetsmetoden är att forumspelet praktiskt synliggör vardagliga 

konflikter och att alla elever involveras i att hitta lösningar. L3 och L7 framhåller också att man 

själv som lärare kan vara delaktig och att inget barn får känna sig utsatt i spelet. Som ett alternativ 

till forumspel berättar flera informanter, däribland L4 och L6 om hur filmklipp kan användas på ett 

liknande sätt. Filmen stoppas i en besvärlig situation och eleverna diskuterar sig fram till konkreta 

lösningar. UR har producerat filmer för barn som är anpassade efter detta. Efter diskussionen startas 

filmen igen och då får barnen se ett ”lyckligt slut”. L4 ställer frågor som syftar till att eleverna ska 

leva sig in i karaktärernas känslor och koppla detta till sin egen livssituation, samt föreslå lösningar 

på karaktärernas problem. Informanterna menar att förmågan att leva sig in i andras känslor är 

grundläggande för att eleverna ska kunna tillämpa och förankra värdegrunden. Fantasi och 

kreativitet är nödvändigt för att eleverna ska upptäcka vilka lösningar som kan reda ut särskilda 

problem. Informanterna menar också att diskussioner underlättas av att till viss del styras av frågor, 

samt utgå från en specifik händelse. 

 

Ett annat sätt att väcka tankar och diskussioner på är genom tidningsartiklar, skönlitteratur och 

bilder. Genom att visa bilder på artister som har ett könsöverskridande uttryck så kan L9 bemöta 

elevers eventuella funderingar med konkreta exempel. L6 beskriver hur hon avbryter sin högläsning 

med att eleverna får rita bilder som föreställer hur karaktärerna känner sig vid olika tidpunkter i 

berättelsen. Efter en diskussion om allvarliga världshändelser märkte hon att flera elever var tyngda 

av sina tankar. Trots att hon planerat en annan lektion, så lät hon eleverna måla sina känslor med 

vattenfärger. Eleverna började samtala med varandra medan de målade och på så sätt kunde de 

bearbeta sina tankar och känslor. 

 

L6 och L8 ger i intervjuerna exempel på hur den explicita värdepedagogiken kan förmedlas genom 

att regelbundet innefattas av skolämnenas planeringar. L6 berättar att varje vecka inom ämnet SO 

visas Lilla aktuellt och eleverna diskuterar nyheterna. Thornberg beskriver hur värdefrågor kan 

lyftas fram inom ramen för ett skolämne (2006: b). L8 samtalade med eleverna i teknik om vissa 

leksaker var avsedda för pojkar, respektive flickor. Både L6 och L8 har arbetat med 

barnkonventionen och förhållanden i olika länder för att knyta an till alla människors lika värde. Då 
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människokroppen behandlas samtalar L8 med sina elever om olika handikapp och hur kroppar kan 

se olika ut. Värdegrunden bearbetas ämnesövergripande av informanterna. Informanternas exempel 

visar hur de grundläggande värdena kan genomsyra all verksamhet. En tolkning som kan göras 

utifrån informanternas utsagor är att lärare kan utforma undervisningen så att värdegrunden 

regelbundet behandlas inom ramen för olika skolämnen. 

 

En mängd metoder och läromedel har utformats som i synnerhet behandlar värdegrunden. 

Informanterna tillfrågades vad de ansåg om att använda sig av sådana läromedel. 

Flera informanter betonar vikten att vara kritisk till användningen av ett särskilt läromedel eller 

metod. L8 och L11 förklarar att en variation av olika material är det eftersträvansvärda i 

sammanhanget. L8 menar att om endast ett material används riskerar undervisningen att bli ensidigt 

och därför väljer hon aktiviteter från olika slags läromedel. L11 hävdar att ingen metod är så 

effektfull att läraren kan genomföra alla övningar utan anpassningar. Hon betonar att det kan gå illa 

om läraren är för naiv i sitt val av läromedel i syfte att förmedla värdegrunden. Bland annat L8, L9 

och L11 har använt sig av SET-metoden och haft Livskunskap på schemat. “Det kan finnas andra 

saker vi måste jobba med och det är kanske inte nästa sida i boken. Men vi använder det [SET] som 

ett inspirationsmaterial som mycket annat “(L9). L9 menar att även om det finns många bra 

övningar i ett material så bör läraren göra avvägningar gällande i vilken utsträckning läromedlet ska 

användas. 

 

Det förekommer att en del läromedel eller arbetsuppgifter nästan blir som en tillämpad läroplan i 

skolor som låter ett särskilt material styra stora delar av undervisningen (Linde 2006). Lärarens 

didaktiska kompetens innefattas bland annat av att läraren kan välja lämpliga metoder för ett 

innehåll och variera dessa metoder (Lindström & Pennlert, 2009). En tolkning som kan göras 

utifrån informanternas utsagor är vikten av att ständigt reflektera kring de beslut som fattas i den 

didaktiska praktiken. Läraren bör analysera i vilken utsträckning metoden är lämplig i förhållande 

till läroplanens beskrivning av uppdraget. 

 

För att kunna välja ut stoffet och tillämpa ett kritiskt förhållningssätt menar L11 att läraren måste ha 

en baskompetens inom ämnet för att kunna fatta beslut i den didaktiska praktiken och göra urval 

gällande innehåll och metoder. L7 betonar att läraren bör ta hänsyn till vilka elever som finns i 

gruppen och noga tänka igenom hur övningarna ska utföras så att elever inte känner sig utsatta. 

Lindström och Pennlert skriver att som en del av lärarens sociala kompetens ska läraren vara lyhörd 

och respektfull mot eleverna, samt befrämja goda relationer mellan eleverna. Det centrala i lärarens 
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ämneskompetens är att läraren har relevanta kunskaper i det ämne som undervisas (2009). 

 

    4.2.4 Samtal och redskap att tillämpa värden 

Alla informanter anser att samtalen genomgående spelar en central roll gällande hur den explicita 

värdepedagogiken förmedlas i den didaktiska praktiken. Samtliga informanter menar att de metoder 

som bearbetar värderingsfrågor syftar till att ge eleverna redskap som de kan tillämpa även utanför 

klassrummet och på så vis lär sig eleverna ett beteende som stämmer överens med skolans 

värdegrund. 

 

Flera informanter berättar att ett sätt att behandla skolans värdegrund är genom samtal i grupp. 

Informanterna beskriver fördelarna med dessa gemensamma samtal. L5 och L11 har erfarenhet av 

att ha Kompissamtal regelbundet. L5 upplever att eleverna var öppna och vågade berätta för 

varandra vad som varit roligt eller tråkigt under veckan som gått. L11 berättar att fördelen med 

Kompissamtal är att eleverna lär sig att sätta ord på sina tankar. Edling skriver att detta är en metod 

som förebygger kränkande behandling och är således ett tillvägagångssätt för läraren att förmedla 

värdegrunden (1995).  

 

L11 anser samtidigt att risken finns att elever fokuserar på negativa händelser i Kompissamtalen 

och är därför kritisk till metoden. “[...] Och jag kände att det vart så mycket fokus på elände. Det 

blev ett grävande “(L11). Informanten tillägger att hon vill att eleverna ska lära sig att lösa 

konflikter själva. Informantens kritik mot metoden bekräftas av Edling (1995) som skriver att det 

händer att elever tar upp onödiga problem under Kompissamtal. Ibland kan vissa konflikter klaras 

av enskilt med de elever det gäller och en del barn vill ha uppmärksamhet genom att berätta om sina 

bekymmer i klassen. Ett annat problem som kan uppstå är att det kan bli en del bråk under samtalen 

och att det är utmanande att leda in samtalen på väsentligheter. Elever som tar upp petitesser avvisas 

lätt och detta kan få dem att känna sig obetydliga (Edling, 1995). Utifrån en analys av 

informanternas utsagor kan det antas att det finns en mängd fördelar, respektive nackdelar med 

Kompissamtal, precis som med alla andra metoder. Lärarens utmaning är att väga de positiva 

effekterna metoden har på elevernas värderingar mot de negativa effekterna och på så vis fatta 

beslut om metoden ska användas. 

 

Både L7 och L10 förklarar att samtal i grupp, värderingsövningar och social träning kräver 

didaktisk kompetens, då läraren måste kunna vara flexibel och skydda elevernas integritet. L7 

förklarar att läraren alltid måste göra en avvägning gällande hur viktigt det är att diskutera ett ämne 
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i grupp, jämfört med hur stor risken är att någon elev kommer känna sig utsatt. L7 poängterar att en 

lärare måste fundera särskilt noga över om någon elev kan känna sig utsatt då övningar eller samtal 

kring värderingar behandlas. “Jag hade en tjej i förra klassen som var väldigt, väldigt öppen med 

allting och när vi då hade samtal i grupp och olika övningar, man visste inte riktigt vad som skulle 

komma. Man tänkte att det kan slå tillbaka på henne sen från de andra, så jag var lite orolig för det 

“(L7). I detta resonemang betonar L7 att läraren måste ha barnets bästa i fokus då undervisningen 

utformas. L10 arbetade med livskunskap i sin klass och hade samtal i grupp. Informanten hade 

liknande invändningar som L7 eftersom det med metoden kunde bli svårt att ta hänsyn till elevernas 

integritet. 

 

Sen blev ju SET lite ifrågasatt. För där kunde du ju nästan lämna ut barnen till varandra. Och det 

kändes nästan lite som mobb- [mobbning] tendenser. SET fick också kritik för att du nästan gick 

in på psykolognivå och det hade vi inte behörighet för. Det var olämpligt att vi gjorde det med 

övningar som kanske används på BUP [barn och ungdomspsykiatrin] och det är sällan det passar 

sig för en grupp med 15-20 barn. Det kan så lätt bli fel (L10). 

 

Det händer att barn försöker undvika att ta upp vissa händelser av olika skäl. Risken finns att barn 

under kompissamtal känner sig tvingade att berätta alltför personliga händelser. De kan känna 

förväntningar från både lärare och andra barn att berätta. Artikel 16 i FN:s barnkonvention handlar 

om barns rätt till privatliv. ”En lärare får aldrig agera på ett sådant sätt att barn och ungdomar 

upplever att de tvingas till en öppenhet som de inte är beredda till och som de kan tänkas ångra 

efteråt” (Johansson & Johansson 2003, s. 107) Informanternas erfarenheter bekräftas av litteraturen. 

Svårigheterna med samtal i grupp är främst att värna om barnens rätt till privatliv. Det är lärarens 

ansvar att se till så att eleverna inte känner sig utsatta. Samtal i grupp är en uppskattad metod, men 

den bör inte användas oreflekterat. 

 

För att kunna handla i enlighet med värdegrunden behöver eleverna få möjlighet att träna sin 

empatiska förmåga och utmana sina värderingar. Informanterna förmedlar skolans värdegrund 

genom att ge eleverna redskap, såsom empati. Samtalen och den sociala träningen menar 

informanterna, är tänkta att resultera i att eleverna tillägnar sig redskap som de kan använda i sitt 

sociala samspel med andra och genom detta omsättas av de grundläggande värdena. Thornberg 

skriver att läraren ska vara medveten om att förmedla bestämda värden till eleverna, samt ge 

eleverna redskap så de själva kan agera utifrån dessa värden i den sociala samvaron (2006: b).  

L4 poängterar att elever med bristande empati har svårigheter att samarbeta, då de inte kan lyssna in 

andra. De flesta informanter, däribland, L3, L4 och L7 ansåg dock att majoriteten av alla elever kan 
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utveckla empatisk förmåga med hjälp av samarbetsövningar och känslomässig träning inom ramen 

för skoldagen, men att vissa elever behöver stöd av kurator eller barn- och ungdomspsykiatrin. 

 

“Skolans mål är att varje elev kan leva sig in i och förstå andra människors situation och utvecklar 

en vilja att handla också med deras bästa för ögonen” (Skolverket, 2011:a, s 12). Barn utvecklar 

sin moral genom att leva sig in i andras känslor. Det är vanligt att pedagoger förutsätter att barns 

kunskaper om andras känslor kommer leda till att de agerar moraliskt korrekt. Men forskningen har 

ifrågasatt kopplingen mellan förståelse för andras känslor och ett moraliskt beteende. Flera studier 

har visat att kunskap om känslor kan få motsatt effekt för både barn och vuxna. Kunskapen om hur 

andras känslor kan påverkas kan i värsta fall användas för att medvetet skada och kränka andra 

individer (Johansson & Johansson, 2003). Den analys som gjorts utifrån informanternas utsagor och 

litteraturen är att empati och kunskapen om andras känslor är skilda saker. En tolkning som kan 

göras utifrån detta är att det informanterna vill utveckla hos eleverna och det forskningen riktar 

kritik mot är två olika saker. Om en individ enbart har kunskaper om hur andra människor känner 

och hur denne kan påverka deras känslor kan denna kunskap användas för att manipulera och 

kränka andra. Informanterna verkar däremot mena att en utvecklad empatisk förmåga leder till en 

vilja att handla gott. Läraren behöver dock vara aktsam på vilka tillvägagångssätt som används så 

att arbetet inte får motsatt effekt. 

 

En utmaning med att träna eleverna i att utveckla användbara redskap är att säkerställa att eleverna 

verkligen nyttjar dessa redskap utanför klassrummet. L10 berättar om bilder som föreställer 

ansiktsuttryck som ingår i elevernas träning att lära sig känna igen känslor. Men denna informant 

menar också att eleverna lätt glömmer bort detta i stundens hetta. L2 anser att det är komplicerat att 

bedöma om eleven verkligen har en önskvärd värdegrund under styrda aktiviteter. Under 

värderingsövningar berättar hon att eleverna ger de svar som läraren vill höra. Eleverna vet hur de 

borde bete sig, men har svårt att tillämpa dessa kunskaper i vardagliga sammanhang. L2 beskriver 

hur hon istället ger eleven redskap utanför klassrummet genom att beskriva vad som händer i 

vardagliga situationer. Hon ställer frågor till eleven om de andra elevernas känslor. Eleven ska 

fundera på vad denne gjort som orsakat de andra elevernas reaktioner. L2 vill ge eleverna en 

tankeställare till varför människor ibland inte agerar i enlighet med vad de vet är moraliskt riktigt. 

Informanten vill att värdegrundsarbetet i första hand ska äga rum i korridorerna och på skolgården, 

där läraren i samtal dels kan utveckla elevernas tolerans och dels utvärdera hur eleverna i vardagen 

beter sig mot varandra. Även om eleverna lär sig ett beteende inom ramen för skolan är det inte 

säkert att de använder denna färdighet eller detta verktyg i alla sammanhang. Se 4.3.1 för vidare 
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utveckling. 

 

Sammanfattningsvis så menar informanterna att det finns flera avvägningar som lärare måste göra 

för att besluta hur värdegrunden bör förmedlas. Läraren kan välja att hävda värden eller hjälpa 

eleverna ifrågasätta sina egna inställningar. Lärare måste ständigt ta ställning till hur öppen det är 

lämpligt att vara inför klasskamrater angående elevers upplevda problematik i förhållande till 

elevers rätt till integritet. Informanterna berättar också om läromedel eller arbetsområden som 

används för att förmedla värdegrunden. Samtalen har nyckelfunktion i den breda repertoar av 

arbetsmetoder som informanterna beskriver. Flera metoder syftar till att ge eleverna redskap att 

kunna använda sig av i vardagen och på så vis lära sig ett beteende som stämmer överens med 

skolans värdegrund. Den explicita värdepedagogiken som Thornberg och Colnerud beskriver 

handlar om att fatta alla dessa beslut för att på ett framgångsrikt sätt förmedla värdegrunden (2003). 

 

4.3 Utvärdering av värdegrundsarbetet 

I detta avsnitt av studien presenteras informanternas erfarenheter och tankar kring hur 

värdegrundsarbetet kan utvärderas. Resultatbeskrivning och analys har strukturerats under två 

rubriker där utvärderingsarbetet behandlas. Informanterna redogör för olika tillvägagångssätt och 

problematik de upplever i utvärderingsarbetet. Värdegrundsarbetet kan enligt informanterna 

utvärderas med hjälp av kollegor, personal, elever och föräldrar. Både den enskilda eleven och 

elevgruppen kan utvärderas och detta kan ske både muntligt och skriftligt. 

 

    4.3.1 Utvärdera gruppen eller individen 

Skolans mål är att varje elev ska respektera människors lika värde, kunna förstå och leva sig in i 

andras situation och ta avstånd från kränkande behandling (Skolverket 2011:a). Målet är med andra 

ord att varje elev ska tillägna sig värdegrunden. Enligt läroplanen är skolans uppdrag att överföra 

värden och på så sätt förbereda eleverna till att leva i samhället. Skolan ska dessutom stödja 

familjerna i barnens fostran (Skolverket, 2011:a). En tolkning som kan göras av detta är att även om 

det i första hand står att tolerans ska råda i skolan, så måste eleverna vara toleranta i andra 

sammanhang då de ska formas till demokratiska medborgare. 

 

I intervjuerna tillfrågades informanterna om hur de utvärderar arbetet utifrån i vilken utsträckning 

eleven tillägnat sig värdegrunden (se bilaga 3). De flesta av informanterna upplever att det är svårt 

att på ett konkret sätt utvärdera varje elevs utveckling inom värdegrunden. Flera informanter 

förklarar också att svårigheten med att utvärdera värdegrunden ligger i att det är en grundläggande 
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inställning som vid förankrandet bör visa sig i alla hänseenden av elevens liv. Det räcker därmed 

inte att de bara uppvisar tolerans mot sina klasskamrater och bara i skolan. 

 

Genomgående för många informanter var inställningen att det är mycket svårt att utvärdera 

elevernas förmåga att tillämpa värden i andra sammanhang än i styrda aktiviteter. L1 menar att vissa 

elever inte verkar ta till sig värdegrunden trots att klassen aktivt arbetar med frågorna. Flera 

informanter betonade vikten av att utvärdera eleverna på raster genom samtal och observationer, så 

att kopplingen till vardagen blir så tydlig som möjligt. Jönsson hävdar att autentiska bedömningar 

som ligger nära elevernas vardag bör användas för att kontrollera att eleverna verkligen kan ett visst 

innehåll. Dessutom bör läraren bedöma varje mål flera gånger (2010). En tolkning som kan göras av 

detta är att värdegrunden, genom autentiska bedömningar kan tas i uttryck som exempelvis L6 

beskriver. Denna informant berättar att hon observerar hur eleverna är mot varandra och att deras 

uppträdande och yttranden är underlag för bedömningen huruvida de når upp till målen. L6 är 

uppmärksam då eleverna uppvisar tolerans och respekt mot varandra. Flera informanter, däribland 

L2 och L6 menar att läraren genom att lyssna på elevers resonemang kan dra slutsatser gällande i 

vilken utsträckning eleven tillägnat sig skolans värdegrund. L2 menar att hon efter arbetsområden 

som berört värdegrunden uppfattat att eleverna utvecklat sitt resonemang. “Man märker att eleverna 

reflekterar på ett helt annat sätt än innan”(L2). Genom dessa tillvägagångssätt använder L2 och L6 

sig av en slags autentisk bedömning, då de utvärderar eleverna i verkliga situationer och inte under 

särskilda lektioner. 

 

Många informanter förde fram en tanke om att läraren genom att utvärdera gruppen som helhet kan 

upptäcka vad som behöver utvecklas i arbetet. Genom att titta på hur klimatet är i klassen uttryckte 

informanter som L2, L7 och L10 att läraren kan bedöma om klassen som helhet tillägnat sig 

värdegrunden. L10 menar dessutom att normer och värden som finns i gruppen styr hur enskilda 

elever tillägnar sig värdegrunden. “[H]ar du en grupp där du måste börja med att skapa normer 

[som stämmer överens med värdegrunden]och visa att det är det här som gäller, då kanske inte de 

hinner lika långt så att säga som grupp” (L 10). Informanten förklarar i intervjun att det ofta finns 

enskilda barn som hunnit längre mot skolans mål än många andra i gruppen och att läraren genom 

att titta på gruppen som helhet kan se vad skolan behöver arbeta mer med. 

 

Enligt L 11 påverkar arbetsmetoden för värdegrunden som används på skolan sättet att utvärdera 

den. Denna informant arbetar delvis utifrån SET-materialet, vilket innebär att hon kan se att 

gruppen i stort utvecklas eftersom arbetet genomförs på gruppnivå. Informanten anser att det blir 
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svårare att utvärdera i vilken utsträckning eleverna utvecklar sina egna värderingar. Metoden SET, 

fokuserar till stor del på gruppen eller hur individen är i gruppen. Dessutom bearbetas alla händelser 

genom samtal i grupp (Kimber, 2009). 

 

Ytterligare ett sätt att utvärdera värdegrundsarbetet är att låta eleverna fylla i en trygghetsenkät. L7 

arbetar varje år med denna typ av utvärdering. Enkäten bearbetas sedan genom att personalen 

arbetar mot att förbättra verksamheten inom de områden där eleverna inte tycker det är bra. Lindell 

och Hartikainen skriver att värdegrundsarbetet måste vara mätbart. Genom arbetet med 

värdegrunden ska beteende och förhållningssätt hos individen förbättras men också hela 

skolkulturen. Enkätfrågor kan vara användbara för att snabbt få idéer och erfarenheten från den 

målgrupp som ska nås, alltså eleverna. Enkäten kan sedan ligga som grund till personalens 

utvärdering och utveckling av verksamheten (2001). 

 

Många av informanterna menar att en konkret utvärdering av elevernas värdegrundskunskaper, 

enklast görs utifrån att bedöma hur väl eleven tillägnat sig innehållet i ett arbetsområde eller hur de 

resonerat i en text eller under ett samtal. L6 arbetar med utvärdering i direkt anslutning till 

arbetsområden som behandlar värdegrunden. “Utvärdera det här gjorde vi bara häromdan. Då fick 

de skriva tre saker de lärt sig. Några skrev saker från barnkonventionen, som att ‘jag har lärt mig 

att alla barn har rätt att säga sin åsikt’ eller ‘alla barn har rätt att gå i skola’” (L6). L6 fick på så 

sätt reda på om eleverna tillägnat sig kunskaper gällande barnkonventionen. Att ta del av elevernas 

kunskaper gällande ett specifikt undervisningsinnehåll är med andra ord lättare och i högre grad 

mätbart än att mäta i vilken utsträckning de tillägnat sig och tillämpar värdegrunden.  

 

Genom utvecklingssamtalet utvärderar läraren individens utveckling i förhållande till värdegrunden 

berättar informanterna L4 och L9. L4 berättar att hon inför utvecklingssamtalet reflekterar över 

varje elevs sociala och emotionella kunskaper i relation till skolans värdegrund. Skolverket skriver 

att utvecklingssamtalet ska behandla hur elevens kunskapsutveckling och sociala utveckling kan 

stödjas i förhållande till läroplanen (2012). L9 förespråkar att läraren vid utvecklingssamtalet 

muntligt behandlar elevens sociala och värdegrundsrelaterade progression med föräldrarna. En 

analys som kan göras utifrån detta är att värdegrunden primärt bör utvärderas direkt i den didaktiska 

praktiken.  

 

 

 



33 

    4.3.2 Utvärdering med hjälp av övrig personal och elever 

Många informanter, däribland L4, L7 och L11 betonar vikten av att både personal och elever är 

aktiva i utvärderingen av värdegrundsarbetet. Thornberg skriver att explicit värdepedagogik bland 

annat kan handla om att lärare arrangerar klassråd, formulerar trivselregler och samtalar om hur 

man är en god kamrat i syfte att försöka förebygga mobbning och kränkningar (2006: b). 

L4 beskriver hur eleverna själva formulerar och kommer överens om klassens regler som sedan 

utvärderas varje klassråd. Om eleverna anser att en regel inte följs så bestämmer eleverna en åtgärd. 

Det kan vara att eleverna hädanefter påminner varandra om regeln, till exempel kan ökad arbetsro 

uppnås genom att ett tecken som står för tystnad införs. En analys som kan göras utifrån detta är att 

informanten gör eleverna delaktiga i utvärderingen genom att arbeta på detta sätt. Eleverna får 

dessutom genom arbetsmetoden träna sina demokratiska och solidariska förmågor. 

 

L 11 berättar hur elevrådet och äldre elever årligen planerar samarbetsövningar för resten av skolan. 

L4 betonar att klassen diskuterar och röstar fram roliga aktiviteter som alla deltar i, samt att elever i 

olika åldrar lär känna varandra genom olika övningar de själva bestämmer. Enligt Skolverket är de 

mest framgångsrika metoderna då eleverna med stöd av vuxna arrangerar aktiviteter som ska stärka 

sammanhållning och tolerans (2011: c). 

 

Informanterna tar även upp att kollegor och skolledning har stor betydelse för att kunna utvärdera 

värdegrunden. L7 förklarar att både förmedlingen och utvärderingen av värdegrundsarbetet inte 

bara är den enskilde lärarens ansvar utan hela skolans uppdrag, inklusive rektor, kurator, elevhälsan, 

vaktmästare, kökspersonal och bibliotekarier. Vidare berättar L7 att hon får information från övrig 

personal om hur eleverna beter sig på rasterna och kan därmed utvärdera deras framsteg, samt 

utvecklingsområden mot skolans värdegrund. L4 lyfter fram sammanhållningen mellan de vuxna 

som arbetar på skolan och att alla tar ansvar för alla elever. Då vuxna arbetar mot samma mål 

underlättas utvärderingen av värdegrunden. L5 belyser hur stöttande kollegor och rektor, eller 

avsaknad av dessa, påverkar möjligheten för den enskilde läraren att uträtta ett framgångsrikt 

värdegrundsarbete. L5 beskriver hur hon tidigare inte fått den hjälp hon sökt, utan blivit ignorerad 

av skolledningen och att detta resulterade i en mycket problematisk situation för klassen. 

 

Lindell & Hartikainen menar att skolans övriga personal, precis som L7 beskriver, är en outnyttjad 

resurs som borde tas tillvara på i värdegrundsarbetet. Dessa yrkesgrupper kan upptäcka händelser 

som lärare inte ser. Alla vuxna på skolan ska ha rätt att ge tillsägelser till elever som visar upp 

bristande moral även om det inte är deras egna elever (2001). Skolenhet och arbetslag bör föra 
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allvarliga diskussioner beträffande hur värdegrunden ska synliggöras och hur en granskning ska 

ske. Det är betydande för att komma överens om en professionell läraretik (Colnerud, Granström, 

2002). 

 

Flera informanter berättar hur personal gemensamt hanterar problem med värdegrunden. Skolverket 

skriver att en effektiv insats i det förebyggande arbetet är att inrätta trygghetsteam, 

likabehandlingsgrupper, och liknande, som innefattar både lärare och personal med 

specialistkompetens såsom kuratorer. Andra framgångsrika strategier för att minska kränkningar är 

att ha många vuxna på skolgård och i korridorer, samt införa skolregler som lärare använder mot 

oacceptabelt beteende. (Skolverket, 2011: c). L11 är med i likabehandlingsteamet på sin arbetsplats. 

Teamet består av en grupp lärare från olika stadier som träffas regelbundet för att tillsammans med 

rektorn reda ut de incidentrapporter som skickats in. 

 

[...] Och sen pratar vi med barn. Ibland kan det vara att man reder ut och ibland kan det vara 

GBM samtal som är en metod som Umeå kommun använder sig av. [Gemensamma Bekymmers 

metoden]. Då försöker man göra det till ett gemensamt bekymmer. Vad är det som har hänt, vad 

kan vi göra åt det, vad kan du göra åt det? Och sen gör man ett kontrakt där man bestämmer vad 

man ska göra åt det (L11). 

 

En analys som kan göras av detta är att det inte enbart är den enskilde lärarens angelägenhet att se 

till att varje elev tillägnar sig värdegrunden. För ett framgångsrikt arbete behövs en samstämmighet 

bland personalen på skolan och en gemensam strategi för att arbeta mot målet. 

 

Sammanfattningsvis så visar informanterna olika tillvägagångssätt för att utvärdera arbetet med 

värdegrunden. En tolkning som kan göras av detta är att de metoder informanterna använder sig av i 

värdegrundsarbetet kan ha inverkan på hur de utvärderar elevernas värdegrundskunskaper. Några 

informanter väljer att utvärdera hela gruppen istället för enskilda individer. L 11 berättar att de 

arbetar på gruppnivå och att det märks att gruppen i stort utvecklats men att det är svårt att bedöma i 

vilken utsträckning enskilda elever tillägnat sig värdegrunden. Den metod L6 använder sig av, när 

hon observerar elevernas beteende mot varandra, ger större möjligheter att bedöma enskilda elevers 

värderingar och utveckling. Utifrån informanternas utsagor görs tolkningen att det är upp till läraren 

eller skolan att välja metod för utvärdering. Eleven eller gruppen kan utvärderas genom muntliga 

eller skriftliga metoder. Aktiva elever och stöttande kollegor och personal lyfts dessutom fram som 

underlättande faktorer vid utvärderingen av värdegrundsarbetet. 
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5. Diskussion 

5.1 Antaganden och slutsatser 

Utifrån informanternas utsagor, forskning och litteratur som bearbetats har slutsatser och antagande 

kunnat dras gällande studiens forskningsfrågor. 

 

    5.1.1 De faktorer som påverkar värdegrundsarbetet 

Ramfaktorer kan ha både positiva eller negativa konsekvenser på lärarens förutsättningar att 

förmedla värden. Är förutsättningarna ogynnsamma begränsas lärarens möjlighet att bedriva ett 

framgångsrikt värdegrundsarbete. Informanterna menar att om en lärare inte får stöd från kollegor 

och skolledning och dessutom föräldrasamverkan sviktar blir förutsättningarna mycket 

ogynnsamma. Det här bekräftar vår bild av att det är väldigt komplicerat att förmedla värdegrunden 

och att det krävs gynnsamma förutsättningar för att värdegrundsarbetet ska bli framgångsrikt. Vår 

slutsats blir att detta kan leda till att likvärdigheten minskar mellan elever, klasser och skolor, då 

många yttre omständigheter har en sådan betydande inverkan. 

 

Skolan kan inte påverka alla socialisationsarenor som eleven befinner sig i. Sekundära arenor såsom 

media och sociala relationer utanför familjen är svårt för läraren att påverka. L 10 tar upp att hon 

känner sig motarbetad av media i arbetet med att förmedla värden. Vi anser att läraren måste göra 

en avgränsning och finna acceptans i att det finns arenor där läraren inte kan eller bör påverka. 

Skolan kan inte förändra de sekundära arenorna men skolan ska hjälpa eleverna utveckla sin 

förmåga att kritiskt granska förhållanden och fakta. Det finns en skillnad mellan att försöka påverka 

arenan och att förbereda eleverna för att verka i dessa arenor. Eftersom skolan är en av två primära 

socialisationsarenor måste läraren förhålla sig till detta. Genom analys av läroplanen tolkar vi det 

som att lärarens huvudsakliga uppgift är att verka i, och påverka de två primära 

socialisationsarenorna; skolan och hemmet. 

 

I Läroplanen står det att; “Läraren ska samarbeta med hemmen i elevernas fostran och klargöra 

skolans normer och regler som en grund för arbetet och för samarbete” (Skolverket, 2011:a, s 13). 

Dessutom står det att “Skolan ska vara ett stöd för familjerna i deras ansvar för barnens fostran och 

utveckling. Arbetet måste därför ske i samarbete med hemmen” (Skolverket 2011:a, s 9). En av våra 

informanter, L6, påpekar i intervjun att lärare ska ta diskussioner med hemmet i frågor där hemmets 

värderingar motsätter sig elevens. L6 menar att läraren har rätt att lägga sig i frågor som har med 

fostran att göra om detta är till gagn för eleven. Andra informanter uttrycker frustration kring 

skolans möjlighet att påverka elevernas värderingar när hemmets värderingar motsätter sig skolans 
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värdegrund. Genom en tolkning av läroplanens riktlinjer för samarbete med hemmet ser vi inget 

hinder för läraren att försöka påverka hemmet att också förmedla skolans värdegrund. Slutsatsen 

som dras blir att om de värderingar eleven får från hemmet förhindrar eleven att utvecklas i enlighet 

med skolans mål bör läraren diskutera detta med föräldrarna. Läraren kan klargöra vilka värden 

skolan står för och rekommendera att hemmet tar hänsyn till detta för att hjälpa eleven nå skolans 

mål. Läraren eller skolan kan inte förändra föräldrarnas värderingar men genom att klargöra att 

värderingar som strider mot skolans värdegrund inte hör hemma i skolan kanske ett samarbete kan 

ske i avsikt att ge eleven förutsättningar att nå målen med skolan. 

 

    5.1.2 Hur lärare förmedlar värdegrunden 

En av forskningsfrågorna i studien är att ta reda på hur lärare förmedlar värdegrunden i praktiken. 

Hur-frågan kan kopplas till lärares didaktiska kompetens. De metodval läraren gör ska baseras på en 

didaktisk analys av syfte, mål och innehåll (Lindström & Pennlert, 2009). Att läraren i 

undervisningen väljer metoder som filmvisning, samtal och diskussion för att bearbeta 

värdegrunden är ett didaktiskt val läraren gör. Valet baseras på ett avvägande som gjorts gällande 

vilken metod som lämpar sig bäst för att bearbeta innehållet. De avväganden som lärare gör baseras 

i sin tur på hur läraren som individ uppfattar sitt uppdrag och vilka kompetenser läraren har (Linde, 

2006). 

 

Kopplingen mellan informanternas syn på fenomen och hur det påverkar deras val av metod blir 

tydlig i punkt 4.2.1. Informanternas olika sätt att hantera situationen kan betraktas utifrån det 

fenomenografiska perspektivet. L3 och L2 hanterar situationen på olika sätt för att de uppfattat den 

olika (Marton & Booth, 2000). Anledningen till att informanternas uppfattning skiljer sig åt kan 

återfinnas i deras utsagor kring bakomliggande orsaker, det vill säga varför situationen uppstår. L3 

menar att eleverna inte förstått allvaret i att uttrycka homofobiska eller rasistiska värderingar och 

agerar därför kraftfullt för att upplysa dem om hur fel det är. L2’s resonemang går snarare ut på att 

eleverna kan vara medvetna om att deras attityder eller handlingar kan vara oönskade men att de 

ändå gör fel på grund av att de på djupet inte själva analyserat sina värderingar. 

 

Informanternas uppfattning av fenomen får i den didaktiska praktiken konsekvenser vilket syns 

tydligt i punkt 4.2.1. Informanterna har båda uppfattat det som att deras uppgift är att ifrågasätta 

elevernas attityder. Deras uppfattningar skiljer sig däremot åt gällande hur eleverna bäst tillägnar sig 

kunskaper. En grundläggande syn på hur lärande sker påverkar informanternas val av metod. Det 

fenomenografiska perspektivet kan beläggas genomgående i avsnitt 4.2 och förklarar därmed 
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orsaken till varför vissa lärare gör vissa val. Utifrån utsagorna informanterna gett gällande lärares 

praktiska arbete med att förmedla värdegrunden drar vi slutsatsen att lärares tolkning av värden, 

lärarens uppdrag och deras syn på lärande avgör hur de förmedlar värdegrunden i det praktiska 

arbetet. 

 

    5.1.3 Att utvärdera värdegrunden 

Informanterna reagerade frågande när vi undrade hur de utvärderar verksamheten och i synnerhet 

hur de bedömer om alla elever nått målet att omfatta värdegrunden. Detta fick oss att vilja titta 

närmare på hur värdegrundsuppdraget faktiskt är formulerat. Läroplansteorin menar att det är 

lärarens tolkningar av läroplanen som avgör hur undervisningen tar sig i uttryck (Linde, 2006). Om 

det läraren ska tolka, i detta fall läroplanen, är formulerad på ett sätt som inte ger konkreta riktlinjer 

för hur undervisningen ska bedrivas blir lärarens uppgift oerhört komplicerad. Skolans och lärarens 

uppgift är att förmedla eller lära eleverna värdegrunden och detta ska genomsyra hela elevernas liv, 

oberoende av sammanhang. Jönsson menar att lärande kan betraktas som situerat vilket betyder att 

kunskap är knutet till ett bestämt sammanhang. Kunskaper kan också betraktas som generella, med 

andra ord att de kan tillämpas i flera olika sammanhang. Skolan betraktar ofta kunskaper som 

generella när de egentligen bör betraktas som situerade (Jönsson, 2010). Detta är i hög grad relevant 

beträffande utvärdering av elevers kunskaper. Om en kunskap ska betraktas som generell ska det 

också kunna påvisas att individen innehar generella kunskaper. 

 

Vi anser att lärarens roll i värdegrundsuppdraget och skolans faktiska ansvar är oklart på grund av 

de formuleringar som finns i läroplanen. Vi vill grunda detta resonemang genom att visa utdrag ur 

läroplanen under rubriken Normer och värden; 

 

“[S]kolan ska gestalta och förmedla[värden] [...] Alla som verkar i skolan ska hävda de 

grundläggande värden som anges [...] Skolan har i uppdrag att överföra grundläggande värden 

[...] Skolan ska aktivt och medvetet påverka och stimulera eleverna att omfatta vårt samhälles 

gemensamma värderingar [...] Skolans mål är att varje elev [till exempel] respekterar andra 

människors egenvärde” (Skolverket, 2011:a, s 7-12). 

 

De ord vi upplever som betydelsebärande har kursiverats. Sammantaget upplever vi 

formuleringarna som inkonsekventa. Orden har olika värdeladdningar och tycks användas som 

synonymer fastän de i grunden beskriver olika uppdrag och talar för olika metoder. Detta kan vara 

en orsak till att våra informanter gav de svar de gjorde gällande utvärdering. Beroende på vilket 

begrepp som läraren tar fasta på kan undervisningen utformas därefter. 
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Formuleringarna i läroplanen ger oss en upplevelse av att lärande är generaliserbart, snarare än 

situerat. Eleverna ska inte bara uppvisa de grundläggande värderingarna i skolan utan i alla 

sammanhang. Skolan som institution söker inte att ge elever kunskaper som enbart visar sig i 

skolan. Detta gestaltar vi med ett exempel; Skolan kan kontrollera om en elev kan läsa. Om eleven 

lärt sig läsa i skolan kan denna kunskap betraktas som generell även i andra arenor. Problemet med 

värdegrunden är att läraren inte vet om elevens värderingar bara är situerade i skolans sammanhang 

eller om de är tillämpbara i samhället på en generell nivå. Uppdraget läraren fått genom läroplanen 

är en nästintill omöjlig uppgift att utvärdera. 

 

Det står inte i läroplanen att läraren uttryckligen har ett ansvar att se till alla elever “kan” och 

“omfattar” skolans värdegrund. Under rubriken “Läraren ska…” finns enbart riktlinjer för hur 

läraren ska klargöra, diskutera och förmedla värden. Konsekvensen av detta blir att det är oklart i 

vilken utsträckning läraren har ansvar i att se till att målen uppnås eller om det är tillräckligt att 

sträva mot dem. Formuleringarna under rubriken Normer och värden kan jämföras med hur 

kunskapskraven är formulerade. I kunskapskraven benämns vad eleverna ska “kunna”. Om 

kursplanerna vore formulerade på samma sätt som Normer och värden, skulle detta innebära att det 

till exempel enbart stod att läraren ska bearbeta läsning med eleverna och ge eleverna 

förutsättningar att utveckla förmåga att läsa och analysera texter. 

 

På grund av läroplanens formuleringar och att de ger utrymme för tolkning blir lärarens och skolans 

uppdrag oklart. Läroplanen skulle istället genomgående kunna vara formulerad på ett sätt som 

uppmanar skolan att sträva mot att lära eleverna värdegrunden, det vill säga försöka. Alternativet till 

detta är tydligare riktlinjer kring hur de grundläggande värdena i praktiken ska förankras hos 

eleverna och hur de ska utvärderas. Slutsatsen som dras är att det utifrån ett läroplansteoretiskt 

perspektiv är problematiskt hur läroplanen är formulerad eftersom detta kan ge upphov till så skilda 

tolkningar och därmed leda till minskad likvärdighet. 

 

5.2 Tillförlitlighet 

De elva utsagor vi tagit del av i denna studie tillåter inte generella slutsatser om lärares 

värdegrundsarbete i allmänhet. Studien har kanske inte bringat klarhet i hur lärare ska arbeta med 

värdegrunden i skolan utan snarare väckt nya frågor och belyst problematiska aspekter av lärarens 

uppdrag. Då studien endast omfattar elva informanter kan det inte dras några slutsatser gällande 

huruvida alla lärare uppfattar samma aspekter som problematiska. Utifrån den insamlade empirin 

kan vi dock problematisera aspekter av arbetet med värdegrunden i skolan. De slutsatser som 
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dragits är grundade i informanternas utsagor och de teoretiska perspektiven läroplansteori och 

fenomenografiskt perspektiv. 

 

De informanter som valdes ut till att delta i studien anser vi vara representativa för att bedriva en 

kvalitativ studie om lärares erfarenheter kring- och syn på värdegrundsarbetet. Detta på grund av att 

samtliga informanter är yrkesverksamma lärare inom skolans tidigare år. Urvalet av informanter 

baserades både på ett slumpmässigt urval och ett bekvämlighetsurval. Utfallet i studien kan ha 

påverkats av att vissa informanter hade en personlig relation till intervjuaren medan andra inte hade 

det. Vissa informanter tog upp exempel som intervjuaren antogs känna till på grund av den 

personliga kopplingen. Det kan ha haft betydelse för hur ingående vissa informanter beskrev 

metoder och situationer i klassen. Om studien också innefattat observationer vet vi att vissa aspekter 

hade framträtt tydligare. Erfarenheten av hur vissa informanter arbetar med värdegrunden och hur 

de realiserar värdegrunden synliggör deras arbete på ett konkret sätt. Hela informantens 

metodrepertoar framkommer inte i intervjun och därför hade observationer kunnat ge ytterligare 

information. 

 

Förutsättningarna för informanterna att ta upp konkreta exempel har sannolikt påverkats av 

händelser som inträffat nyligen. Många informanter berättade om incidenter som skett i nära 

anslutning till intervjun och reflektioner de hade kring detta. Utsagorna påverkades av vad 

informanten för tillfället såg som relevant att ta upp. Följebrevet som skickades ut gav visserligen 

informanten möjlighet att reflektera kring frågorna innan själva intervjutillfället. Trots detta blir 

metoden ändå väldigt situationsbunden då intervjun endast sker vid ett bestämt tillfälle. 

 

Efter genomförandet av pilotintervjun såg vi ett behov av att under intervjusituationen återigen 

klargöra syftet med studien. Vi lät informanterna läsa utdrag ur läroplanen i avsikt att försöka skapa 

en liknande utgångspunkt för samtliga informanter. Vid en upprepning av studien skulle utfallet 

troligtvis variera. Detta beror främst på att informantens subjektiva tolkningar efterfrågats men även 

på grund av själva metoden och variationen av följdfrågor i intervjun (se; punkt 3.3 och 3.5). 

 

När informanterna tillfrågades hur de arbetade med och hur de utvärderade värdegrundsarbetet ville 

de berätta om problematiken kring detta. Forskningsfrågan gällande de faktorer som påverkar 

lärarens förutsättningar att arbeta med värdegrunden tillkom i efterhand och baserades på 

informanternas utsagor. Frågorna i intervjun täckte inte alla viktiga aspekter av denna 

forskningsfråga. Informanternas utsagor gav oss dock möjlighet att behandla detta område eftersom 
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de gav oss så mycket information om det. Under intervjutillfället väcktes även en nyfikenhet för 

detta område och följdfrågor på informanternas utsagor ställdes. Informanterna uppvisade redan i 

början av datainsamlingen att de hade ett behov av att prata om de ramfaktorer som påverkar 

värdegrundsundervisningen. Därför lade vi till en intervjufråga gällande hur informanten trodde att 

möjligheten såg ut för alla elever att tillägna sig värdegrunden. 

 

Två av de ursprungliga forskningsfrågorna var snarlika och behandlade vid vidare analys samma 

område; hur läraren förmedlar värdegrunden. Dessa frågor slogs därför samman till en. Majoriteten 

av intervjufrågorna behandlar hur läraren förmedlar värdegrunden och vi anser att alla viktiga 

aspekter av denna frågeställning har täckts in. Det fanns två intervjufrågor som direkt behandlade 

utvärdering av värdegrundsarbetet. När informanterna berättade om metoder som använts i 

värdegrundsarbetet ställde intervjuaren följdfrågor gällande hur dessa metoder utvärderas. På så sätt 

upplever vi att även de viktiga aspekterna av denna forskningsfråga har täckts in av 

intervjufrågorna. Informanterna upplevde dock att frågan var svår att besvara. De tycktes inte ha 

reflekterat över att utvärdera arbetet med värdegrunden, i synnerhet inte hur enskilda elever lärt sig 

innehållet. På grund av den problematik som fanns med att besvara denna fråga, har nya frågor 

väckts hos oss. 

 

5.3 Framtida forskning och praktiska tillämpningar 

Studien belyser problematik kring arbetet med värdegrunden i skolan och är något som skulle kunna 

undersökas vidare i framtida forskning. De flesta informanterna i studien upplever att 

värdegrundsarbetet lätt blir sekundärt och efterfrågar större fokus kring värdegrunden i skolan (se 

punkt 4.3). Informanterna anser att detta till stor del beror på att det idag läggs så stor vikt vid 

kunskapskrav, kursplaner och mätningar av kunskaper inom de olika ämnesområdena. Denna 

uppfattning har även varit märkbar på andra skolor vi besökt utanför ramarna till denna studie och 

är ett frekvent diskuterat ämne i olika lärarforum och debattartiklar. Som tidigare nämnt var en stor 

del av anledningen till varför vi valde undersöka detta ämne var att vi tidigare upplevt att lärare 

finner värdegrundsarbetet som något diffust och komplicerat. 

 

Det som har studerats i denna studie är hur informanterna säger att de förmedlar tolerans. 

Undersökningen har begränsats till att studera hur lärare transformerar värdegrundsuppdraget, alltså 

hur de tolkar sitt uppdrag. För att ta reda på hur lärare i praktiken realiserar värdegrunden skulle en 

studie kunna genomföras med andra metoder, till exempel observationer. 
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När det gäller utvärderingen har vi uppmärksammat några metoder kring hur värdegrundsarbetet 

kan utvärderas. Vi tror dock, precis som våra informanter, att det skulle vara till stor hjälp för den 

enskilda läraren, arbetslaget och skolan i stort om dessa frågor kunde få större uppmärksamhet både 

lokalt och nationellt. Skolverket har gjort granskningar av enskilda metoder, i synnerhet när det 

gäller kränkande behandling och likabehandling. Vi efterfrågar studier, kommentarsmaterial och 

riktlinjer gällande värdegrundsarbetet i helhet. En kartläggning kring hur värdegrundsarbetet 

bedrivs och hur detta kan utvärderas utifrån att lyfta fram goda exempel efterfrågas. Som 

konsekvens av detta skulle det bli tydligare hur andra skolor kan förbättra sin verksamhet för att få 

ett mer framgångsrikt värdegrundsarbete till exempel genom fortbildning av personal. 

 

Det här examensarbetet har varit ett försök för oss att få klarhet i hur lärare kan planera och 

utvärdera värdegrundsarbetet. Studien har bidragit till en bredare insikt hos oss om hur 

värdegrunden praktiskt kan tillämpas i undervisningen. Arbetet har också fört med sig många nya 

frågor och en vilja att fördjupa våra kunskaper inom områden som har direkt anknytning till den 

didaktiska praktiken. Detta innefattar såväl analyseringsverktyg, för att reflektera och överväga 

egna didaktiska val, som metoder för att undervisa om värdegrund. Studien har bidragit med många 

exempel på praktiska tillämpningar av värdegrunden. Än så länge är kunskaperna vi tillägnat oss 

endast av teoretisk karaktär och vi vet inte hur vi kommer att känna inför att tillämpa dessa metoder 

i praktiken. Som Bengtsson och Kroksmark (1994) uttrycker det är kunskaper om den didaktiska 

praktiken ett hantverk; något som tillägnas både genom utbildning men också genom en praktisk 

utövning. 

 

Värdegrundsuppdraget är något mer än att lära elever att inte kränka varandra i skolan. Vårt 

samhälle behöver lärare som utmanar sina egna och elevers värderingar. Värdegrunden består inte 

enbart av fina formuleringar som är till för att noteras. Det är värden som formulerats för att bidra 

till skapandet av ett demokratiskt och solidariskt samhälle. Under denna studie har vi mött lärare 

som verkligen tror på att förmedla dessa värden men som känner att deras strävan ibland blir 

förgäves på grund av olika faktorer. Läraren kan inte ensam axla detta ansvar. För att skolans 

uppdrag ska uppfyllas måste värdegrunden tas på allvar av alla som är verksamma inom 

utbildningsväsendet. Vi tror på en framtid där kommuner och skolor sätter värdegrundsarbetet på 

hög prioritet, där läraren får uppbackning i sitt arbete och känner att hon på allvar har möjlighet att 

påverka sina elever och utföra sitt uppdrag. 
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7. Bilagor 

Bilaga 1: Utdrag ur Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 

2011 

 

”Skolan ska främja förståelse för andra människor och förmåga till inlevelse. Omsorg om den 

enskildes välbefinnande och utveckling ska prägla verksamheten. Ingen ska i skolan utsättas 

för diskriminering på grund av kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, 

könsöverskridande identitet eller uttryck, sexuell läggning, ålder eller funktionsnedsättning 

eller för annan kränkande behandling. Sådana tendenser ska aktivt motverkas. 

Främlingsfientlighet och intolerans måste bemötas med kunskap, öppen diskussion och aktiva 

insatser.” (Skolverket 2011: a, s 7) 

 

Normer och värden 

Skolan ska aktivt och medvetet påverka och stimulera eleverna att omfatta vårt samhälles 

gemensamma värderingar och låta dem komma till uttryck i praktisk vardaglig handling. 

Skolans mål är att varje elev 

• kan göra och uttrycka medvetna etiska ställningstaganden grundade på kunskaper om mänskliga 

rättigheter och grundläggande demokratiska värderingar samt personliga erfarenheter, 

• respekterar andra människors egenvärde, 

• tar avstånd från att människor utsätts för förtryck och kränkande behandling, samt medverkar till 

att hjälpa andra människor, 

• kan leva sig in i och förstå andra människors situation och utvecklar en vilja att handla också med 

deras bästa för ögonen, och 

• visar respekt för och omsorg om såväl närmiljön som miljön i ett vidare perspektiv. 

Alla som arbetar i skolan ska 

• medverka till att utveckla elevernas känsla för samhörighet, solidaritet och ansvar för människor 

också utanför den närmaste gruppen, 

• i sin verksamhet bidra till att skolan präglas av solidaritet mellan människor, 

• aktivt motverka diskriminering och kränkande behandling av individer eller grupper, och 

• visa respekt för den enskilda individen och i det vardagliga arbetet utgå från ett demokratiskt 

förhållningssätt. 
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Läraren ska 

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

det personliga handlandet, 

• öppet redovisa och diskutera skiljaktiga värderingar, uppfattningar och problem, 

• uppmärksamma och i samråd med övrig skolpersonal vidta nödvändiga åtgärder för att förebygga 

och motverka alla former av diskriminering och kränkande behandling, 

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

• samarbeta med hemmen i elevernas fostran och klargöra skolans normer och regler som en grund 

för arbetet och för samarbete” (Skolverket 2011: a, s12 ff). 
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Bilaga 2: Följebrev 

 

 

 

Hej! 

Vi är två lärarstudenter som skriver examensarbete om hur lärare kan främja tolerans i sina 

klasser. Vi vill gärna intervjua dig om hur du i praktiken jobbar/har jobbat med att få eleverna 

att respektera varandras olikheter. Du som informant är givetvis anonym och all information 

du ger kommer att avidentifieras och behandlas konfidentiellt. Med ditt godkännande spelar vi 

också in intervjun på band. Intervjun tar en ca 45 minuter till en timme. 

 

Huvudfokus i intervjun ligger på fråga 2, 5 och 10, som står skrivna i de bifogade 

intervjufrågorna. De övriga frågorna är främst förtydligande och samtliga frågor relaterar till 

varandra. Utdraget ur Lgr 11 är ett citat som förklarar det vi avser att studera. Alltså dina 

erfarenheter och tankar kring hur du som lärare kan omsätta detta i praktiken. 

 

Tack på förhand! 

 

Gabriella Demir Sjödin och Linnea Eliasson. 

Tel: 070 XXX XX XX       070 XXX XX XX 

 

Presentation av vårt arbete: 

Arbetet har huvudfokus på hur lärare främjar och förmedlar tolerans i klassen. Vi har vår 

utgångspunkt i läroplanen för grundskolans definiering av skolans uppdrag; 

 ”Skolan ska främja förståelse för andra människor och förmåga till inlevelse. Omsorg om den 

enskildes välbefinnande och utveckling ska prägla verksamheten. Ingen ska i skolan utsättas 

för diskriminering på grund av kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, 

könsöverskridande identitet eller uttryck, sexuell läggning, ålder eller funktionsnedsättning 

eller för annan kränkande behandling. Sådana tendenser ska aktivt motverkas. 

Främlingsfientlighet och intolerans måste bemötas med kunskap, öppen diskussion och aktiva 

insatser (Lgr 11)” 
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Bilaga 3: Intervjufrågor 

 

1. Hur länge har du arbetat som lärare? Vilken utbildning har du och vilket år tog du 

examen? 

 

2. Hur och när arbetar du med värdegrunden i vardagen? 

 

3. Har du någon gång arbetat med värdegrunden som ett arbetsområde med eleverna? Hur? 

 

4. Tycker du att värdegrundsfrågor kan behandlas i ett särskilt ämne? Vilket? 

 

5. Hur utvärderar du arbete med värdegrunden? Hur vet du om eleverna tagit 

budskapet till sig eller om ni måste arbeta mer med det?  

 

6. Om du ser tendenser hos dina elever på homofobiska eller rasistiska värderingar, vad gör 

du då? Hur gör du för att förebygga skapandet av dessa värderingar hos eleverna? ’ 

 

7. Hur kan läraren ta reda på att alla elever tar till sig värdegrunden? Vad är det för skillnad 

på kunskaper gällande stavning och kunskapen eller uppfattningen att alla människor har 

samma värde? Är någon lättare att lära in/ut? Är någon lättare att mäta? 

 

8. Kan du ge exempel på övningar/Metoder/uppgifter för att bearbeta/diskutera 

värdegrundsfrågor? 

 

9. Var kan du som lärare vända dig för att få hjälp med värdegrundsarbetet? 

 

10. Det finns elever som avviker från klassens rådande normer och därför kan upplevas 

som annorlunda. Det kan röra sig om att eleven har en 

sjukdom/funktionsnedsättning/särbegåvning eller speciella intressen. Eleven kan ha 

en religion/etnicitet eller speciell familjesituation som gör att eleven uppfattas som 

annorlunda. Hur har du som lärare arbetat för att klasskamraterna ska vara 

toleranta mot dessa elever? 

 

11. Är det skillnad i dina strategier om det gäller en funktionsnedsättning och är av kognitiv 
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karaktär eller om det gäller kultur, familjesituation, etnicitet? 

 

12. Hur förklarar du och svarar på klassens frågor om karaktärsdrag som upplevs som 

annorlunda? 

 

13. Hur förebygger du och andra lärare diskriminering? 

 

14. Hur främjar du tolerans i en klass? 

 

 


