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Sammanfattning: 
Detta examensarbete grundar sig på en kvalitativ studie av fem lärare som är verksamma i 

skolår 7-9. Där lärarnas betydelse för värdegrunden utifrån läroplanen och hur de använder 

den i undervisning undersöktes. Arbetet tar även upp saker som lärarna uppfattar hindrar det 

värdegrundsarbete som sker på deras skola. Lärarna har ganska liknande uppfattning om 

värdegrundens betydelse. De använder värdegrunden dagligen i sin undervisning men kanske 

inte alltid så uttalat. Läroplanen är inte något som studeras kontinuerligt, men lärarna är 

medvetna om att den finns. Det som framförallt uppfattas hindrar värdegrundsarbetet är 

tidsbrist. Detta kan kanske motverkas genom att värdegrundsarbetet läggs in på schemat, 

vilket också skulle bidra till att det blir mer kontinuitet i det arbetet som utförs på skolorna.  

 

 

Nyckelord: lärare, läroplanen, undervisning, värdegrunden 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Innehållsförteckning: 

 

1. Inledning     4 

1.1  Bakgrund     4 

1.2  Syfte     5 

1.3  Frågeställningar    5 

 

2. Litteraturgenomgång    6 

2.1  Begreppet värdegrunden   6 

2.2  Värdegrunden i läroplan, skollag  

och yrkesetiska principer   6 

2.3  Litteratur som definierar värdegrunden   8 

2.4  Värdegrunden genom trivsel- och  

ordningsregler     9 

2.5  Historisk tillbakablick   10 

2.6  Värdegrunden och mångkultur   10 

2.7  Hinder för värdegrundsarbetet   12 

 

3. Metod     12 
3.1  Urval     12 

3.2  Val av metod    13 

3.3 Analysmetod och genomförande   13 

3.3  Förförståelse och forskarens roll   14 

 

4. Resultat     15 
4.1  Värdegrundens betydelse   15 

4.2  Skolans Värdegrundsarbete   15 

4.3  Hur värdegrundsarbetet bör bedrivas  18 

4.4  Hinder för värdegrundsarbetet   19 

4.5  Hur värdegrunden utifrån läroplanen  
fungerar i praktiken    20 

 

5. Diskussion     21 
 

Referenser     29 

 
Bilaga 1: Brev     31 

 

Bilaga 2: Intervjufrågor    32 



4 

 

1. Inledning 

1.1 Bakgrund 

Under min egen skoltid har jag träffat på många lärare, en del bra och en del mindre bra. Vad 

det var som skilde en bra lärare från en mindre bra kunde jag inte riktigt sätta fingret på då. 

Det kan jag nästan inte i dag heller. Men det har väckt en fråga hos mig. Vad kännetecknar en 

bra lärare?  

 

När jag skulle börja skriva mitt examensarbete så ville jag skriva om vad som kännetecknar 

en bra lärare. Men det är så mycket saker som kännetecknar en sådan och det skiljer sig från 

lärare till lärare. Alla lärare har sitt eget sätt att vara på och kombinationen av personens 

egenskaper och kunskaper spelar stor roll, liksom tycke och smak, ”personkemi” eller behov 

bland de elever som läraren stöter på. Därför började jag tänka på att det är väldigt viktigt hur 

man är mot varandra. Hur elever och lärare bemöter varandra. Det kanske är lärarens sätt att 

bemöta eleverna som är en av de viktigaste egenskaperna i det som kännetecknar en bra 

lärare? Om det förhåller sig på detta sätt låter jag vara osagt. Men hur man bör bemöta 

varandra är något som lärare har diskuterat med elever i alla tider. Mer än en handfull gånger 

har jag hört uttrycket ”Tänk på att så som du vill att andra ska vara mot dig, så ska du vara 

mot dem” sägas av lärare. Lindell & Hartikainen (2001) beskriver denna gyllene regel 

”Behandla andra som du själv vill bli behandlad” som den viktigaste levnadsregeln och den 

går att finna i alla religioner.  Hur man är mot varandra tycker jag går att koppla till 

människors lika värde, som det står i läroplanen, lpo94, som ett av de värden som skolan skall 

förmedla genom sin värdegrund. Behandlar man en person likadant som man själv vill bli 

behandlad så är den därmed också behandlad som en som är jämlik med en själv. Hur tycker 

lärare att värdegrunden ska förmedlas i skolan och vad betyder värdegrunden egentligen för 

verksamma lärare?    

   

Värdegrunden är den del i läroplanen som innefattar de värden som skolan skall förvalta. 

Läroplanen i sin tur är ett styrdokument som skolan ska arbeta efter och styras utifrån. Men 

hur används denna värdegrund i skolan och på vilka sätt kommer den till uttryck? Den 

värdegrund som presenteras i läroplanen kräver, enligt Hörnqvist & Lundgren (1999) och 

Lindell & Hartikainen (2001), en lokal tolkning. Kan det vara så att värdegrunden annars 

tolkas olika av olika lärare? Hur ser lärare på detta?  
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Jag kom, genom min VFU, i kontakt med en skola som precis ska påbörja ett 

värdegrundsarbete i sitt samverkansområde. Tanken väcktes att ta mig till denna skola för att 

studera deras arbete närmare. Hur dessa lärare arbetar med värdegrunden i sin undervisning 

och hur väl deras undervisning är förankrad i det som står skrivet i läroplanen var två saker 

jag ville studera. På skolan finns en likabehandlingsplan som ska efterföljas av elever och 

lärare. Hur använder lärarna den i verksamheten?  

 

Jag vill genom att skriva detta arbete bli lite klokare och förstå hur värdegrunden kan 

användas i verksamheten i skolan. Vidare vill jag bli medveten om vad det finns för hinder för 

värdegrundsarbetet. Enligt Dahlkwist (2006) och Zackari & Modigh (2002) kan bland annat 

betygssättningen ses som ett hinder för värdegrundsarbetet då fokuseringen kring kursplaner 

och mål blir den som dominerar undervisningen både för elever och lärare. Ser även lärare 

detta som ett hinder? Jag vill samtidigt få en bild av om det som står skrivet i läroplanen kan 

sammanfalla med det som sker i verklighetens skola.  

 

1.2 Syfte 

Hörnqvist & Lundgren (1999) skriver i skolverkets publikation Ständigt. Alltid!, som är en 

kommentar till Lpo94, att skolan inte kan vara värdeneutral och att alla som arbetar i skolans 

värld har ansvar över att värdegrunden praktiseras. Syftet med denna undersökning är att 

studera hur lärare definierar värdegrunden och hur lärare arbetar med och reflekterar utifrån 

det som står skrivet om värdegrunden i läroplanen. 

 

1.3 Frågeställningar 

 Vilken betydelse har värdegrunden för lärare och hur påverkar den deras 

läraruppdrag? 

 

 Hur tycker lärare att arbetet med värdegrunden bör bedrivas och vad ser de för hinder 

för det? 

 

 Hur väl tycker lärare att läroplanens riktlinjer för värdegrundsarbetet fungerar i 

praktiken?  

 



 6 

2. Litteraturgenomgång 

2.1 Begreppet värdegrunden 

Med begreppet värdegrunden menar man vanligen de grundläggande värdefrågor som ska 

finnas med som en ryggrad i skolans kultur skriver Dahlkwist (2006). Det är inte några 

specifikt mätbara målsättningar utan behandlar etiska frågor i vardagslivet, fostran, 

människosyn, kunskapssyn och synen på demokratifrågor.  

 

Orlenius (2001) beskriver ordet värden som en härstamning från isländskan ”värdi” och som 

är besläktat med ordet ”vörda” och står för något som är eftersträvansvärt. Värden kommer 

från olika värderingar. Värderingar är önskan efter att nå det önskvärda. Han skriver vidare att 

när det talas om värdegrunden eller skolans värdegrund avses i allmänhet två saker: De 

värden som inte är förhandlingsbara, till exempel människors lika värde, och värden med en 

minsta gemensam nämnare som alla bör eller ska vara överens om. De kan till exempel vara 

knutna till tron på det mänskliga medvetandet och människans förmåga att genom sitt förnuft 

göra rationella val.  Värdegrunden antyder att det finns vissa överenskomna värden som är av 

grundläggande natur. Varför är de grundläggande och hur bör de tolkas? Deras konkreta 

innebörd är man inte helt överens om i skolans värld.  

 

Lärarförbundet (2000) menar att värdegrunden är demokratiska värderingar som ska ligga till 

grund för all verksamhet som ryms inom skolväsendet och ger direktiv om vilka värderingar 

och vilken kunskap som verksamma inom skolsektorn bör ha. 

 

2.2 Värdegrunden i läroplan, skollag och yrkesetiska principer  

Skollagen och läroplanen är två dokument som tillsammans styr verksamheten i skolan. 

 

Läroplanen 

Kapitel ett i läroplanen för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmen, 

Lpo94, handlar om skolans värdegrund och uppdrag. Där hittar man följande citat som 

beskriver värdegrunden och vad det är som förväntas ingå i undervisningen: 

 

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

jämställdhet mellan kvinnor och män, samt solidaritet med svaga och utsatta är de värden som 

skolan skall gestalta och förmedla.”   (Lärarförbundet (2002) s.9) 
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”Skolan skall främja förståelse för andra människor och förmåga till inlevelse.” 

    (Lärarförbundet (2002) s.9) 

  

”Alla som verkar i skolan skall hävda de grundläggande värden som anges i skollagen och i 

denna läroplan och klart ta avstånd från det som strider mot dem.”  

(Lärarförbundet (2002) s.10) 

 

”Skolan har i uppdrag att överföra grundläggande värden och främja elevernas lärande för att 

därigenom förbereda dem för att leva och verka i samhället.”  

(Lärarförbundet (2002) s.11) 

 

I Lpo94s andra kapitel, mål och riktlinjer står det:  

”Skolan skall aktivt och medvetet påverka och stimulera eleverna att omfatta vårt samhälles 

gemensamma värderingar och låta dem komma till uttryck i praktisk vardaglig handling.”  

(Lärarförbundet (2002) s.13) 

 

Hörnqvist & Lundgren (1999:12) belyser värdegrundens vikt i läroplanen då skolan har en 

fostrande roll samtidigt som den förmedlar kunskap och att all undervisning leder till fostran. 

Vidare menar Hörnqvist & Lundgren (1999:13) att läroplanen kräver en lokal tolkning där det 

beslutas hur de nationella målen skall uppnås. Läroplanen behandlar de värden som allt arbete 

i skolan måste bygga på. Läroplaner är ganska svårhanterliga i det samhälle vi befinner oss i 

och detta gör att det är lärarens uppgift att tolka läroplanens innehåll skriver Hörnqvist & 

Lundgren (1999:12). Hörnqvist & Lundgren (1999:12) menar även att värdegrunden ska 

påverka läroplanens övriga delar och att de ska förstås utifrån den då det finns värdemål 

uppsatta i läroplanen under rubrikerna Normer och värden, Ansvar och inflytande och under 

Kunskaper. 

  

Lindell & Hartikainen (2001) skriver att de tycker att beskrivningen av värdegrunden i 

läroplanen är för abstrakt formulerad för att kunna fungera praktiskt. Därför krävs en tolkning 

och konkretisering av begreppen på varje skola så att elever, föräldrar, personal och det 

omgivande samhället har en så liknande uppfattning som möjligt.    
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Skollagen 

I skollagen står följande att läsa i kap 2, 2 §: 

”Verksamheten i skolan skall utformas i överensstämmelse med grundläggande demokratiska 

värderingar. Var och en som verkar inom skolan skall främja aktning för varje människas 

egenvärde och respekt för vår gemensamma miljö.”  (Lärarförbundet (2002) s.58) 

 

Yrkesetiska principer 

Det finns något som kallas yrkesetiska principer för lärare och de har Lärarförbundet och 

Lärarnas Riksförbund tagit fram tillsammans. En av orsakerna till att detta gjordes är att de 

anser att lärare utövar ett av samhällets viktigaste yrken. De etiska principerna beskriver de 

gemensamma värderingar som lärare bör ha.  

”Lärare förbinder sig att i sin yrkesutövning […] alltid bemöta eleverna med respekt för deras 

person och integritet samt skydda varje individ mot skada, kränkning och trakasserier.”  

(Lärarförbundet (2002) s.133) 

 

”Lärare förbinder sig i sin yrkesutövning […] påtala fel, komma med konstruktiv kritik och i 

yttersta fall genom aktivt handlande ingripa mot sådant som strider mot den människo- och 

kunskapssyn som lärares yrkesetik vilar på.”  (Lärarförbundet (2002) s.134)   

 

Värdegrunden innefattar alltså de värden som skolans undervisning skall bygga på och är 

någonting som ska genomsyra hela skolans undervisning. Värdegrunden i läroplanen är 

ganska abstrakt formulerad vilket, enligt Hörnqvist & Lundgren (1999) och Lindell & 

Hartikainen (2001), kräver att varje skola gör en egen tolkning av värdegrunden och 

fastställer vad som innefattar deras värdegrund. Är detta något som görs ute på skolorna? Är 

läroplanen ett dokument som lärare använder aktivt i sitt arbete?   

 

2.3 Litteratur som definierar värdegrunden  

Lärarförbundet (2000) skriver att människor som känner sig själva och litar till sina egna 

förmågor har lättare att förstå sin omvärld. Människor som är trygga i sig själva har lättare för 

att känna empati, tolerans och vara generösa. Det är först när man är trygg som man vågar ge 

av sig själv. De hävdar vidare att det för en trygg och tillåtande inlärningsmiljö krävs en lärare 

som har utvecklat sitt självförtroende och sin självkännedom. Det är det som utgör grunden 

för empati, god konflikthantering och effektivt lärande. Men på vilket sätt bör detta göras? 
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Skolan skall gestalta och förmedla vissa värden anser Sigurdson (2002). Detta kan inte läras 

ut till eleven som en utantilläxa av läraren, utan läraren måste leva enligt dessa värden och på 

så sätt överföra handlandet till eleven. Detta kräver inte att läraren måste vara perfekt utan att 

hon eller han måste gestalta de värden skolan skall förmedla och inte förhålla sig neutral eller 

negativ till dem. Läraren är inte ensam ansvarig utan skolan ska vara av en sådan miljö att 

värdena ingår i den. Dahlkwist (2006) hävdar i sin bok att verksamheten i skolan måste bygga 

på de grundläggande värden som samhället vilar på. Skolan kan inte vara värdeneutral eller 

bygga på privata värderingar. Även Hörnqvist & Lundgren (1999:11) slår fast att skolan inte 

kan vara värdeneutral. Hörnqvist & Lundgren (1999:13) påpekar även att värdegrunden 

innefattar värden, etik och moral. Dessa saker bearbetas bäst i skolan i de naturliga 

vardagssituationer som uppkommer bland eleverna. Hörnqvist & Lundgren (1999:14) skriver 

vidare att de som arbetar i skolan har ett stort ansvar vilande över sig. De är ansvariga för att 

värdegrunden praktiseras mellan skolans personal, elever och föräldrar.  

 

Verksamheten i skolan ska innefatta de grundläggande värdena och kan därför inte vara 

värdeneutral. Det är skolans personal som ansvarar för att värdegrunden förmedlas till 

eleverna.  Vilken betydelse har värdegrunden för verksamma lärare? Hur kan värdegrunden 

förmedlas?  

 

2.4 Värdegrunden genom trivsel-  och ordningsregler 

Lindell & Hartikainen (2001) skriver att skolan precis som alla större grupper och 

organisationer behöver nedskrivna ordningsregler. Exempel på ordningsregler kan vara 

snöbollskastning, kepsar/mössor, cykelåkning etc. Reglerna måste täcka vuxen-vuxen-, 

vuxen-barn-, barn-vuxen- och barn-barn-dimensionerna. Det är genom skolans trivsel- och 

ordningsregler som värdegrunden blir tydlig. 

 

De skriver också om att uppfostran kräver tydliga gränser och lämpliga påföljder som är 

anpassade till barnets ålder eftersom handlingar alltid ger konsekvenser. En påföljd är en styrd 

konsekvens vars syfte är att gottgöra en felaktig handling. 

 

Hur används dessa trivsel och ordningsregler på skolor? Vad är då skolornas syfte med 

ordningsregler? 
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2.5 Historisk tillbakablick 

Göransson & Mogård berättar för Amelie Tham (1999:32) att det i slutet av sjuttiotalet 

märktes av att det fanns problem såsom skolk, mobbning och rasism på många skolor. Den 

dåvarande skolministern Britt Mogård tillsatte ”Arbetsgruppen kring normbildning och 

normöverföring i skolan”. Arbetsgruppen gav ut boken ”Skolan skall fostra” för att få igång 

en diskussion kring de vuxnas roll i skolan då det gällde att fostra eleverna. Orlenius (2002) 

anger att alla anställda inom grund- och gymnasieskolan fick denna bok våren 1979. Men att 

det skulle ta 20 år innan frågan om värdegrunden skulle tas upp.  

 

Under 1990-talet uppkom begreppet värdegrund genom läroplanskommittén enligt Zackari & 

Modigh (2002)  

 

Våren 1999 startades, med initiativ från skolminister Ingegerd Wärnersson, ett värdegrundsår. 

Detta eftersom det i Lpo94 finns en betoning på värdegrunden och som enligt Zackari & 

Modigh (2002) är en av de grundläggande sakerna för verksamheten i skolorna.  Syftet med 

detta värdegrundsprojekt var att värdegrundsfrågorna skulle ligga till grund för skolarbetet, att 

få det nedskrivna i läroplanen att ingå i verksamheten i skolan samt att skolorna skulle få 

verktyg att praktisera värdegrunden. 

 

2.6 Värdegrunden och mångkultur 

Runfors (2006:140) utgår från de grundläggande värden i Lpo94 som skolan skall fostra efter. 

Samtidigt som dessa värden står angivna, står det att ”kulturellt mångfald” ska respekteras 

och användas. Runfors skriver vidare att läroplanen verkar innefatta två mål som sinsemellan 

inte går ihop då alla kanske inte förespråkar just den fostran som Lpo94 anger som 

oförhandlingsbara värden.  

  

Roth (1998) diskuterar kritiskt värdegemenskap och ett mångkulturellt samhälle. Hur kan 

människor med olika religion, etniska tillhörighet och kultur komma överens om och dela en 

gemensam värdegrund? Roth beskriver det mångkulturella samhället med hjälp av en metafor 

om en park som besöks av många olika människor. Besökarna utövar olika fritidsaktiviteter i 

parken. En del besökare ägnar sig åt en aktivitet samtidigt som andra kanske ägnar sig åt två 

eller tre aktiviteter vid sitt parkbesök. Den som ägnar sig åt flera aktiviteter, säger Roth, har 
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en mångkulturell personlighet. Som gemensamt intresse har parkbesökarna oftast att de bryr 

sig om parken som miljö. Som problemformulering ställer Roth sig frågande till hur 

grupperna i parken ska kunna forma en gemensam parkidentitet.  

 

Roth (1998) skriver att det ofta förekommer värderingskonflikter i samhällen med omfattande 

religiöst mångfald, särskilt när religionerna skiljer sig mycket åt i de grundläggande frågorna.  

 

Bringlöv (1996:66) tar upp samma problematik kring det som står i läroplanen om 

grundläggande värden och kulturell mångfald. Bringlöv frågar sig vilka dessa värden är och 

vems de är. Är det konstanta värden som måste accepteras som de är eller går det att diskutera 

kring dem så att både infödda och invandrade svenskar kan komma överens om dem? 

 

Bringlöv (1996:67) skriver vidare att skolan skall bidra till att eleverna får en inblick i att det 

finns olikheter i samhället som beror på mångkultur. Dessa olikheter ska ses som något 

positivt. Men hon skriver även att det som står i läroplanen om grundläggande värden är 

värden som är sammanbundna med det svenska samhället. Det går att finna styrka för dessa 

värden i skollagen och i grundlagen. Bringlöv tycker att dessa två saker kan tyckas strida mot 

varandra då det i läroplanen står att skolan skall förmedla ”de grundläggande värden som vårt 

samhällsliv vilar på. […] I överensstämmelse med den etik som förvaltas av kristen tradition 

och västerländsk humanism […]” (Lärarförbundet (2002) s.9). Hur kan det då överensstämma 

med de religioner och kulturer som inte är kristna och västerländska? Om detta anser Bringlöv 

(1996:72) att bara för att läroplanen använder sig av den formuleringen så betyder inte det att 

det måste vara en kristen skola eller ens vara kristna värderingar utan de värdena kan hanteras 

som en allmängiltig moral och därför antas alla kunna acceptera dem. Bringlöv tycker att man 

kan läsa läroplanen som om den var obestridd och skriven för alla Sveriges invånare 

oberoende av deras bakgrund. 

 

Värdegrunden i ett mångkulturellt samhälle kan problematiseras. Detta då de grundläggande 

värdena kanske inte är desamma för de personer som ska praktisera den beroende på vad de 

har för bakgrund. Men precis som Bringlöv (1996:72) hävdar så behöver inte värdegrunden 

tolkas rakt av utan mer som en allmängiltig moral. Men vilka är då de problem som kan 

uppstå då värdegrunden inte är densamma för två personer eller när värdegrundsarbetet inte 

förstås av samtliga som förväntas utföra det?  
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2.7 Hinder för värdegrundsarbetet 

Dahlkwist (2006) beskriver hinder för värdegrundsarbetet. Han hävdar att det kan vara så att 

kurssystemet i de högre årskurserna gör att sammanhållna grupper och klasser är alltmer 

ovanligt. Innehållet i det som elever läser skiftar dessutom mellan olika skolor och olika 

inriktningar. Betygssättning är också något som kan göra att värdegrundarbetet inte prioriteras 

lika mycket då alla målen måste hinnas med så att betyget kan sättas på ett rättvist sätt. Några 

sådana mål finns inte uppsatta på samma sätt för värdegrundsarbete. Zackari & Modigh 

(2002) hävdar också att betygssättningen kan vara ett hinder för att värdegrunden inte 

praktiseras som den ska. Värdegrunden är inget eget ämne och finns bara med i mycket liten 

utsträckning i betygskriterierna. Eleverna jagar högre betyg och detta resulterar oftast från att 

skolpersonalen också gör det. Värdegrundens status är låg då elevernas enda belöningssystem 

är betygen och betyg i värdegrunden inte finns. 

 

 

3. Metod 

3.1 Urval 

Jag har intervjuat fem lärare som arbetar på en skola med ca 450 elever i skolår 7-9. Lärare 1 

undervisar i svenska och So-ämnena och har varit verksam som lärare i 11år, Lärare 2 

undervisar i tyska och engelska och har varit verksam som lärare i 9 år, Lärare 3 är en 

franska- och engelsk-lärare som varit verksam lärare i 15 år och Lärare 4 och 5 undervisar i 

matematik och No-ämnena och har varit verksamma som lärare i 8 respektive 6 år. Skolan 

lärarna är verksamma vid ska precis starta ett värdegrundsarbete, men hade vid mina 

intervjuer inte hunnit påbörja det ännu. 

 

Mitt urval gjordes med hjälp av så kallat bekvämlighetsurval på en skola för elever i skolår 7-

9. Jag mailade ut ett brev (se bilaga 1) som innehöll information om att intervjun skulle 

handla om värdegrunden och en förfrågan om de ville ställa upp, till samtliga lärare på skolan 

och inväntade därefter svar från de tillfrågade. Det kom bara två svar och båda tackade tyvärr 

nej till att ställa upp. Jag begav mig ut på skolan för att personligen få tag på personer att 

intervjua. När jag kom ut till skolan och frågade lärarna om de hade lust att ställa upp på en 

intervju möttes jag enbart av lärare som gärna ställde upp.  
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Lärarna informerades innan intervjutillfället om att de enligt Vetenskapsrådets 

forskningsetiska principer (2007) ställer upp av egen fri vilja, har rätt att avbryta intervjun när 

som helst och att det insamlade materialet hemlighålls och raderas efter analys. Samtliga 

uppgifter anonymiseras i arbetet.   

 

3.2 Val av metod  

Metoden som användes under studien var kvalitativa intervjuer. Genom denna metod 

eftersträvas en förståelse av hur den intervjuade ser på världen (Kvale, 1997). Man försöker 

genom kvalitativ studie att förstå människors sätt att resonera (Trost, 2005).  

  

Under intervjuerna följdes en halvstrukturerad intervjuguide som innehöll översikt över de 

ämnen som intervjun skulle inbegripa och ett antal förslag på frågor att ta upp under 

intervjuns gång (Kvale, 1997). De ämnen som frågorna var grupperade under var: Begreppet 

värdegrunden, Värdegrundsarbete i skolan, Värdegrunden i läroplanen och Din skolas 

värdegrundsarbete. (Se bilaga 2). Utöver frågorna på intervjuguiden ställdes ett antal 

följdfrågor beroende på hur den intervjuade besvarade frågorna. 

 

Jag tycker att intervjuerna gav svar på frågeställningarna och jag tycker därför att jag har 

använt mig av rätt typ av metod för min undersökning. För att få inblick i en bredare grupp 

lärares syn på värdegrunden, och därmed även möjlighet att kunna generalisera resultaten, 

hade en enkätundersökning kunnat göras. Man kan även tänka sig att en gruppintervju kunde 

ha gett en vidare näring åt diskussion, men samtidigt så kommer de tystlåtna inte så lätt till 

tals i en sådan konstellation och de språksamma tar lätt över diskussionen (Trost, 2005). Jag 

vill tillägga att jag endast undersökt fem lärares uppfattning kring frågeställningarna och 

därför kan undersökningen inte säga något generellt om lärare eller skolor runt om i Sverige, 

utan bara precis vad de fem intervjuade lärarna, som samtliga är verksamma på en och samma 

skola, tycker och anser.  

 

3.3 Analysmetod och genomförande  

Intervjuerna gjordes enskilt och spelades in på Mp3 eftersom på vilket sätt frågorna besvarade 

kunde vara av betydelse, med avseende på tonfall, pauser och avbrutna meningar enligt 

Johansson & Svedner (2006). Platsen intervjuerna utfördes på var på de intervjuade lärarnas 
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arbetsplats. Detta var mest av praktiska skäl då lärarna inte hade så gott om tid och 

intervjuerna gjordes mellan två av deras lektioner.   

 

Efter intervjuerna skrevs det inspelade materialet ut i sin helhet för analys. 

 

Materialet analyserades med avseende på uppfattningar enligt Johansson & Svedner (2006) 

genom att ett antal teman hittades efter det att utskrifterna lästs igenom ett antal gånger. Dessa 

teman sammanfattades och lärarnas uppfattningar kring dem studerades. De fem olika teman 

som jag fann var: Värdegrundens betydelse, Skolans värdegrundsarbete, Hur 

värdegrundsarbetet bör bedrivas, Hinder för värdegrundsarbetet och Hur värdegrunden utifrån 

läroplanen fungerar i praktiken.  

 

3.4 Förförståelse och forskarens roll  

Jag försökte eftersträva att samtliga intervjuer hölls under så lika förhållanden som möjligt då 

jag inte ville att resultatet skulle påverkas av intervjusituationen.  

 

Saker som kan påverka intervjuernas resultat kan vara sättet intervjufrågorna ställs på. 

Intervjuarens förmåga att lyssna och förstå de intervjuade personerna. Vad man själv har för 

förkunskaper och tankar kring ämnet speglar hur intervjun fortlöper. När frågor, framförallt 

följdfrågor till de frågor som ingick i intervjuguiden, ställdes kan det hända att de var 

vinklade efter hur jag själv skulle ha besvarat frågorna. Detta är något som Johansson & 

Svedner (2006) tar upp som ett stort problem vid intervjuer. Jag försökte hålla mig neutral 

eftersom jag ville ha den intervjuades syn på saken utifrån dennes tankar och föreställningar 

kring värdegrunden. Men det är väldigt svårt då förväntningar och värderingar uttrycks och 

påverkar och ofta sker utan att man själv märker det (Johansson & Svedner (2006)). När jag 

ställde frågor utifrån intervjuguiden var det lättare att förhålla sig neutral då frågorna var 

formulerade på ett ickeledande sätt. Exempel på andra störmoment som skedde var att vi blev 

avbrutna av andra lärare eller elever eller att ljudnivån på platsen var för hög. Mina intervjuer 

hölls i enskildhet i ett arbetsrum på skolan men under en av intervjuerna kom en lärare in i 

rummet för att hämta en sak och under en annan var det en elev som avbröt intervjun. Detta 

gjorde att de aktuella intervjuerna kom av sig, men jag tyckte att den intervjuade fann sig 

väldigt snabbt vid båda tillfällena och återgick till frågan som vi höll på med vid de aktuella 

tillfällena. Dessa typer av störmoment var svåra att undvika då intervjuerna hölls på en 
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arbetsplats. Enligt Trost (2005) är inte den intervjuades arbetsplats den bästa platsen att hålla 

intervjuer på med risk för störmoment, av den typ jag fick erfara, men han hävdar vidare att 

alla platser att hålla intervjuer på har för- och nackdelar. De fördelar valet av plats hade var att 

då intervjuerna hölls mellan lärarnas lektioner så var det bäst med avseende på tiden, man kan 

även tänka att lärarna kände trygghet på den plats intervjuerna hölls på.   

 

Jag tyckte att jag fick god kontakt med samtliga av de intervjuade lärarna och vi kunde 

diskutera och samtala på ett tryggt sätt. Eftersom intervjuerna hölls på min VFU-skola hade 

jag träffat och pratat med samtliga intervjuade lärare tidigare vilket bidrog till den goda 

stämningen under intervjuerna.  

 

 

4. Resultat 

4.1 Värdegrundens betydelse. 

Lärarna hade ganska lika syn på vad värdegrunden är. Alla saker lärarna sa innefattas i de 

grundläggande värden som går att finna i läroplanen.  

 

Saker som lärarna nämnde som de tycker innefattas av värdegrunden var normer och regler, 

syn på rätt och fel, fostran, hur vi behandlar och förhåller oss till varandra, att alla ska få vara 

som de är och respekteras för det, ha rätt att delta demokratisk i skolarbetet, att visa varandra 

hänsyn och att alla känner sig trygga och lika värda.  

 

4.2 Skolans värdegrundsarbete 

Jag ställde frågan varför det bör arbetas med värdegrunden i skolan till de intervjuade lärarna.  

Lärare 1 svarade att det var för att fostra barnen så att de klarar sig i samhället. Lärare 2 och 

Lärare 4 delar denna uppfattning. Lärare 2 sa ”Annars tror jag inte att vi kan skapa den 

solidaritet som vi behöver för att ett demokratiskt samhälle ska fungera”. Hon tycker att det 

behövs idag när allt är så individualiserat. Det går inte att vara egoist och egocentrisk. Lärare 

3 upplever att det är alldeles för många elever som inte får med sig de grundläggande värdena 

hemifrån. De har dålig respekt för andra, både vuxna och kamrater. ”Många gånger har vi ju 

fått exempel, vi ser ju när vi kallar in på EVK (elevvårds konferens) till exempel att det är ju 

inte föräldrarna som bestämmer hemma.” Därför tycker hon att värdegrundsarbetet är viktigt. 

Hon tycker att det skett en förändring och blivit värre nu på senare år. Förr var 



 16 

gränsdragningarna mycket tydligare. Lärare 2 anser också att många elever saknar dessa 

värden när de kommer till skolan eftersom många föräldrar inte hinner prata med sina barn 

hemma. Dessutom så har skolan alla barnen och därmed också möjligheten påverka dem. 

Lärare 5 svarade att det bör arbetas med värdegrunden för att alla ska lära sig att visa hänsyn 

och att alla ska få känna att de är lika mycket värda.  

 

De fem lärarna gav tre orsaker till att det är viktigt att det arbetas med värdegrunden i skolan:  

 Samhällsanpassning – för att eleverna ska fungera bra i samhället. 

 För att avhjälpa eventuella uppfostringsbrister hemifrån. 

 Lära sig att respektera varandra – att alla ska känna att de är lika värda. 

  

På skolan arbetas det med värdegrunden två dagar per läsår då undervisningen helt bryts från 

vanliga lektioner. Ett annat sätt som det arbetas aktivt med värdegrunden på i skolan är med 

antimobbing- och klasstödjargrupperna. Skolan har även ett dokument som kallas normer och 

regler och en likabehandlingsplan som alla får arbeta med. Normer och regler tar upp Trivseln 

i skolan, Arbetsregler, Arbetsmiljön och konsekvenser och åtgärder om dessa inte följs. 

Dokumentet som kallas Likabehandlingsplan tar upp vad mobbning och kränkande 

särbehandling är för något, skolans målsättning när det gäller att respektera varandra, 

mobbning och kränkande handlingar. Den innefattar även en handlingsplan om vad som ska 

göras för att motverka mobbning och kränkande särbehandling. Men hur ser lärarnas arbete 

med värdegrunden ut alla andra skoldagar på året?  

 

Samtliga lärare tycker att det arbetas med värdegrunden på ett eller annat sätt. Arbetet som 

utförs är kanske inte så uttalat som det borde utan ingår mer i den vanliga undervisningen 

genom att lärarna påpekar om eleverna gör något som strider mot värdegrunden. Lärare 5 sa: 

”Det är inte så att nu Åh! Jobbar vi med värdegrunden.”  

 

Lärare 1 sprider värdegrunden till eleverna bland annat då hon undervisar i ämnet So där har 

hon i skolår nio ett stort kapitel som handlar om olika dilemman. Hon läser även om andra 

världskriget och förintelsen med sina elever och där kommer också mycket värdegrundsfrågor 

upp. Hon tycker det är väldigt viktigt att använda sig av diskussionsfrågor i sin undervisning. 

Så att man inte bara sitter och läser och jobbar. Annars säger hon ifrån när något är fel. ”Att 

man tar tag i problem direkt när de kommer upp. Att man kontrollerar lite udda åsikter som 

kanske är lite rasistiska eller så där. Att man sätter sig ner och verkligen diskuterar.” 
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Lärare 2 tycker att värdegrunden sprids framförallt genom de möten man har med eleverna. 

Har det hänt något i världen eller här som är aktuellt för oss kan man gå in på det. Hon brukar 

dessutom hänga upp artiklar i hallarna. Hon försöker även att samla klassen och skapa 

gemensamma aktiviteter utanför skolan, ibland med föräldrarna. Så att eleverna får en chans 

att träffas och umgås i en annan miljö än i skolan. Nu i höst har de varit på läger två gånger 

och träffats ytterligare två gånger. 

 

Lärare 3 försöker att vara en god förebild och hantera de situationer som uppstår.  Ibland har 

hon haft situationer då elever inte varit snälla mot varandra i klassen. Då har hon försökt att 

samtala med dem i grupp. Lärare 4 försöker precis som lärare 3 att föregå med gott exempel. 

”Om vi uppträder väl mot varandra och mot eleverna så ser de ju kanske hur man bör göra. 

Men gör vi inte det så kommer de ju att ta efter oss.” Hon tycker också att man måste påpeka 

om det bryts mot någon regel eller om det är någon som är taskig mot någon annan.  

 

Lärare 5 pratar med eleverna. Hon upplyser dem om när det händer någonting och innan 

också. I hennes gamla klass bestämde eleverna regler själva i klassen om hur de skulle vara 

mot varandra och det har hon även börjat med i den nya klassen. Hon tycker att det är viktigt 

att man fångar ögonblicken då de händer något och pratar med eleverna. En annan sak som 

hon tycker är viktig är att eleverna lär sig visa hänsyn mot varandra så att alla får känna att de 

är lika värda. ”Att alla betyder lika mycket, att allas ord, allas frågor.” 

 

På följande sätt uppger lärarna att det arbetas med värdegrunden i skolan: 

 Två dagar då den vanliga undervisningen bryts. 

 Dokument: Normer och regler, likabehandlingsplan. 

 I arbetsområden i ämnena - till exempel förintelsen i SO 

 Genom möten och samspel med eleverna i vardagssituationer. 

 

Lärare 1 hade velat ha en studiedag då man kunde sitta och få in värdegrundsfrågor i de olika 

ämnena. ”Att det hela tiden genomsyrar hela undervisningen i skolan.” Lärare 4 önskar att 

man jobbade mer med värdegrunden enskilt i de olika klasserna. ”Att man underhåller det 

mer, att det inte bara blir någonting som sker vår och höst utan att det tas upp och jobbas 

kontinuerligt med.” Lärare 5 hade precis som lärare 1 velat ha en studiedag då de kunde sitta 
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ner och jobba med var de står och hur de tolkar det som står i läroplanen. Så att skolan får sin 

egen tolkning av läroplanen. Hon hade även velat att man involverade elever och föräldrar 

mer.    

 

Lärarna hade önskat att värdegrunden: 

 Genomsyrade undervisningen mer genomgående. 

 Skulle konkretiseras mer. 

 

4.3 Hur värdegrundsarbetet bör bedrivas. 

Lärare 1 tycker att värdegrundsarbetet ska tas in som ett verktyg i ämnesområdena. Följande 

gav hon som ett exempel i ämnet svenska: ”Istället för att läsa om ormen Kalle så skulle man 

kunna läsa texter som handlar om olika dilemman.” 

 

Lärare 2 sa ”Det borde läggas in på schemat så att det borde finnas bestämd tid vad man ska 

- som ett ämne”. Hon tycker att man på dessa lektioner kan jobba med exempel på saker som 

hänt i runtomkring i världen, hur folk blir behandlade i olika länder. Man kan diskutera saker 

som till exempel dödsstraff. På detta sätt kan man lära eleverna att diskutera och föra en 

dialog och dessutom bli medvetna om att olika människor har olika åsikter och lära sig att 

respektera detta. Lärare 3 tyckte precis som lärare 2 att det borde finnas en fast tid i veckan 

för värdegrundsarbetet. ”Jag tycker att det borde ligga på schemat för det är en förutsättning 

för att det andra skolarbetet ska fungera bra.” Hon tycker att värdegrundslektionen bör vara 

lika viktig som de andra ämnena. Arbetet bör ske från långt ner i åldrarna. Gärna med samma 

slags material hela tiden så att eleverna känner igen det. På den schemalagda tiden kan det 

arbetas med hur man är mot varandra och hur viktigt det är med bemötande och hur man blir 

bemött. 

  

Lärare 4 anser att det är viktigt att de olika klasserna får mötas över gränserna och diskutera 

så att man har ett likvärdigt synsätt på värdegrunden rakt igenom.  

 

Lärare 5 tycker att man ska låta alla vara delaktiga. ”Man måste jobba med alla(…) både 

elever, föräldrar och oss själva, all personal på skolan”. Hon tycker det är viktigt att alla står 

för samma sak och har samma definition över vad värdegrunden är.  
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Lärarna tycker att värdegrundsarbetet bör bedrivas enligt följande: 

 Som ett verktyg i ämnesområdena 

 Läggas in på schemat som ett ämne 

 Värdegrundsarbetet bör ske mer över gränserna. 

 

4.4 Hinder för värdegrundsarbetet. 

Lärare 1, lärare 2, lärare 3 och lärare 5 tycker att tiden är det som framförallt hindrar 

värdegrundsarbetet.  

Lärare 1: ”Tiden… skulle jag nog bara vilja säga, tiden att planera att få in det.”  

Lärare 2: ”Att vi inte har tid, tiden räcker inte till.” 

Lärare 3: ”Det är ju tidsbristen…”  

Lärare 5: ”Åh! Tid! Tid! Hur ska vi få tid?” 

 

Lärare 5 hade en lösning på problemet: ”Om man lägger in fasta tider på schemat så är det 

ingen som säger att det är tid.”  Lärare 2 delar lärare 5s åsikt och tycker att värdegrunden 

borde bli ett eget ämne: ”Även om det inte står i kursplanen. Att vi då här har ämnet 

värdegrunden och går igenom det som om det var ett eget ämne.” Lärare 3 sa även hon att 

hon skulle vilja ha det som en naturlig del på schemat.   

 

Lärare 4 tycker att det var svårt att få ihop schemat och att det kunde hindra 

värdegrundsarbetet: ”Sen är det ju alltid att man ska få ihop schemat, och det ska brytas och 

det ska fixas när man ska göra sådana här stora saker.” De stora sakerna den här läraren 

menade var att de på skolan brukar ha heldagar då de bryter hela undervisningen och arbetar 

med värdegrunden med eleverna. Lösningen hon hade på problemet var: ”Men då kan man ju 

bryta ner det och kanske göra mindre delar i arbetslaget så det inte behöver bli så stort och 

kanske inte heller så komplicerat som det blir när hela skolan ska vara inblandad.” 

 

Andra saker som lärarna uppfattar hindrar värdegrundsarbete var information om hur man kan 

få in värdegrundsarbetet mer i sin undervisning som lärare 1 tog upp. Hon ville ha lite tips och 

idéer på det. Hon tyckte även att kollegor som inte vill arbeta med värdegrunden kunde vara 

ett hinder. Lärare 2 såg elever som inte förstår värdegrundsarbetet som störande för 

värdegrundarbetet. Lärare 3 tyckte att det saknades ett gemensamt förhållningssätt till 

värdegrunden bland lärarna och att ett gemensamt arbetsmaterial, där man arbetat mer på 
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samma sätt med eleverna, hade behövts. Lärare 4 ansåg att eleverna ofta tycker att det är 

tråkigt med värdegrundsarbetet som bedrivs idag, då de redan har gjort det en gång. Lärare 5 

såg motstånd från lärare och elever som ett hinder: ”När vi sitter och diskuterar finns det 

alltid någon som tycker att ”Vadå? Det här är ju bara fjantigt, för det gör vi ju.””  

 

Lärarna uppfattar att följande saker hindrar värdegrundsarbetet: 

 Tiden 

 Att få ihop schemat vid schemabrytande värdegrundsarbete. 

 Information om hur man kan få in värdegrundsarbetet mer i ämnena. 

 Kollegor som ställer sig negativa till värdegrundsarbetet. 

 Elever som inte förstår värdegrundsarbetet. 

 Elever som tycker det är tråkigt med värdegrundsarbetet. 

 Ett gemensamt förhållningssätt till värdegrunden bland lärarna. 

  

4.5 Hur värdegrunden utifrån läroplanen fungerar i praktiken 

När detta ämne togs upp under intervjuns gång kände sig flera av de intervjuade sig lite 

osäkra. De visste helt enkelt inte vad som står i läroplanen om värdegrunden. För att det 

skulle gå att behandla frågan i intervjun tog jag fram min läroplan som lärarna sedan fick titta 

i under tiden de pratade. 

 

Lärare 1 anser att värdegrunden är något som man får jobba med hela tiden i alla ämnen men 

att det känns som att det kommer lite vid sidan om de andra ämnena hela tiden. ”Men 

samtidigt så är det jätteviktigt att vi förmedlar denna grunden.”  

 

Lärare 2 tycker inte att det räcker med det som står i läroplanen om värdegrunden utan att det 

måste bli ett eget ämne. ”Den här socialiseringsprocessen måste de till skolan för att få.” 

Hon tycker att allt det som är utanför skolan påverkar så mycket, ofta i negativ riktning, och 

det är därför som det måste in som ett ämne i skolan. 

 

Lärare 3 att det som står i läroplanen är väldigt svårt och otydligt skrivet. ”Det är för mycket, 

det är för stort, det är för komplicerat.” Lärare 4 däremot tyckte att man kan förstå poängen 

av det som står skrivet i läroplanen men att de alltid har lämnat rum för olika tolkningar 
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beroende på hur de har formulerat sig. Svårigheten tycker hon ligger i att tre personer kan ha 

tolkat den på tre olika sätt, men att det är något som genomsyrar hela läroplanen egentligen.  

 

Lärare 5 berättade att man jobbar aktivt med mobbingteam och diskuterar och sådana saker. 

Men ställde sig frågade till hur väl det går in hos eleverna. Hon sa att hon ibland märker att 

eleverna gör samma saker mot varandra trots att de är klasstödjare. ”Man behöver nog jobba 

mer aktivt, hela tiden. Inte bara en gång då och då.”  Hon hade velat att det blev mer tydligt 

hur man ska jobba. Att man hade sett vad det verkligen står i läroplanen. ”Är alla lärare 

upplysta vad det står? Kan alla det? Det kan vi ju inte.” Hon hade velat ha tid att sitta ner och 

diskutera vad deras skolas värdegrund är.  

 

Hur värdegrunden fungerar utifrån läroplanen enligt lärarna: 

 Värdegrunden kommer lite vid sidan av de andra ämnena. 

 Svårigheter med att förstå och tolka dess innehåll/Skolans egen tolkning krävs 

 

 

5. Diskussion 

Min första frågeställning var ”Vilken betydelse har värdegrunden för lärare och hur 

påverkar den läraruppdraget?” Jag tycker att lärarna hade en ganska klar uppfattning om 

vad värdegrunden är för något. Saker de nämnde som värdegrundens betydelse var: fostran, 

normer och regler, syn på rätt och fel, hur vi behandlar och förhåller oss till varandra, att alla 

ska få vara som de är och respekteras för det, ha rätt att delta demokratisk i skolarbetet, att 

visa varandra hänsyn och att alla känner sig trygga och lika värda. Dahlkwist (2006) och 

Hörnqvist & Lundgren (1999:12) belyser skolans fostranderoll. I läroplanen står människors 

lika värde, jämställdhet mellan kvinnor och män, förståelse för andra människor angivna som 

värden skolan skall förmedla. Jag tycker de värden som läroplanen förmedlar är självklara 

värden som alla människor bör ha i sig vare sig man är lärare eller inte. När jag frågade 

lärarna om de tyckte det som stod i läroplanen om värdegrunden fungerade i praktiken så hade 

de flesta ganska svårt att svara eftersom de inte visste vad som står i läroplanen. Frågan man 

kan ställa sig är om man verkligen behöver kunna citera det ordagrant eller om det räcker att 

veta vilka värden det är som skolan skall förmedla? Däremot krävs det att läroplanen tas fram 

då och då och studeras då det är ett av skolans styrdokument som skall ligga till grund för 

verksamheten i skolan. Om detta görs på skolan av de intervjuade lärarna framgick inte av 
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denna intervjuundersökning. Men är tveksamt med tanke på den osäkerhet kring läroplanen 

som uppvisades under intervjuns gång. I min egen lärarroll kan jag i framtiden se att jag när 

jag lägger in mål för olika arbetsområden försöker att även få med delar av läroplanen. 

Läroplanen ska vara något som ständigt tas fram och används i allt skolarbete.   

 

Min andra frågeställning löd ”Hur tycker lärare att arbetet med värdegrunden bör 

bedrivas och vad ser de för hinder för det?” Lärarna tycker sammanfattningsvis att det 

arbetas med värdegrunden i skolan. Arbetet som sker är inte så uttalat. Arbetet som utförs 

ingår mer i den vanliga undervisningen genom att lärarna påtalar och kanske tar upp till 

diskussion om någon eller några elever beter sig på ett felaktigt sätt som strider emot 

värdegrunden. Detta arbete sker framförallt i de situationer som uppkommer bland elever, 

vilket Hörnqvist & Lundgren (1999:13) anger som det sätt värdegrundsarbetet sker bäst på. I 

vissa ämnen exempelvis So och religion ingår värdegrunden med en del etiska frågor och 

dilemman som diskuteras. Värdegrundsarbete utförs även två dagar under året med eleverna 

då all annan undervisning bryts och genom mobbingteam, likabehandlingsplan och de normer 

och regler som skolan har. Jag tycker kanske inte att arbetet behöver stanna där utan att man 

alltid reflekterar över hur man samtalar med andra människor. Hur man tilltalar och förhåller 

sig till andra. Värdegrunden är något som alltid bör finnas med och ska ligga till grund i allt 

man gör och säger. Självklart är man inte mer än människa och kan handla eller behandla fel 

ibland. Det viktigaste är att man alltid reflekterar över hur man gör och är. Det är enligt 

Hörnqvist och Lundgren (1999:14) de som arbetar i skolan som är ansvariga för att 

värdegrunden praktiseras, men Sigurdson (2002) hävdar att det inte krävs att läraren är perfekt 

utan att hon eller han gestaltar de värden som skolan skall förvalta.   

 

Lärarnas syn på hur värdegrundsarbetet på skolan bör bedrivas varierade något. Det borde tas 

in som ett verktyg i de andra ämnena och att värdegrundsarbetet borde finnas på schemat var 

två av de saker som lärarna tycker att värdegrundsarbetet bör bedrivas genom. Det borde 

arbetas mer över gränserna med värdegrunden tyckte två lärare. På vilket sätt 

värdegrundsarbetet ska bedrivas är inte något som belysts i den litteratur jag läst. Utan det 

viktiga är mer att det ingår. Sigurdsson (2002), Dahlkwist (2006) och Hörnqvist & Lundgren 

(1999) belyser samtliga vikten av de grundläggande värdena i läroplanen förmedlas i skolan. 

Jag hävdar att det uttalade värdegrundsarbetet inte är det viktigaste utan att man som lärare 

alltid efterföljer de värden som skolan skall förmedla. Det viktigaste är att man själv lever 
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som man lär. Självklart skulle det inte vara negativt om det fanns värdegrundsarbete inlagt på 

schemat. Då kanske man kunde diskutera och arbeta med som bland annat två lärare gett 

förslag på, olika dilemman och händelser, men det får inte bli så att bara för att det ligger 

inlagt på schemat så är värdegrundsarbetet gjort. Det tar aldrig slut. Det är viktigt att man tar 

vara på stunden och de tillfällen som ges. Lindell & Hartikainen (2001) hävdar att trivsel- och 

ordningsregler bör finnas på skolan för att värdegrunden ska bli tydlig, vilket det också gör på 

de intervjuade lärarnas skola. En lärare poängterade att man måste påpeka om det bryts mot 

någon regel. Lindell & Hartikainen (2001) tar upp att uppfostran kräver tydliga gränser och 

lämpliga påföljder. Jag tycker precis som Lindell & Hartikainen att ordnings- och trivselregler 

är viktiga. Att alla handlingar ger konsekvenser. Är man snäll mot någon ger även det 

konsekvenser. Det tror jag många människor glömmer bort. Man är ofta där med pekpinnar 

och förmaningar. Men likväl som ett negativt beteende ska uppmärksammas så är det viktigt 

att ett positivt gör det.   

 

Värdegrundsarbetet kommer i skymundan för arbetet med de vanliga ämnena som ligger på 

schemat. Detta kanske beror på att värdegrunden inte är något ämne, som en lärare önskade 

att det skulle bli, och att det inte finns någon kursplan eller direkta mål som lärarna arbetar 

efter. Denna problematik tar både Dahlkwist (2006) och Zackari & Modigh (2002) upp till 

diskussion och detta är något som även jag har märkt när jag varit ute på VFU. Eftersom 

skolan är så målstyrd som den är kommer tyvärr värdegrundsarbetet i skymundan. Trots detta 

uppfattar många lärare att arbetet med värdegrunden krävs för att skolan och samhället ska 

fungera. Det är i skolan som alla barn och ungdomar samlas och det är där som man kan fånga 

upp de som inte har det med sig hemifrån eller fortsätta med det arbete som påbörjats i 

hemmet. Situationerna ser inte likadana ut hemma som i samspelet med jämnåriga kamrater i 

skolan. Villkoren skiljer sig åt. I skolverkets kommentarer till läroplanen Ständigt. Alltid! kan 

man läsa i den del som Hörnqvist & Lundgren (1999) skrivit att eftersom skolan har en 

fostrande roll så är värdegrunden i läroplanen av stor vikt.   

 

Värdegrunden verkar inte vara något som lärarna reflekterar över aktivt i sitt arbete på skolan, 

att det är just värdegrunden som de lägger in i undervisningen. Men visst finns värdegrunden 

med i lärarnas arbete med eleverna. Några av de intervjuade lärarna tyckte att fostra eleverna 

var en viktig uppgift och visst är det värdegrundsarbete i allra högsta grad. Lärarna tycker att 

värdegrundsarbetet bör bedrivas av tre orsaker: Som en slags samhällsanpassning för att 

eleverna ska fungera bra i samhället och bli bra samhällsmedborgare. Denna aspekt, som 
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några av lärarna gav som skäl till att värdegrundsarbetet är viktigt i skolan, går direkt att finna 

i läroplanen genom följande citat: ”Skolan har i uppdrag att överföra grundläggande värden 

och främja elevernas lärande för att därigenom förbereda dem för att leva och verka i 

samhället.” (Lärarförbundet (2002) s. 11. Värdegrunden är viktig för att avhjälpa eventuella 

uppfostringsbrister hemifrån ansåg två lärare då de tycker att eleverna inte alltid får med sig 

de grundläggande värden som människor bör ha med sig hemifrån och att det därför ställs 

krav på skolan i den frågan. Dahlkwist (2006) och Hörnqvist & Lundgren (1999:12) belyser 

samtliga fostranderollen i skolan. Den tredje anledningen till varför värdegrunden bör ingå 

som en del i skolan är för att eleverna ska lära sig att respektera varandra så att alla ska känna 

sig lika värda. Människors lika värde står omnämnt i läroplanen som ett av de grundläggande 

värden som skolan skall förmedla. För att lära sig att respektera varandra tycker jag är en 

viktig anledning till värdegrundsarbete. Det är viktigt att få i skolan då det ibland är svårt att 

få hemma. De man har omkring sig där har man en relation till och tycker om och respekterar 

automatiskt på något sätt. I skolan träffar man många olika människor och flera av dem skiljer 

sig väldigt mycket ifrån hur man själv är som person. Därför är det viktigt att man lär sig att 

samspela även med de människorna och precis som en lärare sa att eleverna genom att föra en 

dialog och diskutera med varandra lär sig att människor har olika åsikter och att de då lär sig 

att respektera det.  

 

Som hinder för värdegrundsarbetet var tiden det som de flesta lärarna tycker är störst 

anledning till att värdegrundsarbetet inte bedrivs så som det skulle kunna göras annars. Detta 

tar även Dahlkwist (2006) då han skriver att värdegrundsarbetet inte prioriteras lika mycket 

eftersom det viktigaste är att de betygsgrundande målen hinns med. Tidsbristen kan kanske 

avhjälpas genom att värdegrundsarbetet läggs in som en del på schemat enligt en lärare. En 

lärare tyckte att det var problem att få ihop schemat vid schemabrytande värdegrundsarbete 

men gav själv ett förslag på lösning, att man skulle bryta ner det och göra det i mindre i delar 

istället för att det alltid skulle vara så stort. En annan lösning kanske även här kan vara om det 

ligger inlagt på schemat?  Elever som inte förstår eller tycker att värdegrundsarbetet är tråkigt 

gavs som vidare skäl till att kunna hindra värdegrundsarbetet. Varför är det så att en del elever 

tycker att det värdegrundsarbete som bedrivs är tråkigt? Kanske kan det ha att göra med det 

som Zackari & Modigh (2002) skriver, att värdegrundens status är låg eftersom skolans enda 

belöningssystem är betyg. Värdegrundsarbetet ger ingen utdelning eller resultat på samma sätt 

som de övriga ämnena gör eftersom det inte finns betyg i värdegrunden. Något som jag stött 

på under min VFU är att skolan i skolår 6-9 är väldigt betygsstyrd. Man jobbar bara efter de 
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mål och betygskriterier som eleverna ska ha nått upp till. Kan en annan anledning till att 

värdegrundsarbetet uppfattas som tråkigt vara att det värdegrundsarbete som bedrivs på 

skolan i stort sett är samma varje gång och därför blir det tråkigt? Elever som inte förstår 

värdegrundsarbetet som en lärare angav som hinder för värdegrundsarbetet är bara en 

ytterligare anledning till att arbetet bör ske oftare och på olika sätt för att alla elever ska kunna 

tillgodogöra sig det tycker jag.  

 

Runfors (2006), Roth (1998) och Bringlöv (1996) tar samtliga upp problematiken kring att 

personer med olika bakgrund inte alltid har samma värdegrund och att värdegrundsarbetet inte 

alltid förstås av samtliga som förväntas utföra det. Kollegor som ställer sig negativa till 

värdegrundsarbetet är lite komplext. Då det ingår i både läroplan och skollag så skulle det i 

princip vara tjänstefel att utesluta det. En lärare önskade att det fanns ett gemensamt 

förhållningssätt till värdegrunden bland lärarna på skolan. Detta får man genom att utforma en 

lokal tolkning av läroplanens värdegrund. Det tycker jag skulle vara det bästa sättet för att på 

en skola få en gemensam syn på värdegrunden. För det är ju precis som Bringlöv (1996:72) 

skriver att läroplanen inte behöver tolkas rakt av utan ska ses som en allmängiltig moral. Jag 

ser inget större hinder i att människor med olika religion, etniska tillhörighet och kultur kan 

komma överens om och dela en gemensam värdegrund. Om man tittar på exempelvis den 

gyllene regeln som Lindell & Hartikainen (2001) tar upp: ”Behandla andra som du själv vill 

bli behandlad”, en av de viktigaste delarna av värdegrunden som jag ser det, så går den att 

finna i alla religioner. Personer med olika kultur får diskutera värdegrunden och hitta de delar 

som är gemensamma och de delar som är mindre gemensamma och arbeta med dem så att 

värdegrunden blir till något som alla kan stå för. Men precis som religion, etnisk tillhörighet 

och kultur så speglar social tillhörighet och uppfostran vår syn på värdegrunden och hindret 

behöver inte vara större, tycker jag, för att man har olika religion än om man kommer från 

olika bostadsorter eller olika familjer. De värderingskonflikter som Roth (1998) beskriver 

finns i samhällen med omfattande religiöst mångfald tycker jag att man även kan finna i alla 

andra samhällen. De kanske inte uttrycks på samma sätt men alla i ett samhälle med liknande 

religiös syn har olika bakgrund som speglar deras värdegrund och som gör att den ser olika ut. 

Man kan aldrig jobba färdigt med att definiera sin värdegrund och man måste alltid sträva 

efter att nå en gemensam värdegrund på sin arbetsplats. Diskussionerna får aldrig ta slut. Det 

är det som är en del i vårat uppdrag enligt läroplanen. Man kan aldrig arbeta på ett annat sätt 

än enligt vad som står i läroplanen, då vi har den att rätta oss efter, men man kan arbeta med 

den och tolka den tills den blir på ett sätt så att man förstår den och står för den. Jag tror det är 
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viktigt att det ständigt förs en dialog kring värdegrunden för ibland kommer det säkert att 

uppstå problem som beror på att värdegrunden inte är densamma för samtliga personer eller 

att någon inte förstår värdegrundsarbetet. Vi har som jag tidigare skrivit inget val utan alla 

förväntas utföra det. Det är våran plikt som lärare helt enkelt.  

 

Min tredje och sista frågeställning var ”Hur väl tycker lärare att läroplanens riktlinjer för 

värdegrundarbetet fungerar i praktiken?” Då lärarna inte hade så bra uppfattning om vad 

som står i läroplanen om värdegrunden kan man väl sammanfattningsvis säga att det fungerar 

väldigt bra med tanke på att de inte har någon exakt vetskap om vad som står i den. Det är där 

den största bristen finns som jag ser det. Lärare 1 tycker att värdegrundsarbetet kommer lite 

vid sidan om de andra ämnena hela tiden, trots att det står i läroplanen och det beror väl på det 

jag tagit upp tidigare att skolan är så betygstyrd. Lärare 2 tycker inte att det räcker med att det 

står i läroplanen om värdegrunden utan det måste bli mer som ett eget ämne.  

 

Lärare 3 tycker precis som Lindell & Hartikainen (2001) att läroplanen är för svår och 

otydligt skriven. Lärare 4 tycker att man förstår poängen när man läser den men att den kan 

tolkas på väldigt olika sätt beroende på vem som läser den. Det är konstigt att det inte arbetas 

mer med läroplanen bland lärarna. Det är trots allt ett av skolans styrdokument som skolan 

skall styras efter. Bör det kanske fokuseras mer på läroplanen i skolan och på 

värdegrundsarbetet? Nu vet jag, då jag haft VFU på skolan jag utförde intervjuerna på, att ett 

värdegrundsarbete håller på att startas upp på skolan. Men varför har man inte gjort det 

tidigare? Vår läroplan kom ut 1994 och värdegrundsbegreppet har funnits sedan dess. Lärare 

5 av de lärare jag intervjuade hade önskat en tolkning av läroplanen på deras skola. Så att man 

vet vad skolan man arbetar på har för värdegrund. Då skulle samtliga inom skolan, lärare, 

elever och föräldrar, kunna se det hela mer tydligt och veta vad de ska jobba efter. Jag tycker 

att det är förvånande att det inte redan finns en sådan tolkning på skolan då Hörnqvist & 

Lundgren (1999) skriver att lokala tolkningar av läroplanen förutsätts då den annars är för 

svårhanterlig. Detta belyser även Lindell & Hartikainen (2001) i sin bok. De tycker att 

läroplanen är för abstrakt formulerad. Vilket även en utav lärarna poängterade under 

intervjun.  

 

Innan jag påbörjade min undersökning anade jag att läroplanen inte används i den 

utsträckning som den kanske borde då den säkerligen kommer i skymundan för kursplanerna i 

lärarnas ämnen. När jag varit ute på VFU så har jag själv tyckt att det varit ganska mycket att 
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få med samtliga mål som ska ingå i de arbetsområden som man undervisar i och sen ska man 

då få in läroplanens mål och riktlinjer för undervisningen. På min VFU hanns det inte med. 

Allt är så betygstyrt i skolår 7-9. Trots detta blev jag positivt överraskad av att lärarna ändå 

hade en sådan god uppfattning om värdegrundens betydelse. Samtliga lärare verkar reflektera 

över hur de får in värdegrunden i sin undervisning genom att ta tag i de problem som uppstår 

på lektioner. Fast när de reflekterar över det heter det inte värdegrunden utan fostran. Men det 

spelar kanske egentligen ingen större roll vad det heter, huvudsaken är att det utförs. Det 

lärarna saknar är tid att utveckla värdegrundsarbetet på. Några ville ha det schemalagt både 

för att tidsbristen då skulle minimeras och för att det skulle bli mer kontinuitet i det arbetet 

som bedrivs. En lokal tolkning av värdegrunden skulle behövas för att samtliga verksamma 

inom skolan skulle ha en gemensam definition av vad värdegrunden är och hur den kan 

användas i undervisningen. Jag tycker att mitt arbete belyser hur viktigt det är att man som 

lärare reflekterar över värdegrunden och värdegrundsarbetet. Att man ständigt och alltid 

tänker över de värden som skolan skall vila på då det ska vara en naturlig del i 

undervisningen. Barn och ungdomar ser hur man beter sig och är mot varandra av vuxna och 

får på det sättet in det i ryggraden, därför är det viktigt att vi som lärare är bra förebilder. Det 

är viktigt att man som lärare tar sig den tiden eller ges den tiden det tar att bedriva ett 

värdefullt värdegrundsarbete på. Läroplanen bör tas ned från bokhyllan och behandlas oftare 

än vad den gör. Den hade behövt få ett större utrymme i lärarnas arbete ute på skolorna. 

Likaväl som man arbetar utefter kursplaner och betygskriterier bör man arbeta utefter 

läroplanen. Men hur man ska få upp lärarnas motivation och drivkraft att förbättra detta 

värdegrundsarbete det vet jag inte? Det borde väl räcka att vilja förbättra elevers människosyn 

och vilja att reflektera över de val man gör i livet. Hur man väljer att förhålla sig till och 

bemöta andra människor. Min drivkraft här i livet är att försöka göra andra människor gladare 

och lyckligare i livet, att de får känna sig viktiga och att de gör skillnad. Som lärare är det 

viktigt att allt man gör i undervisningen har ett syfte tycker jag. Annars slösar man med 

elevernas tid. Elevernas tid är väl inte mindre värd än vad min tid som lärare är? Genom att 

värdesätta eleverna lika högt som sig själv, det är det som är värdegrund för mig. Det detta 

arbete visar är endast fem lärares syn och tankar kring värdegrunden och arbetet med den. 

Men jag tycker ändå att jag som ganska oerfaren har lärt mig en hel del av dessa mer erfarna 

lärares tankar.   

 

Saker att undersöka vidare kan vara att göra en liknande undersökning i skolans lägre åldrar 

för att se om värdegrundsarbetet skiljer sig åt mellan skolår 1-6 och 7-9. Det är samma 
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läroplan men betygskriterier och kursplaner finns inte med på samma sätt i skolår 1-6 för att 

konkurrera om utrymmet med den. Man skulle också vidare kunna jämföra denna skola 

genom att utföra liknande undersökningar på andra skolor. Man skulle även kunna göra en 

observationsstudie för att undersöka hur det outtalade värdegrundsarbetet ser ut i 

undervisningssituationen.  
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Bilaga 1 

 

Hej! 
 

Mitt namn är Evelina Bengtsson (jag har gjort min VFU på er skola under hösten, så några 

kanske vet vem jag är?) och jag läser till Ma/No-lärare, skolår 6-9, på Högskolan i Halmstad. 

Jag läser min sista termin på lärarutbildningen och skriver mitt examensarbete som ska handla 

om värdegrunden. Värdegrunden är något som ständigt är omtalat och synen på den varierar. 

Detta har gjort att jag börjat fundera kring begreppet värdegrunden och jag skulle vilja 

förankra mina kunskaper från det jag läst i förhållande till verkligheten. Då jag hört att ni ska 

påbörja ett värdegrundsarbete på er skola skulle jag gärna vilja intervjua några av er lärare 

där. 

 

Tanken är att intervjua i enskilda intervjuer som tar ca 30-45 minuter per intervju.  

Intervjuerna kommer att spelas in på band. 

 

Arbetet kommer att göras i enlighet med forskningsetiska principer vilket betyder att allt 

material kommer att anonymiseras.  

 

Jag hoppas att du vill hjälpa mig och kan tänka dig att ställa upp på en intervju. Maila gärna 

tillbaka ditt svar så fort som möjligt och gärna några exempel på tider då du har tid att vara 

med på en intervju.  

Har ni några frågor så är ni välkomna att maila eller ringa mig. 

Tack så mycket!! 

 

Hälsningar   

Evelina Bengtsson  
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Intervju om värdegrunden 
 

Begreppet värdegrunden 

 Beskriv vad begreppet värdegrunden har för betydelse för dig. 

 

Värdegrundsarbete i skolan 

 Anser du att det arbetas med värdegrunden i skolan? På vilket sätt görs det? På vilket 

sätt bör det göras? Vad hindrar värdegrundarbetet? 

 

 Hur gör du för att sprida värdegrunden till eleverna? 

 

 Varför bör man arbeta med värdegrunden i skolan? 

 

Värdegrunden i läroplanen 

 Hur väl tycker du att det som står i läroplanen om värdegrunden fungerar i praktiken? 

 

Skolans värdegrundsarbete 

 Hur arbetar er skola med värdegrunden?  

 

 


