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Abstract 
Syftet med vår uppsats är att vi vill ta reda på hur några lärare resonerar kring hur de arbetar 

med värdegrundsfrågor i ämnena svenska och religion i relation till demokratiuppdraget om 

att fostra elever till goda samhällsmedborgare. Vår studie bygger på kvalitativa intervjuer med 

fem lärare som vi sedan har tolkat och analyserat utifrån en fenomenografisk metod. Våra 

intervjuer har spelats in, transkriberats och därefter tolkats samt analyserats in i kategorier 

efter olika teman. Resultatet visar att våra informanter uttrycker vikten av att föra ihop såväl 

kunskapsuppdraget som fostransuppdraget och att det är viktigt att belysa och förmedla olika 

demokratiska värden som berör respekt och människors lika värde samt att ständigt arbeta 

med att motverka fördomar. Vår studie visar även att värdegrundsfrågor och demokratifrågor 

lämpar sig bra att arbeta med i såväl svenskämnet som i religionsämnet, vilket våra 

informanter ser som en stor fördel. I vårt resultat har vi funnit att tidsaspekter lyfts upp som 

ett hinder för värdegrundsarbetet samt att två av lärarna uttrycker problematik kring fördomar 

och negativa åsikter mot islam och muslimer. Vi har även funnit att lärarna i vår studie anser 

att det är viktigt att agera och ge motexempel när elever uttrycker fördomar eller negativa 

åsikter i klassrummet och att man som lärare behöver känna in vilken situation som dessa 

uttalas i. 
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1. Inledning 
 

1.1 Bakgrund 
Tänk dig ett klassrum med en grupp elever på gymnasiet. Läraren låter dem se en svensk 

dokumentär om ett ungt kristet par som väljer att vänta med sex tills de har gift sig. När 

dokumentärer är slut uttrycker en elev sina åsikter rätt ut i klassrummet och säger: ”Fy, vad 

bögig killen är och jag tycker att dom är dumma i huvudet som tror på Gud!!” Läraren 

försöker lugna ner eleven och ber alla att skriva ner sina reaktioner på en lapp. 

 

Under vår utbildning har vi under olika praktikperioder mött elever som har fördomar mot 

varandra eller mot exempelvis invandrare. Dessa erfarenheter har väckt vårt intresse för hur 

lärare arbetar med värdegrunden. Skolan ska utöver kunskap även förmedla de demokratiska 

grundläggande värdena till eleverna, vilket innebär att skolan har som uppgift att forma elever 

till demokratiska samhällsmedborgare.  

 

Under 2012 utkom en rapport från Skolinspektionen under namnet Skolornas arbete med 

demokrati och värdegrund och i resultat kan man finna, på de 17 grundskolor som granskades 

och deltog i undersökningen, brister i undervisningen i relation till demokrati- och 

värdegrundsuppdraget (Skolornas arbete med demokrati och värdegrund, 2012, s.44 ).1 

Skolinspektionens utredare hade för avsikt att studera hur lärare integrerar det demokratiska 

uppdraget i ämnesundervisningen och fann att lärarna främst planerade sin undervisning i 

relation till kursplanerna, men att medborgarfostran inte genomsyrade undervisningen 

(Skolinspektionen, 2012, s.26). Utredarna gjorde lektionsobservationer och vid dessa fann 

man att eleverna inte fick utveckla sin förmåga att ”reflektera självständigt, analysera och 

förstå på ett djupare plan” och på så sätt få en fördjupad förståelse för ”vad som ligger bakom 

olika ståndpunkter och synsätt” (Skolinspektionen, 2012, s.27). I resultatet kan man även 

finna att lärarna inte tog vara på spontana inlägg eller frågor från eleverna, som kunde skapa 

möjlighet för ett djupare demokratiskt samtal. 

  

Eftersom svenska och religion är våra ämnen vill vi studera hur några lärare som undervisar i 

svenska och religion resonerar kring hur de arbetar med skolans värdegrund och det 

1 Hädanefter skrivs istället för Skolornas arbete med demokrati och värdegrund Skolinspektionen som författare 
för publikationen. 
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demokratiuppdrag som ska förmedlas till eleverna. Inom svenskan kan man med fördel lyfta 

fram värdegrunden och se svenskan som ett demokratiämne, vilket Gunilla Molloy (2007b) 

förespråkar. I religionskunskapen uttrycks det i ämnets syfte att ”eleverna ska ges möjlighet 

att reflektera över och analysera människors värderingar och trosföreställningar och 

därigenom utveckla respekt och förståelse för olika sätt att tänka och leva” (Ämne-

Religionskunskap, 2011, s.1).2 Vår förhoppning med denna uppsats handlar om att kunna 

bidra med ny kunskap om vad det kan innebära att arbeta med värdegrunden i relation till 

svensk- och religionsämnet.    

 

1.2  Syfte och frågeställningar 
Syftet med denna uppsats handlar om att vi vill ta reda på hur några svensk- och 

religionslärare beskriver hur de arbetar utifrån värdegrunden med att fostra eleverna och att 

möta fördomar eller åsikter som elever kan uttrycka i skolan eller i klassrummet. 

 

Vi kommer att utgå från följande frågor:  

 

• Hur resonerar några lärare kring sitt uppdrag att fostra eleverna och att förmedla 

värden? 

• Hur beskriver lärarna sitt praktiska arbete med värdegrunden i förhållande till sina 

ämnen? 

• Hur resonerar några lärare kring hur de arbetar med fördomar och negativa/kränkande 

åsikter som uttrycks i klassrummet? 

 

Dessa frågor kommer att besvaras utifrån hur fem lärare resonerar kring värdegrunden och hur 

de använder den i sin undervisning. Uppsatsen kommer även att innehålla praktiska exempel, 

där lärarna återger händelser eller situationer som skett i klassrummet för att förtydliga hur de 

arbetar i relation till värdegrunden.   

 

 

 
2 Hädanefter skrivs istället för Ämne-Religionskunskap Skolverket som författare för publikationen. 
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2. Tidigare forskning 

Inledningsvis i denna uppsats vill vi visa på tidigare forskning som gjorts kring 

värdegrundsarbete i skolan och i vår diskussionsdel kommer vi att jämföra vårt resultat med 

de studier som följer här nedan. 

 

Den tidigare forskning som främst berör vår studie är Robert Thornbergs (2006) 

forskningsprojekt Värdepedagogik i skolans vardag: Interaktivt regelarbete mellan lärare och 

elever där han studerat hur normer och värden uttrycks i skolans vardag i två grundskolor. 

Thornberg valde att fokusera på hur lärarna arbetade med regler i skolan och intervjuade även 

elever om hur de uppfattade dessa. I hans studie finns exempel på hur lärare och elever 

integrerar och på sätt ”konstruerar, upprätthåller, medierar och förhandlar om regler i och för 

det vardagliga livet” (Thornberg, 2006, s.224). Thornberg visar i sina resultat att lärarnas 

huvudsakliga uppgift, när de arbetar med värdegrundsarbete, handlar om att överföra 

relationella regler, vilket handlar om hur eleverna ska bete sig mot varandra och vara en bra 

kompis (2006, s.111, 224). Han konstaterar även att lärarnas regelarbete är vardagsnära, ofta 

oplanerat och att de inte har tid att reflektera över sitt regelarbete. Intressant för vår studie är 

att lärarnas vanligaste form av moralisk påverkan handlar om att reagera och agera när elever 

bryter mot regler, men även att visa på vad som gäller i klassrummet eller på skolgården 

(2006, s. 225). Utifrån denna avhandling har Thornberg (2008) även publicerat en rapport, 

Vilka värden elever enligt lärare ska få med sig från skolan: En intervjustudie med 13 lärare, 

där han beskriver hur lärarna resonerar kring de värden som de förmedlar till eleverna och 

vilka källor eller referenser som de har till dessa normer (2008, s.1). Denna rapport är relevant 

för vår studie eftersom den ger exempel på hur lärarna resonerar kring sitt värdegrundsarbete 

och Thornberg visar i sitt resultat att de lärare som han har intervjuat tar sitt utgångsläge i 

egna erfarenheter eller sitt egna sunda förnuft som källa till de värden som de vill förmedla 

(2008, s.43-48). I Thornbergs resultat kan man finna att lärarna i hans undersökning inte 

hänvisar till skolans värdegrund som källa till de värden som de vill bygga sitt 

fostransuppdrag på. En del av lärarna har knappt läst läroplanen och menar att ”det mest är 

vackra ord som inte går att realisera” (Thornberg, 2008, s.53).  

 

Vi anser att Thornbergs forskning kring värdegrundspedagogik och hans rapport kring hur 

grundskollärare resonerar kring värdegrunden är relevant för vår studie på det sätt att han 

berör frågeställningar som ligger nära vår studie. När vi inledningsvis försökte hitta tidigare 

forskning hade vi svårt för att få fram svensk forskning kring hur lärare arbetar och resonerar 
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kring värdegrundsarbete, men genom Thornbergs referenser till annan forskning kunde vi 

finna andra studier inom området. Det finns resultat i hans studie som går att jämföra med de 

resultat som vi funnit i vår studie. Thornbergs studier är gjorde på två grundskolor med yngre 

elever där han valt att fokusera på lärarnas regelarbete, därför anser vi att vår studie kan bidra 

med ny forskning eftersom vi har intervjuat lärare som arbetar med äldre elever på högstadiet 

och på gymnasiet.   

 

En studie som Thornberg hänvisar till är en nationell studie av Christina Osbeck, Ann-Sofie 

Holm och Inga Wernersson (2003) om kränkande behandling i grund- och gymnasieskolan, 

som genomfördes på uppdrag av Skolverket. Rapporten bygger på en enkätundersökning där 

3386 elever fått svara på frågor. Studie innehåller även intervjuer med elever och en mindre 

enkätundersökning där lärare och rektor fick svara på frågor. Denna studie relaterar till vårt 

syfte på det sätt att den utgår från skolans värdegrund och att rapporten var ”en kartläggning 

av förekomsten av olika former av kränkande behandling såsom rasism, etnisk diskriminering, 

sexuella trakasserier, homofobi och könsrelaterad mobbning” (Osbeck, Holm & Wernersson, 

2003, s.9). I resultaten kan man finna att lärare menar att den mest vanligaste formen av 

kränkande beteende som förekommer i klassen är ”grovt språkbruk” (2003, s.94-95). När 

eleverna fick svara på frågor om var kränkande handlingar sker i skolan svarade de flesta att 

de sker ”utomhus” och i ”korridoren” (2003, s.99). 

 

Osbeck, Holm och Wernerssons studie angränsar till den tredje frågeställningen i vår studie 

där vi vill ta reda på hur några lärare kring hur de arbetar med fördomar och 

negativa/kränkande åsikter som uttrycks i klassrummet. Avsikten med skolrapporten var att 

kartlägga kränkande behandling i skolan, medan vi har för avsikt att få fram hur lärarna 

beskriver hur de hanterar konkreta situationer som kan uppstå i klassrummet. Vi har inte 

funnit att det finns svensk forskning kring hur lärare reagerar och agerar på negativa eller 

kränkande åsikter som uttrycks i klassrummet bland elever på högstadiet eller gymnasiet.   

 

I Thornbergs (2006) studie fann vi även referenser till Jens Pedersen (2004) avhandling, 

Vägar till värderingar och värden Skolans sociala fostran i läroplanstexter och pedagogisk 

praktik, studerat hur ”skolans uppgift att påverka elevers värderingar behandlats i skolans 

läroplaner från Lgr 62 till Lpof 94” (Pedersen, 2004, s.10). Pedersen har inom ramen för 

denna studie även gjort en undersökning där skolledare, lärare och elever på gymnasieskolor i 

Linköping fått samtala kring värdegrunden och hur de arbetar med den. Intressant för vår 
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studie är den indelning av olika synsätt kring värdegrunden som Pedersen funnit. De 

innebörder som han kommit fram till är följande:  

 

Tabell 1: Sammanfattning kring innebörder av värdegrunden 

Alla människors lika värde                                          Demokrati, jämställdhet, jämlikhet.  
Omsorg om andra med sämre villkor                           Omsorg, solidaritet, internationalism och                                                                                                

humanism.  
Umgängesregler                                                            Normer, regler  -  sociala och konventioner. 
Gemenskap i klassen och skolan.                                  Sammanhållning inom klassen och                                                                   

gemenskapskänsla i skolan. 
Elevdemokrati                                                               Olika former av elevinflytande.  
Existentiella frågor                                                        Frågor om livets mening.  
(Pedersen, 2004, s.67). 

 

Denna indelning av synsätt kring värdegrunden som Pedersen har gjort är relevant för vår 

studie på det sätt att hans resultat anknyter till vår första frågeställning om hur lärarna 

resonerar kring att förmedla värden. Hans resultat går att jämföra med hur lärarna i vår studie 

resonerar kring värdegrunden och hur de ser på sitt fostransuppdrag, vilket vi kommer att ta 

upp i vår diskussion.  

 

Pedersen redogör för hinder i arbetet med värdegrundsarbetet som också går att jämföra med 

vår studie. Han har funnit fyra hinder i arbetet med värdepedagogik, som är ”målstyrning och 

betyg”, ”kursinnehåll, ”organisation”, och ”samhällsförändringar” (Pedersen, 2004, s.82).  

Dessa hinder handlar om att läraren känner sig begränsad av att följa de kunskapskrav och 

mål som finns i styrdokumenten för skolan och att han eller hon känner att det inte finns tid 

till värdegrundsfrågor. Det kan även vara så menar lärarna i Pedersens undersökning, att man 

tycker att det är svårt att koppla samman värdegrunden med mer naturvetenskapliga och 

tekniska ämnen. Pedersen menar, att de hinder som han kallar för organisationshinder handlar 

om att eleverna idag ofta har möjlighet att välja olika ämnen och att de därför inte finns i 

samma klass under hela skoldagen och att värdegrundsarbetet kan bli lidande av att eleverna 

inte känner varandra. Det sista hindret handlar om att samhället förändras och att elever idag 

växer upp i ett mer individuellt samhälle där man mer tänker på sig själv och sitt eget bästa. 

Pedersen lyfter också fram att lärare uttrycker i hans studie att eleverna inte längre kommer 

från samma bakgrund, att deras uppväxt och hemmiljö kan se mycket olika ut, vilket påverkar 

värdegrundsarbetet.    
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Sabine Grubers (2007) avhandling, Skolan gör skillnad: Etnicitet och institutionell praktik, 

beskriver hon hur lärare konstruerar etniska skillnader. Hennes forskning berör inte direkt det 

fostransuppdrag som vi har för avsikt att studera, men vi väljer att lyfta fram hennes studie 

eftersom den ger exempel på hur lärare resonerar kring elever med olika etniska bakgrunder. I 

Grubers resultat som även är redovisat i boken När skolan gör skillnad - skola, etnicitet och 

institutionell praktik (2008), kan man finna att lärarna kategoriserar eleverna ”som 

”invandrarelever”, ”svenska” elever och ”romska” elever” och att denna indelning formar en 

föreställningsvärld för hur elever inom dessa kategorier är och om de fungerar bra i skolan 

eller inte (Gruber, 2008, s.158-160).  Sabine ger i sin studie exempel på hur lärarna på en 

mångkulturell högstadieskola bemöter eleverna och att det finns fördomar hos lärarna till 

olika elever. Hon beskriver exempelvis ett samtal mellan två lärare som beskriver 

”invandrarmän” som ”mörka” och ”hotfulla” och att en av lärarna tycker att unga svenska 

tjejer ska skyddas från utländska killar (2008, s.127). Vi väljer att ha med Grubers forskning 

som ett exempel på att lärare som ska arbeta med värdegrunden i skolan inte alltid är 

objektiva i sin bedömning av elever och de finns lärare som inte kan bemöta elever på ett 

professionellt sätt. I Grubers studie finns lärare som är fördomsfulla och som inte är toleranta 

på det sätt som värdegrunden uttrycker. 

 

2012 utkom en rapport från Skolinspektionen under namnet Skolornas arbete med demokrati 

och värdegrund, som redan är omnämnd i inledningen. Skolinspektionens granskning kring 

hur grundskolelärare arbetar med att förmedla kunskap, utveckla förmågor och att ge eleverna 

möjlighet att ta till sig grundläggande värden visar på resultat som kan jämföras med vår 

studie.  

 

Den tidigare forskning som vi redogjort för här ovan har genomförts på grundskolor, förutom 

Pedersens (2004) studie. Eftersom vi själva utbildar oss för att arbeta på gymnasiet ville vi 

finna undersökningar där man intervjuat eller observerat gymnasielärare, men fann endast 

Pedersens forskning från Linköping. Därför menar vi att det finns utrymme för mer forskning 

om skolans fostransuppdrag bland gymnasielärare. Vi har heller inte funnit forskning kring 

hur lärare arbetar med värdegrundsarbete i relation till sina ämnen, vilket vi har för avsikt att 

studera i vår studie, och att denna uppsats på så sätt kan bidra till ny kunskap om 

värdegrundsarbete i klassrummet.  
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3. Teoretiska utgångspunkter 
I följande avsnitt kommer vi att redogöra för centrala begrepp för vår studie, som 

värdegrunden och fostran. Det finns även en redogörelse för hur värdegrundsarbete kan 

kopplas samman med svensk- och religionsämnet. De teoretiska utgångspunkterna kommer 

att belysas i relation till analysen i uppsatsens diskussionsdel. 

 

3.1 Begreppet värdegrunden 
Skolans verksamhet skall utformas i relation till både skollagen och läroplaner. Som grund till 

skolans fostransuppdrag finns skolans värdegrund som infördes i den svenska skolans 

läroplan 1994. Eftersom skolans värdegrund inleder läroplanstexterna, menar Kennert 

Orlenius (2010), att denna text är ett fundament eller en grund som hela skolan ska utforma 

sin verksamhet i relation till (2010, s.19). Dahlkwist (2006) menar att värdegrunden innebär 

att det finns vissa grundläggande värdefrågor som ska genomsyra hela undervisningen och i 

skolans kultur. Det handlar främst om etiska frågor som rör vardagslivet, barnuppfostran, 

människosyn och kunskapssyn samt olika demokratifrågor. Här följer ett utdrag från skolans 

värdegrund: 

 

Skolväsendet vilar på demokratins grund. Skollagen (2010:800) slår fast att 
utbildningen inom skolväsendet syftar till att elever ska inhämta och 
utveckla kunskaper och värden. Den ska främja elevers utveckling och 
lärande samt en livslång lust att lära. Utbildningen ska förmedla och 
förankra respekt för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande 
demokratiska värderingar som det svenska samhället vilar på. 
Undervisningen ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. 
Var och en som verkar inom skolan ska också främja aktning för varje 
människas egenvärde och respekt för vår gemensamma miljö. 
Människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla 
människors lika värde, jämställdhet mellan kvinnor och män samt solidaritet 
mellan människor är de värden som utbildningen ska gestalta och förmedla. 
[…] Skolan ska främja förståelse för andra människor och förmåga till 
inlevelse. 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. Alla tendenser till diskriminering eller 
kränkande behandling ska aktivt motverkas. Främlingsfientlighet och 
intolerans måste bemötas med kunskap, öppen diskussion och aktiva 
insatser (SKOLFS 2011:144, 2011, s.2). 

 

Orlenius (2010:28) menar, att man kan sammanfatta de demokratiska värden som finns i 

värdegrunden i fem punkter.   
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- aktning och respekt för varje människas egenvärde 

- människolivets okränkbarhet 

- individens frihet och integritet 

- jämställdhet mellan kvinnor och män 

- solidaritet med svaga och utsatta  

 

Orlenius och Airi Bigsten (2006) skiljer mellan värden och värderingar och uttrycker att 

värden är ”eftersträvansvärda ideal” medan värderingar är ”personliga mer eller mindre 

reflekterade uppfattningar om vad som är bra/dåligt” (Orlenius & Bigsten, 2006, s.58). 

Orlenius & Bigsten beskriver vidare att varje människa får med sig värderingar som har 

internaliserats i individen under barndomen. 

  

Inger Furseth och Pål Repstad (2005) menar att det sker en primära socialisationen under 

barnets första år. Socialisationen handlar om att barnet härmar föräldrarnas vanor och gör dem 

till sina egna. Vid den primära socialisationen lär sig barnet att visa hänsyn, kunna känna tillit 

och veta hur man beter sig. Den sekundära socialisationen sker i skolan, på arbetsplatsen eller 

på fritiden. Det handlar om en: ”kompetens för att kunna spela bestämda roller i samhället” 

(Furseth & Repstad, 2005, s.156). Denna kompetens menar Furseth och Repstad kan handla 

om hur man sköter ett specifikt arbete, men även hur man beter sig på lunchrasten. När ett 

barn härmar sina föräldrar vanor och gör dem till sina egna har exempelvis värderingar 

internaliserats till barnet, menar Peter Berger och Thomas Luckmann (1998, s.153f). Dessa 

värderingar och hur individen uppfattar världen omkring sig knyts till persons identitet, vilket 

inbegriper hur personen uppfattar vad som är viktigt i livet och hur han eller hon ser på sig 

själv som person, menar Orlenius och Bigsten (2006). Om en person i ett samtal möter någon 

som ifrågasätter de värderingar som man har, menar de, att en vanlig reaktion blir att man 

försvarar sig, eftersom värderingarna är så sammanflätade med individens känslor och 

självuppfattning (2006, s.65).  

 

Orlenius (2010) uttrycker att de värden som skolan ska förmedla är demokratiska värden och 

att dessa värden ska förmedlas och ingå i alla ämnen. När man inför antagandet av skolans 

värdegrund i början av 1990-talet diskuterade etikens plats i skolan, kom man fram till att etik 

inte skulle vara ett eget ämne, utan därför beslöt man att införa det som idag kallas för skolans 

värdegrund (2010, s.22).  
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Thornberg (2006) belyser att värdegrunden är mycket omdiskuterad. Han uttrycker att den å 

ena sidan har framställs på ett sätt där man kan uppfatta den som något fast och odiskutabelt 

och att ” styrdokument nått fram till den fulla sanningen om det goda och det rätta” (2006, 

s.35). Samtidigt finns det undersöker, belyser han, där man funnit att lärare tolkar 

värdegrunden på olika sätt och definierar värdegrundsarbete på olika sätt. 

 

3.2 Fostran 
Efter införandet av värdegrunden 1994 ”förtydligades skolans fostrande och värde-

förmedlande uppdrag”, menar Hanna Kjellgren (2007, s.121).  Dion Sommer (2008) menar att 

fostran handlar om att barnet ska ”lära sig att orientera sig i världen, utifrån en lång rad direkt 

uttryckta och underförstådda regler om hur andra människor uppfattar ett socialt och 

moraliskt handlande” (2008, s.106). Sommer beskriver att barnet påverkas av den typ av 

fostransmiljö som den växer upp i. Ett barn kan växa upp i en familj där både vuxna och barns 

rättigheter respekteras och där man tillsammans deltar i familjens beslut, medan ett annat barn 

kan växa upp i en familj där föräldrar inte bryr sig om barnet eller inte har några regler eller 

ramar för barnet (2008 s.106-110). 

 

Thornberg (2006) använder sig av ett begrepp som han kallar för värdepedagogik och som 

berör den fostran som lärare utför i skolan. Han definierar värdepedagogik på följande vis: 

 

Termen värdepedagogik refererar […] till den aspekt av den pedagogiska 
praktiken som resulterar i att moraliska eller politiska värden liksom normer, 
dispositioner och färdigheter som bygger på sådana värden medieras till 
eller utvecklas hos elever (Thornberg 2006, s.38). 
  

När Thornberg tillsammans med Gunnel Colnerud (2003, s.216) studerade värdepedagogik i 

ett internationellt perspektiv kom de fram till följande insikter för hur en lärare ska arbeta 

värdepedagogiskt. De menar att, läraren behöver se att det demokratiska arbetet sker i en 

gemenskap, att det krävs uthållighet när man arbetar med fostran, att barn genom handledning 

av en vuxen kan lära sig att samarbeta och lösa konflikter och att läraren är en viktig förebild i 

värdegrundsarbete. I den värdepedagogiska undervisningen är läraren en förebild och att det 

spelar roll hur han eller hon handlar mot elever och huruvida läraren är trovärdig i det han 

eller hon vill förmedla till eleverna. 
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3.3 Värdegrundsarbete i relation till svensk- och religionsämnet 
 

3.3.1 Svenskämnet som ett demokratiämne 

För Molloy (2007b) är det viktigt att betona att eleverna behöver lära sig demokratiska 

kompetenser i alla ämnen. Hon hänvisar till att lärare brukar lägga över den demokratiska 

fostran till samhällskunskapsläraren (2007b, s.185-186). Men hon menar att eleverna behöver 

kunna ta ställning och lyssna på andra i alla ämnen (2007b, s.34). 

  

Molloy (2007a) menar att demokratiuppdraget kan förverkligas genom kunskapsuppdraget. 

Skolans dubbla uppdrag hör samman (2007a, s.86). Molloy (2007b) förespråkar därför att 

demokratiuppdraget knyts samman med svenskämnet, som är det ämne som hon har 

specialiserat sig på. Hon talar om att svenskan kan vara ett erfarenhetspedagogiskt 

demokratiämne där hon beskriver ett arbetssätt som innebär att eleverna får läsa texter som 

väcker deras tankar. Därefter får eleverna berätta om sina reflektioner för andra elever där de 

lär sig att uttrycka sina åsikter, men också att lyssna till andra. Efter samtalet får eleverna 

reflektera och skrivna ner saker som kommit upp i samtalet och på så sätt menar Molloy att 

eleverna förhoppningsvis har lärt sig något nytt och tagit del av en demokratisk arbetsprocess 

(2007b, s.190-191). 

 

Molloy (2007a) menar vidare att arbete med demokratiloggar ger möjlighet till dialog mellan 

eleverna om viktiga värdegrundsfrågor och att även den tysta eleven får uttrycka sin åsikt 

(2007a, s.89). Arbetet med demokratiloggar är upplagt på det sätt att alla elever får svara på 

en fråga, vilket exempelvis kan vara om homosexuella ska få adoptera barn. När varje elev 

har skrivit ner sin åsikt på ett papper skickas pappret vidare till en annan som får skrivna ner 

sina åsikter i relation till det som står på pappret. På så sätt får varje elev uttrycka sina egna 

åsikter och bemöta andras. Molloy konstaterar att man inte kan veta om arbetet med 

demokratiloggarna leder till att elevernas värderingar ändras, men att man ger dem möjlighet 

att möta andras åsikter och värderingar och på så sätt skapar man möjlighet för ett 

demokratiskt samtal (2007a, s.96). 

 

3.3.2 Religionsämnet som verktyg för livsfrågor samt etik och moral 

Enligt de nya ämnesplanerna i religionskunskap för gymnasieskolan 2011 syftar ämnet till att 

fördjupa, bredda och utveckla kunskaperna i religion.  
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Undervisningen ska ta sin utgångspunkt i en samhällssyn som präglas av 
öppenhet i fråga om livsstilar, livshållningar och människors olikheter samt 
ge eleverna möjlighet att utveckla en beredskap att förstå och leva i ett 
samhälle präglat av mångfald” (Skolverket, 2011, s.1).  
 

Även kursplanerna för grundskolan har som syfte att eleverna ”utvecklar kunskaper om 

religioner och andra livsåskådningar i det egna samhället och på andra håll i världen” 

(Kursplan-Religionskunskap, 2011). Kunskaper om hur människors värderingar förhåller sig 

till världens religioner är ett av de områden som ska belysas i religionsämnet, men även att 

eleverna utvecklar förmågan att vara goda samhällsborgare som kan reflektera kring olika 

livsstilar och få en djupare förståelse för andra människors åsikter och värderingar.   

 

Löfstedt (2011) skriver hur religionsämnet relateras till etikämnet och hur dessa vävs ihop. 

Hon skriver bland annat: 

 

Undervisningen i etik inom ramen för religionsämnet ska alltså leda till ett 
antal olika kunskaper och färdigheter. Kunskaper om vissa etiska begrepp, 
några etiska teorier, värderingar, andras och egna, och hur dessa hänger 
samman med livsåskådningar av olika slag. De färdigheter som ämnet 
förväntas ge är förmåga till argumentation, reflektion och analys kring 
etiska problem […], samt förmåga att själv ta ställning i olika etiska frågor. 
Här finns också en förhoppning om att det i grunden ska kunna leda till 
förståelse för att andra kan komma till andra slutsatser och 
ställningstagande än de man själv gör och därmed vara en slags 
empatiträning. (Löfstedt, 2011, s.117). 
 

Löfstedt menar att religionsämnet har goda förutsättningar för att arbeta med olika 

demokratiska frågor. Det ska ge eleverna möjligheter för att ”se livet i större perspektiv, ett 

helhetsperspektiv” (Löfstedt, 2011, s.120). Vidare menar hon att frågor om etik och moral 

utger en viktig del av religionsundervisningen och menar att detta kan utveckla elevens 

självkritiska tänkande, vilket skapar möjligheter för eleven att få en ökad förståelse för hur 

andra tänker och agerar, men även att bli mer toleranta mot andra människor.  

 

Hartman (2000) och Beskow (2003) redogör för att en viss problematik kan uppstå i arbetet 

med livsfrågor i religionsundervisningen. Hartman (2000) menar att lärare kan anse att det är 

föräldrarnas uppgift att lyfta etiska frågor i hemmet och att lärare därför väljer att inte lyfta 

etik och moral i skolan. Han går sedan över till aspekten om kunskap och säger att läraren kan 

känna en osäkerhet inför arbetet med olika värderingsfrågor och uppleva att somliga frågor 

kan vara tabubelagda att tala om, vilket gör att läraren väljer att inte ta upp aktuella frågor och 

belysa dem. Det kan bland annat handla om att läraren känner sig osäker på sin roll och inte 
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har den kunskap som krävs för att undervisa om olika livs- och värderingsfrågor. Beskow 

(2003) är inne på samma linje och betonar hur viktig religionskunskapen är i dagens skola och 

hur central lärarens roll är. Beskow skriver att: ”En okunnighet om hur religiöst tänkande och 

handlande fungerar kan bara leda till fördomar mot främmande kulturer och mot religiösa 

grupper i vårt eget land (Beskow, 2003, s.12-13). 

 

En annan aspekt som är relevant att belysa i vår uppsats är islamundervisning och den 

islamofobi som kan förekomma i dagens klassrum. Mattias Gardell (2010) ger följande 

förklaring på begreppet islamofobi:  

 

socialt reproducerade fördomar om och aversioner mot islam och muslimer, 

samt behandling och praktiker som angriper, exkluderar och diskriminerar 

människor på basis av att de är eller antas vara muslimer och associeras till 

islam (Gardell, 2010, s.17). 

 

Vidare menar Gardell att media är en stor faktor till varför fördomar mot specifikt muslimer 

figurerar i så stor utsträckning. Han säger bland annat att media oftast går ut med 

huvudrubriker som exempelvis ”terrorgripna” och sällan hamnar islam och muslimer inom 

ramen för något som är positivt, utan endast en negativ bild ges, vilket inte är till muslimernas 

fördel. (Gardell, 2010, s.113). Detta menar han formar vår uppfattning för hur vi ser på 

muslimer och menar att vår syn på muslimer blir en ”invävd” syn som varken är objektiv eller 

neutral och (Gardell, 2010, s.45). 

 

3.3.3 Att uppleva för att skapa förståelse 

Lena Roos (2011a, s.205) menar att ett studiebesök kan skapa möjligheter för elever att få en 

djupare förståelse för exempelvis en religiös grupp än vad en lärobokstext kan åstadkomma. 

Samtidigt belyser hon att man behöver vara medveten vid ett besök hos en religiös företrädare 

att han eller hon talar till eleverna utifrån ett inifrånperspektiv. Om man är medveten om 

detta, menar Roos, kan man diskutera detta efteråt, alltså att det spelar roll vem som förmedlar 

kunskapen, om personen är subjektiv eller objektiv. Roos menar, att ett studiebesök gör ”att 

man tar in kunskap med fler sinnen och aktiverar flera olika minnessystem” (Roos, 2011a, 

s.204). Hon uttrycker att de flesta glömmer bort vanliga lektioner, men att man minns ett 

studiebesök eller en upplevelse på ett annat sätt. Roos (2011b) anser också att rollspel kan 

vara en arbetsmetod för att skapa förståelse. Genom ett rollspel kan eleverna få leva sig in i en 

roll och på så sätt ”få en djupare förståelse för andra människor och deras värderingar” (Roos, 
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2011b, s.184). Hon beskriver också att det kan kännas utlämnade för en del elever att uttrycka 

sina egna personliga åsikter, men att ett rollspel kan ge möjlighet för en klass att diskutera ett 

svårt ämne utifrån rollkaraktärernas handlade och på sätt skapa en distans till enskilda elevers 

åsikter.  

 

Pirjo Lahdenperä (1995, s.72) beskriver hur man kan arbeta med studieresor till andra länder 

för att bli medveten om fördomar som man kan ha. Hon uttrycker att ett resa till ett annat land 

kan vara både spännande och skrämmande, men att den kan ge möjligheter för individen att 

byta perspektiv och se sig själv och sitt eget land med andra ögon. Christer Mattsson och 

Magnus Hermansson Adler (2012) beskriver hur man i Kungälv har arbetat med en kurs om 

tolerans där man arbetat med elever som bett sig ”störande och kränkande”, och att man efter 

kursen har sett att de flesta av de deltagande eleverna fått en ny bild av sig själva och andra 

(Mattsson & Hermansson Adler, 2012, s.15). De beskriver att de har låtit eleverna få lyssna 

till berättelser som beskriver förföljelsen eller förintelsen av judar och att de fått diskutera 

dessa händelser och fått göra samarbetsövningar. I kursen har det även ingått en resa till Polen 

(2012, s.23).      

 

4. Metod  
För att kunna besvara vår frågeställning gällande hur lärare resonerar kring hur de arbetar med 

värdegrunden har vi valt att göra kvalitativa djupintervjuer med 4-5 gymnasielärare. (Lägg till 

mer information om våra informanter) 

  

Vi vill med vår studie få en större inblick i hur lärare resonerar, reflekterar och beskriver sitt 

arbete med värdegrunden i skolan och i klassrummet. Vi vill likt det som Patel och Davidson 

(2003) beskriver om den kvalitativ studie få en större förståelse för ämnet som kan ge oss en 

bredare kunskap inom området (Patel & Davidsson, 2003, s.118ff).  

 

4.1 Metodologiska utgångspunkter 
Den här uppsatsen bygger på kvalitativa intervjuer och Jan Trost (2010) menar att om man 

vill: ”försöka förstå människors sätt att resonera eller reagera, eller av att särskilja eller 

urskilja varierande handlingsmönster, så är en kvalitativ studie rimlig” (Trost, 2010, s.32). I 

denna studie vill ta reda på hur några utvalda personer resonerar kring värdegrunden och hur 

de beskriver sitt arbete med fördomar eller åsikter som uttrycks i klassrummet. Genom den 
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kvalitativa metoden får vi endast veta hur de fem lärarna beskriver sitt arbete eller sitt 

förhållningssätt till det som sker i klassrummet. Vi kan därför inte uttala oss om huruvida 

deras erfarenheter eller åsikter är representativa för alla religions- och svensklärare. Trost 

menar att den som gör väl genomförda kvalitativa intervjun ofta får ett omfattande material 

där man kan upptäcka: ”intressanta skeenden, åsikter, mönster och mycket annat” (Trost, 

2010, s.25). Motsatsen till en kvalitativ metod är den kvantitativa som ofta används när man i 

en studie utgår från enkäter och finner mönster och skillnader från ett större antal informanter. 

 

Med standardisering ”menar man graden till vilken frågorna är det samma och situationen är 

den samma för alla intervjuade”, menar Trost (2010, s.39). Vid enkäter och datainsamling är 

det hög grad av standardisering, alltså att man använder samma frågor och att de ställs i en 

bestämd ordning på samma sätt. För denna studie är graden av standardisering låg. Vi har 

valt att formulera frågor som vi haft nedskrivna med oss till varje intervjutillfälle. 

Intervjuerna var strukturerade på det sätt att vi hade en medveten tanke om vilka områden 

och perspektiv som vi ville att lärarna skulle tala utifrån. Under intervjun ställde vi även 

följdfrågor om vi ville att den intervjuade skulle förtydliga något resonemang eller utveckla 

något. Vi har även skickat e-post till informanterna efter intervjuerna med frågor där vi ville 

att de skulle förtydliga ett resonemang eller liknande. Intervjuerna spelades in med diktafon 

eller mobiltelefon och transkriberades. Intervjuerna gjordes på informanternas arbetsplatser 

där själva intervjun genomfördes i arbetsrum eller mindre rum för att få en avskild 

samtalsmiljö. Vid varje intervjutillfälle var det endast en lärare och en intervjuperson, 

eftersom vi anser att en intervju kan påverkas negativt av om två personer ställer frågor, och 

att informanten kanske kunde ha blivit störd av att ha ytterligare en person i rummet som 

kommenterat samtalet eller som endast lyssnat.  

 

4.2 Val av vetenskapsteoretiskt perspektiv 
Utifrån vår kvalitativa studie använder vi oss av en fenomenografisk metod för att kunna 

analysera våra intervjuer. En kvalitativ metod beskriver Larsson (1986) handlar om att återge 

och beskskriva en kontext på bästa sätt. Eftersom vi med vår studie har undersökt hur lärare 

resonerar, reflekterar och beskriver sitt arbetat med värdegrunden lämpar sig den 

fenomenografiska metoden bra, eftersom vi utifrån våra intervjuer sedan valt att tolka och 

analysera dessa utifrån lärarnas egna uppfattningar. Larsson menar att en fenomenografisk 

studie syftar till att se efter innebörder och inte till förklaringar, vilket han redogör för betyder 

att resultatet blir: ”hur något framstår för dessa människor och inte hur något egentligen är.” 
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(Larsson, 1986, s.13). Vårt resultat har analyserats och sedan tolkats utifrån beskrivnings-

kategorier som vi därefter kategoriserat in i olika teman. 

 

Ett annat sätt ta reda på hur lärare arbetar med värdegrunden, som vi resonerat kring, skulle 

kunna ha varit att vi gjort observationer av lärare och elever i klassrummet, för att verkligen 

se hur de arbetar med värdegrunden. När man under en längre tid gör observationer utgår man 

från en etnografisk metod, vilket handlar om ”konsten och vetenskapen om att beskriva en 

grupp eller kultur”, men på grund av tidsbrist valde vi intervjuer (Alvesson & Sköldberg, 

2008, s.177). En risk med intervju i förhållande till observation är att intervjupersonen kan 

svara utifrån vad hon eller han ”bör” svara och ge sina svar efter vad intervjupersonen tror är 

det ”rätta” eller ”bästa” svaret. Vi anser ändå att vårt val av fenomenografisk metod lämpar 

sig bra med den undersökning som vi vill genomföra.  

 

4.3 Tillvägagångssätt 
Vårt primärmaterial är de intervjuer som vi gjort. Vi har bearbetat vårt material och försökt få 

fram meningen i innehållet och kategorisera efter olika teman. Varje intervju har tolkats, men 

även jämförts med de andra informanternas intervjuer. Genom att tolka och jämför texterna 

har vi försökt se olikheter och likheter.  

 

De teman som vi har formulerat är de underrubriker som finns i resultat- och analysavsnittet, 

som finns under 5.1 - 5.3 som exempelvis rubriken ”goda samhällsmedborgare”. De teman 

som vi har kommit fram till är gemensamma perspektiv som vi funnit hos informanterna och 

som också har kategoriseras i relation till våra tre frågeställningar. Varje tema har sin grund i 

resonemang som informanterna för och i relation till varje tema har vi haft intentionen att 

förstärka lärarnas åsikter med citat. I diskussionen kommer vi att diskutera de resultat som vi 

funnit vid vår analys i relation till de teoretiska utgångspunkterna och i förhållande till 

tidigare forskning. 

 

4.4 Urval 
När vi sökte efter lärare till vår studie var vår utgångspunkt att finna lärare som undervisade i 

ämnena svenska och religion. Av de fem lärarna har fyra av de fem informanterna lång 

erfarenhet av att undervisa i svenska och religion. Lena är den av intervjupersonerna som inte 

har undervisat i religion regelbundet.  
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Vi har valt att göra djupintervjuer med fem lärare varav två arbetar på högstadiet och tre av 

informanterna arbetar på gymnasiet. Att det endast blev kvinnor med lång erfarenhet inom 

läraryrket var inget medvetet val från vår sida. När vi gjorde vårt urval sökte vi främst efter 

svensk- och religionslärare på både högstadiet och gymnasiet och utifrån de tidsramar som vi 

hade för denna uppsats hade vi inte möjlighet att finna både män och kvinnor, och lärare med 

kortare erfarenhet av yrket.  

 

Informanterna har fått fingerade namn. Här följer en presentation av lärarna: 

 

• Åsa är i 40-årsåldern och har arbetat som lärare i cirka 18 år. Hon undervisar i svenska 

och SO. Hon arbetar med elever i årskurs 7 till 9. 

 

• Lena är i 50-årsåldern och har arbetat som lärare i drygt 30 år. Hon är utbildad lärare 

inom svenska, svenska som andraspråk och hemkunskap, men undervisar även i SO 

och NO på mellanstadiet. Hon har under sitt yrkesliv framförallt arbetat med årskurs 7 

till 9 och arbetar idag på en grundskola.  

 

• Lisbeth är i 50-årsåldern och har arbetat som lärare i 22 år. Hon har under de senaste 

20 åren arbetat på samma gymnasieskola, där hon undervisar i ämnena svenska och 

religion. 

 

• Ulla är i 40-årsåldern och har arbetat som lärare i cirka 12 år. Ulla har varit på både 

högstadiet och gymnasiet. För tillfället undervisar hon på gymnasiet i svenska och 

religion. 

 

• Gunnel är i 50-årsåldern och har arbetat som lärare i cirka 30 år. Hon arbetar på 

gymnasiet och har svenska och religion som sina ämnen. Gunnel arbetar på både 

yrkes- och studieförberedande program.  

 
4.5 Etiska överväganden 
I vår undersökning har vi intervjuat fem lärare som redogjort för hur de resonerar och arbetar 

med värdegrundsfrågor i skolan. Vi tog kontakt med respektive lärare i förväg och 

tydliggjorde vårt syfte med uppsatsen och förklarade kortfattat vad intervjun skulle komma att 

handla om. Vi klargjorde även att de inte behövde känna sig tvingade att svara på några 
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frågor, om dem skulle uppfattas stötande eller om de helt enkelt inte ville svara på frågan.  

Detta måste ske menar Hartman (2003) som även skriver om hur vi har våra grundläggande 

rättigheter som person, vilket i sin tur betyder att en intervjuperson, som i detta fall, har rätt 

att skyddas mot skada eller mot någon form av förnedring (Hartman, 2003, s.128-29).  Vi var 

även tydliga med att de skulle få bevara sin anonymitet och att deras riktiga namn inte 

kommer att synas. Intervjuerna spelades sedan in, vilket vi klargjorde för intervjupersonen 

innan. Vi frågade om lov och förtydligade även att inspelningen endast var till för att 

underlätta vårt arbete, och att endast vi kommer att lyssna på inspelningen. Dessa 

övervägande kring inspelning menar också Patel & Davidsson (2003) är en angelägen aspekt 

kring intervjuarbete i frågan om anonymitet och konfidentialitet (Patel & Davidsson, 2003, 

s.69-71).  

 

5. Resultat och analys 
 
Detta avsnitt bygger på de intervjufrågor som informanterna fick svara på. Intervjufrågorna 

medföljer som bilaga. Vi kommer att presentera varje intervjupersons åsikter, tankar och 

erfarenheter samt tolka deras svar, vilket vi redogör för utifrån olika teman. Varje lärares 

resonemang kommer att beskrivas utifrån följande tre övergripande frågeställningar: Att 

arbeta med värdegrunden, värdegrunden i relation till sina ämnen och värdegrundsarbete i 

praktiken.  

 

I avsnittet finns citat som belyser informanternas åsikter och resonemang. Vi vill förtydliga att 

vi inte har ändrat citaten och att de därför innehåller talspråkiga uttryck och att talat språk 

skiljer sig från skriftspråk. Om lärarna skulle ha svarat skriftligt på intervjufrågorna hade 

citaten sett annorlunda ut och följt gängse skrivregler. Men vi har valt att göra intervjuer för 

att i samtalets form ta del av informanternas erfarenheter och beskrivningar. 

 

5.1 Att arbeta med värdegrunden   
I det här avsnittet redogör vi för hur de fem intervjupersonerna resonerar kring sitt 

värdegrundsarbete och hur de beskriver sitt arbete med värden och fostran av eleverna. 

 

5.1.1 Goda samhällsmedborgare 

När de fem lärarna resonerar kring värdegrunden uttrycker de sig på ett liknande sätt. Gunnel 

och Lisbeth talar om att forma eleverna till goda samhällsmedborgare. Genom att eleverna får 
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kunskap och att de även får ta del av värdegrunden, menar Gunnel att lärare är med och 

formar ”medborgare som har ett demokratiskt sinnelag”. För Lisbeth är det viktigt att frågor 

som rör värdegrunden genomsyrar hela undervisningen och detta för att eleverna i slutändan 

ska ut i samhället och kunna leva och vara goda samhällsmedborgare i ett demokratiskt 

samhälle. Hon säger: 

 

Vi fostrar elever in till dagens samhälle, där vi vill att dom ska bli goda 
samhällsmedborgare och på så vis är det en viktig roll som vi lärare har. 
Vårt förhållningssätt till eleverna är lite A och O och vi måste själva agera 
på ett sätt som vi i sin tur önskar att eleverna sedan beter sig och att dom på 
så vis lär sig vad som är rätt och fel. Respekt till varandra som sagt är och 
blir lite grunden i arbetssättet (Lisbeth, 2013-05-02). 
 

 
För hennes del är det viktigt att man talar om värden och vilka värden som man bör förmedla 

till eleverna som ligger till grund för hur vårt samhälle fungerar. Lisbeth poängterar vikten av 

att skolan utgör en viktig grund och det är i skolan som eleverna lär sig vad som är rätt och 

fel. Även om själva fostran även sker i hemmen, menar hon ändå att skolan har en särskild 

”uppgift”, vilket delvis handlar om att se till att eleverna får ämneskunskaper, men också att 

arbetet i skolan även handlar om att ge eleverna medborgerliga förmågor. 

 

När Åsa resonerar kring värdegrunden tar hon sitt avstamp i att uttrycka att det handlar om 

”värderingar som varje människa bör ha eller förvärva för att fungera i samhället” (Åsa, 2013-

04-22). Åsa betonar att lärarens uppdrag att arbeta med värdegrunden ska förenas med det 

ämne som man undervisar i, men att det egentligen inte ska vara en egen ”isolerad företeelse, 

utan det ska genomsyra allt man gör” (Åsa, 2013-04-22). Hon beskriver att värdegrundsfrågor 

naturligt går att koppla samman med svenskan och SO-ämnet som hon undervisar i.  

  

Lena, Lisbeth och Ulla för ett liknande resonemang kring att värdegrunden handlar om 

respekt och alla människors lika värde. Lisbeth menar att det är oerhört viktigt, att man fostrar 

elever till ett samhälle där vi alla behandlas lika och utifrån respekt. Hur man behandlar andra 

människor är något hon upprepar flera gånger och markerar är en viktig aspekt. Även Lena 

arbetar mycket med att få eleverna att respektera och lyssna till varandra. Hon uttrycker att 

dagens elever är dåliga på att lyssna. Hon beskriver att de ofta kan uttrycka sin åsikt, men att 

de behöver förstå: ”att andra har nått att ge mig, att jag har inte allt. Jag har inte alla svaren. 

Jag har inte allt. Dom andra kan ge mig nått” (Lena, 2013-04-23). Lena menar att hon som 

lärare behöver lägga mycket med tid på att förmedla till eleverna att man kan lära sig nya 
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saker genom att lyssna på andra elever eller andra personer. När Lena resonerar kring 

värdegrunden återkommer hon till vikten av att varje elev ska få möjlighet att tycka och tänka 

som den vill och att läraren behöver forma gemenskapen i klassen på det sätt att eleverna 

möter varandra med respekt och lyssnar på varandras åsikter och tanker. Lena beskriver att 

hon tycker att det är viktigt att arbeta med gruppdynamiken i de klasser som hon är mentor 

för, eftersom hon menar att eleverna behöver kunna lyssna på varandra och respektera 

varandra för att man ska få en fungerande arbetsmiljö. För närvarande har hon en klass som 

inte fungerat bra som grupp och där hon fått ta in en dramapedagog som arbetat med samspel 

och samarbete. Lena konstaterar, att ska man fostra eleverna och hjälpa dem att utveckla 

respekt och förståelse behöver man låta eleverna lära känna varandra bättre. Hon menar att 

bristen på respekt beror på att ”man inte vet så mycket om varandra” (Lena, 2013-04-23). 

Lena har inte fått någon direkt utbildning i relation till värdegrunden, men att hon i arbetslaget 

eller med hjälp av en grupp kollegor, som arbetar med normer och värden, tar del av tips och 

idéer som hon använder för att utveckla arbetet med värdegrunden i klassrummet.          

 

När Ulla resonerar kring värdegrunden tänker hon främst på människors lika värde. Och 

uttrycker: 

 

Alla människor ska vara lika värda, vilket innebär att alla ska bli behandlade 
lika utifrån sina förutsättningar, för det handlar ju också om ens värde och 
att man ska respektera varandra och ha det som en grund (Ulla, 2013-05-
02). 
 

Att ständigt arbeta med frågor som får eleverna att verkligen reflektera över vad det innebär 

att respektera varandra menar Ulla är viktigt. Det är viktigt att dessa frågor belyses i 

klassrummet och i undervisningen, men Ulla betonar också hur viktigt det är att hon som 

lärare och andra vuxna på skolan också har detta förhållningssätt och att hon som förmedlar 

dessa värden också visar på gott exempel. Detta menar Ulla är viktigt, för att det man 

förmedlar inte bara ska bli tomma ord, utan att man som lärare också agerar och uppträder 

utifrån det man lär ut till sina elever. 

 

Åsa och Lena för ett liknande resonemang kring vikten av att de som lärare är förebilder för 

eleverna i arbetet med fostran. Åsa säger: ”De måste ha förtroende för den vuxne som leder 

arbetet i klassen” (Åsa, 2013-04-22). Hon uttrycker att elever som de inte har förtroende för 

läraren inte är mottagliga för att lyssna eller ta till sig värden. Samtidigt konstaterar Åsa att 

eleverna inte ändrar sina värderingar eller sitt beteende bara för att man säger till dem. Lena 
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för ett liknande resonemang och ger ett exempel. Hon säger: ”för att förstå vad demokrati 

innebär måste man låta eleverna leva i demokrati och inte bara läsa om begreppet” (Lena, 

2013-04-23).   

 

Ulla beskriver vikten av att ha rätt attityd och att ha en lärarstil som i många avseenden 

bottnar i värdegrunden. Hon menar att hon ofta försöker lägga upp en demokratisk 

undervisning, där eleverna får möjlighet att påverka exempelvis redovisningsformer. 

Elevdemokrati menar Ulla är en viktig bit i arbetet med värdegrundsfrågor och att fostra 

elever till goda samhällsmedborgare. 

 

5.1.2 Konflikthantering 

Både Lena och Gunnel kommer in på konflikthantering när de resonerar kring värdegrunden. 

Under de år som Lena har varit lärare tycker hon att uppdraget att fostra eleverna tar allt mer 

utrymme än tidigare. Hon menar att dagens elever inte är lika intresserade av att ta del av de 

kunskaper som hon vill förmedla och hon uttrycker att hon behöver ta lektionstid till att lösa 

konflikter som de har med sig till lektionen innan hon kan påbörja dagens lektion. Hon säger:  

 

Jag kan inte prata proteiner och kolhydrater om eleverna kommer in och har 
nånting helt annat med sig, en konflikt eller så. Då måste jag lägga undan 
det och hjälpa dom, antingen lämna konflikten eller komma ur den på nått 
sätt (Lena, 2013-04-23).   

 

Lena beskriver att yngre barn behöver regler för att de ska kunna ta in kunskap. Regler som 

handlar om att: ”komma i tid, att inte störa andra, ge varandra arbetsro, […] lyssna på 

varandra”(Lena, 2013-04-23). 

  

Gunnel beskriver att en bit av värdegrundsarbetet kan handla om att: ”det kan finnas 

konflikter av olika slag” (Gunnel, 2013-04-25) och att man som lärare kan behöva lägga tid 

på att arbeta med gruppdynamiken i vissa klasser. Hon berättar att hon har haft en klass med 

en hel del problem. I den klassen har det uppstått konflikter och flera av eleverna saknar 

motivation till att gå på gymnasiet, menar hon. Hon beskriver, att hennes arbetslag har fått 

lägga en hel del tid på att samtala med eleverna både enskilt och i grupp för att få ett bättre 

arbetsklimat. Hon beskriver att hon och hennes kollegor samtalat och ställt många frågor 

kring hur man förbättrar situationen i gruppen. Hon beskriver på följande vis hur de ställt 

frågor till varandra i arbetslaget: ”Hur ska vi göra här nu? Hur ska vi ändra på den här dåliga 
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stämningen? Kan vi dela upp dom på annat sätt? Kan dom sitta på annat sätt? Kan vi diskutera 

det här på olika sätt så vi bryter mönstret?” (Gunnel, 2013-04-25).   

 

Ulla som varit lärare på såväl högstadiet som gymnasiet uttrycker att hon tycker att 

värdegrundsfrågor och själva ”fostran av elever” (Ulla, 2013-05-02) behövs mer i grund-

skolan än på gymnasiet. Givetvis arbetar hon med värdegrundsfrågor och tycker att det är 

minst lika viktigt på gymnasiet, men att eleverna har ett ”större behov” (Ulla, 2013-05-02) 

under högstadietiden. Detta handlar framförallt om ålder och mognad menar Ulla.  

 

Åsa som är en av de två informanterna som är högstadielärare menar att: ”Behovet av att 

arbeta med värdegrundsfrågor ökar stadigt” (Åsa, 2013-04-22). Hon uttrycker, att man kan se 

att en del barn har uppfostrats av sina föräldrar, medan andra inte har haft samma möjligheter 

eller förmåga att fostra sina barn, vilket märks i skolvardagen när eleverna ska samverka 

tillsammans. Hon beskriver att man får tala med eleverna om hur man ska bete sig mot 

varandra. Ett annat problem som hon uppmärksammat, är att hon tycker att dagens ungdomar 

inte bryr sig om hur man beter sig i skolan i förhållande till den gemensamma skolmiljön, 

vilket tar sig uttryck i att eleverna inte tar ansvar för att det ska se snyggt ut eller se till så att 

inte saker går sönder. Hon säger att respekten för den gemensamma miljön saknas:  

 

Det handlar ju både om miljön, jordens miljö och även vår närmiljö, alltså 
våra byggnader […] På nått sätt är det nånting som barn idag har tappat 
lite… Förr i tiden så gick barn i Mulleskolan. Man ska inte kasta papper 
och sånt här. […] Vi har ju ett sånt överflöd av saker så är det nått som går 
sönder så kan man ju bara få nytt hela tiden. Det tycker jag präglar barn 
idag (Åsa, 2013-04-22).  

  

5.2  Värdegrunden i relation till lärarnas ämnen 
I detta avsnitt ger vi exempel på hur informanterna beskriver hur de arbetar med 

värdegrunden i relation till de ämnen som de undervisar i. Vi belyser hur de resonerar kring 

värdegrunden i förhållande till svenska och religion. 

 

5.2.1 Att arbeta tematiskt 

Lisbeth tycker att religionsämnet är extra tacksamt att arbeta med utifrån värdegrunden, 

eftersom det ”kommer in som en naturlig del av arbetet och oftast kommer dessa frågor in 

omedvetet under lektionerna” (Lisbeth, 2013-05-02). Bland annat nämner hon arbetsområdet 
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etik och moral där exempelvis dessa frågor behandlar just frågor som är direkt kopplade till 

värdegrundsarbetet.  

 

I svenskan tycker Lisbeth att det inom arbetsområdet med litteratur och epoker fungerar bra 

att få in olika typer av värderingsfrågor. Det är ett ”tacksamt” ämne och många gånger 

kommer värdegrundsfrågor undermedvetet in i undervisningen. Att arbeta med olika teman 

anser Lisbeth är givande, vilket man enkelt kan göra med litteraturen. Teman överlag tycker 

hon är ett bra sätt att arbeta på och hon ger också ett konkret exempel på när hon arbetade 

ämnesövergripande i svenskan med samhällskunskapen där de gemensamt gjorde en hemsida 

och arbetade med olika texter i ett tema som handlade om mänskliga rättigheter. Lisbeth ger 

dock uttryck för att hon tycker att tematisk undervisningen sker mer på högstadiet och att 

tiden för att bedriva tematisk undervisning på gymnasiet inte alltid finns. 

 

Åsa har under flera år arbetat med ämnesövergripande teman och ”Ung idag” (Åsa, 2013-04-

22) är ett tema där eleverna får se närmare på sexualitet och på att vara ung idag i både 

svenska, engelska, SO och NO. Ämnesområdet inleds med att eleverna får se filmen 

Brokeback Mountain, som beskriver två homosexuella cowboys kärlek till varandra. Åsa 

menar att homosexualitet är ett ämne som väcker mycket med tankar hos många tonårspojkar. 

I svenskan läser Åsa boken Kort kjol av Christina Wahldén för eleverna, som beskriver en 

gruppvåldtäckt. Tanken med temat är att det ska väcka frågor kring sexualitet och att temat 

belyser perspektiv som finns i skolans värdegrund. 

 

Även Gunnel arbetar med teman i svenskundervisningen. Hon beskriver att hon haft ett tema 

om att vara utstött där eleverna fick läsa ett utdrag från en av Jonas Gardells böcker och att 

eleverna även fick läsa ett avsnitt av August Strindberg där ”lille Johan blir orättvist 

behandlad” (Gunnel, 2013-04-25). Ett annat exempel som Gunnel ger är att eleverna fått läsa 

en novell av Ninni Holmqvist där man inte får veta vilket kön som huvudperson har. Gunnel 

beskriver att eleverna brukar bli frustrerade över den texten och att de brukar samtala om 

varför det är så viktigt för dem att få veta personens kön. 

 

5.2.2 Reflekterande läsning 

När Lena resonerar kring hur hon kopplar samman värdegrundsfrågor med sina ämnen 

beskriver hon att hon i svenskan väljer ut texter som tar upp viktiga perspektiv som eleverna 

får reflektera utifrån. Hon beskriver att hon gärna använda texter där det finns ”tomrum”. Hon 
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säger: ”Jag gillar att jobba med tomrum i svenskan alltså, att diskutera.. Hur tänkte den? 

Varför? Hur blev det så?” (Lena, 2013-04-23). I svenskan har hon exempelvis låtit eleverna 

läsa novellen Det osynliga barnet av Tove Jansson, som de fått samtala utifrån och att de fått 

försöka förstå varför huvudpersonen i novellen är osynlig. Lena beskriver, att man på skolan 

där hon arbetar, för några år sen införde ett ämne som de kallar för Livskunskap. Tanken med 

ämnet, beskriver Lena, är att man kan belysa värdegrundsfrågor och låta eleverna få arbeta 

med värderingsövningar. Men Lena har märkt att eleverna inte alltid säger vad de egentligen 

tycker, när de exempelvis gör en övning där man ska ta ställning genom att gå till olika hörn i 

klassrummet. Lena har märkt att en del elever ställer sig där det förväntas att man ska stå eller 

i det hörn som man tror att läraren vill att man ska ställa sig i. Lena uttrycker att hon föredrar 

att arbeta med värdegrundsfrågor i svenskämnet på det sätt att eleverna får läsa, skriva och 

samtala. Genom att arbeta med en text där det finns tomrum, vilket Lena förespråkar, tycker 

hon att eleverna uttrycker sina egna tankar på ett helt annat sätt när det inte finns ett enkelt 

svar på hur man ska se på en text. 

 

Lisbeth uttrycker att det inom svenskämnet och i arbetsområdet kring de litterära epokerna 

finns stora möjligheter att arbeta med reflekterande läsning. ”Det finns en hel uppsjö med 

böcker som behandlar olika moraliska frågor” (Lisbeth, 2013-05-02), säger hon och ger 

exempel på böcker som hon ofta använder till denna typ av undervisning. Flugornas herre av 

William Golding och Thérèse Raquin av Émile Zola är två klassiska verk som hon gärna läser 

i helklass med sina elever som hon tycker är lämpliga och bra att diskutera frågor utifrån 

värdegrunden samt att verken belyser frågor som väcker funderingar och eftertanke. 

 

Även Åsas tematiska arbete kring böcker blir en form av reflekterande läsning, eftersom hon 

noga valt ut de böcker som ska läsas. Hon är medveten om att läsningen av exempelvis Kort 

Kjol väcker tankar och reflektion. Lena bekräftar att högläsning av boken Kort Kjol kan väcka 

mycket starka känslor. Hon beskriver ett tillfälle då två flickor i klassen svimmade. Hon 

säger: ” Dom satt och spände sig, för den är ju läskig, fruktansvärd. […] Sen fick vi ju ta hand 

om sen efteråt och bearbeta vad det var som hände. Hur dom tänkte? Hur det blev som det 

blev?” (Lena, 2013-04-23).        

  

5.2.3 Kritiskt tänkande 

Åsa beskriver att hon går en utbildning där Gunilla Molloy, som är docent i svenska, beskrivit 

ett arbetssätt där eleverna får reflektera och tänka genom att skriva demokratiloggar.  Hon har 
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under utbildningsdagar tagit del av undervisningen om demokratiloggar, vilket hon även har 

testat att göra tillsammans med eleverna. Hon beskriver att de är perfekta att använda om det 

finns en konkret situation som hänt i en klass. Utifrån en fråga som hon som lärare skriver på 

tavlan i relation till det som har hänt får varje elev skriva ner vad det är som har hänt och vad 

man tycker kring det. När varje elev har skrivit ner sina tankar skickas lappen vidare till en 

annan klasskompis, som får läsa det som står och ge sin respons på innehållet, och lappen 

skickas sedan vidare till ytterligare en annan person som skriver sina tankar utifrån de andra 

två klasskompisarnas åsikter. På så sätt får eleverna ta del av flera olika elevers tankar utifrån 

samma händelse. Åsa har upptäckt att det ofta kommer fram bra tankar i loggarna och att en 

åsikt från en klasskompis berör på ett annat sätt än om en lärare säger hur man ska tycka och 

tänka eller vara. Hon säger: ”Jag måste försöka få dem att se sina egna [tankar] och ta dom 

goda krafterna som finns i den här gruppen… att vända det mot det andra” (Åsa, 2013-04-

22).3 Åsa beskriver att man från skolans sida kan vara snabb med att ringa hem till föräldrarna 

när en elev inte sköter sig i skolan, men att hon har sett att ett samtal med föräldrarna inte 

automatiskt innebär att elevens beteende eller värderingar förändras. Istället för att lärare eller 

andra vuxna talar om vad som är rätt och fel, menar Åsa, att arbetet med demokratiloggar ska 

skapa möjlighet för eleverna att reflektera och se klasskompisars tankar. Hon säger: 

 

Jag tror jättemycket på det skrivna ordet, för att få dem att få syn på sina 
egna tankar. […] Skolan är alltså - ring hem, ring hem, ring hem… Ja, 
självklart ska vi kommunicera med föräldrarna, men för att jag ringer hem 
så förändrar det inte barnets beteende. Barnet själv måste förstå att det den 
gör inte stämmer (Åsa, 2013-04-22). 

 

Åsa menar att om man vill nå en djupare förändring och förmedla värden till eleverna så räcker 

det inte att säga till eleverna vad som gäller, utan hon menar att uppdraget att fostra eleverna 

behöver ske på ett annat sätt. Hon har upptäckt att det reflekterande skrivandet ger möjlighet 

för den enskilde individen ”att få syn på sina egna tankar” (Åsa, 2013-04-22), och genom att 

läsa klasskompisars åsikter också ta del av andras tankar och på så sätt reflektera över egna och 

andras värderingar.  

 

Ulla brukar ofta använda sig av diverse nyheter eller andra händelser som cirkulerar i 

samhället och hon berättar bland annat att hon i julas använde sig av den heta debatt som 

väcktes angående att man valt att klippa bort två specifika scener ur Kalla Ankas jul, då man 

uttryckte att de väckte en stereotypisk bild av svarta och judar. Eftersom detta även var en 

3 Ordet tankar är ett tillägg, men stämmer med sammanhanget. 
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nyhet som eleverna överlag intresserade sig för, tyckte Ulla att det var ett ypperligt tillfälle att 

”baka in såväl svenskämnet som värderingsfrågor i en och samma kontext” (Ulla, 2013-05-

02). Eleverna fick skriva en argumenterande text där de skulle uttrycka om det var rätt eller 

fel av Disney och SVT att plocka bort dessa delar av programmet. Ulla valde sedan att 

individuellt belysa elevernas texter där hon ville fråga varje elev hur de tänkte och vad 

orsaken var och vilken källa som låg bakom till deras senare åsikt i frågan. Att arbeta med 

källkritik och låta eleverna få lära sig att tänka kritiskt var en grundtanke i detta arbete som 

Ulla även tycker är en viktig bit i arbetet med värdegrundsfrågor. Även Gunnel beskriver att 

hon låter eleverna arbeta med aktuella exempel från media. I religionskunskapen beskriver 

hon att hon lyfte en otäck händelse som skett i Indien där de förekommit våldtäkter. 

 

Ulla beskriver att hon fick leda en diskussion som uppstod i en klass där några elever tyckte 

att de skulle besöka en strippklubb under klassresan. Hon berättar att hon ägnade en hel 

termin åt att gå igenom människosyn, vilken syn har man på dessa människor, vilka 

människor väljer att arbeta på strippklubb, vilka faktorer med mera kan vara bidragande 

faktorer till deras val av yrke. Detta var ett tillfälle, menar Ulla då det var viktigt att man 

poängterade och belyste olika värderingsfrågor, för att i slutändan minska på exempelvis 

fördomar. 

 

5.2.4 Problematik kring värdegrundsarbetet 

När Ulla berättar hur hon tänker kring värdegrunden i sina ämnen anser hon att religionen är 

bra, eftersom det står angivet i kursplaner att man ska belysa frågor som också hamnar inom 

ramen för värdegrundsarbete. Dock uttrycker Ulla att hon känner att inom religionskunskapen 

har eleverna ringa kunskaper och hon menar att hon behöver läggas mycket tid och energi på 

”baskunskaper” (Ulla, 2013-05-02) och arbetet med att reflektera kring värdegrundsfrågor 

hinns inte med i den utsträckning som hon hade velat. Ulla menar att tiden är den största 

”boven” (Ulla, 2013-05-02) som förhindrar arbetet med värdegrundsfrågor. Det är mycket 

man ska hinna med utifrån enbart innehållet i respektive kursplan och att man i själva verkat 

har för få undervisningstimmar. Det faktum att Ulla undervisar i svenska och religion menar 

hon ändå är till en stor fördel. Det finns utrymme i ämnena och som ska diskuteras som i sin 

tur står i kursplanerna och inom ramen för dess centrala innehåll. 

 

Även Lisbeth uttrycker att tiden inte alltid räcker till, vilket hon tycker är ett problem. Hon 

påpekar däremot att de ämnena som hon undervisar i är ”tacksamma ämnen” (Lisbeth, 2013-
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05-02) och det är relativt enkelt att väva in värdegrundsfrågor och olika demokrati- och 

moralfrågor i undervisningen. Bland annat nämner hon etik och moral som är ett helt 

ämnesområde i religionskunskapen och inom litteraturdelen i svenskan kan man enkelt väva 

in frågor som rör värdegrundsarbetet. Även Lena upplever att det inte finns tillräckligt med tid 

till att arbeta med värdegrunden när man samtidigt ska hinna med att gå igenom allt 

ämnesinnehåll. Åsa däremot uttrycker att det finns tid till att arbeta med värdegrunden om 

man som arbetslag formar ett gemensamt upplägg där man i olika ämnen utgår från ett 

gemensamt tema som belyser viktiga perspektiv i relation till värdegrunden. Gunnel tycker 

också att det finns tid till att arbeta med värdegrundsfrågor i både svenska och religion. Hon 

menar att de demokratiska värdena ”går in ganska lätt i uppgifter man ger” (Gunnel, 2013-04-

25). Sen uttrycker hon att det kan vara konflikter av olika slag, som kan ta tid från den 

lektionsplanering man gjort.  

 

En påtaglig problematik som framförallt Lisbeth och Ulla återkommer till är 

islamundervisningen. Lisbeth menar att fördomar mot muslimer är det hon får arbeta med 

mest, eftersom det ofta uppstår situationer när eleverna på något sätt nervärderar muslimer. En 

nyligen upplevd sådan situation berättar hon var när hennes elever skulle redovisa enskilt 

valda ämnen som på något sätt belyste islam. I många fall redogjorde eleverna för att islam 

var en kvinnoförtryckande religion i relation till att de exempelvis belyste slöjan. Man 

kopplade även samman terrorattacker med islam. Även Ulla lyfter upp Islamundervisning 

som ett exempel på en problematik som hon tycker finns i dagens klassrum. Det är ett ämne 

som idag är fullt av fördomar och om det uppstår en situation där eleverna på något sätt ser 

ner på muslimerna är det viktigt att tala om detta i klassen. Hon vill i dessa fall gärna visa på 

medias bild av islam och vad media har gjort med religionen. Hon beskriver att hon vill visa 

eleverna hur denna bild påverkar vår förståelse av islam och att media ger en bild av islam 

som en homogen grupp eller att man ser muslimer som ett helt folkslag. Muslimernas 

situation menar Ulla är idag ”högaktuellt att belysa och det är en diskussion man ofta får ta i 

dagens klassrum” (Ulla, 2013-05-02). Hon brukar i dessa lägen jämföra med att vara kristen 

och hur olika det kan se ut världen över. ”Det finns ingen absolut sanning om hur en muslim 

eller hur en kristen är” (Ulla, 2013-05-03), säger hon och att man även kan kalla sig för 

kristen fast man inte troende. Det är punkter som Ulla tycker är viktiga att klarlägga.  

 

Åsa däremot ger an annan bild av islamundervisning. Hon menar att fördomar kring muslimer 

har minskat, i och med att hon fått fler invandrarelever i sina klasser. Åsa uttrycker att hon 
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tycker att det har varit mer stimulerande att undervisa om världsreligionerna under de senaste 

åren, sedan hon fått fler invandrarbarn i sina klasser. Hon beskriver att invandrarbarnen som 

har växt upp i exempelvis en muslimsk familj bidrar till att det blivit mer samtal kring religion 

och olika kulturer. Hon säger: [M]ånga av våra invandrarbarn har lite djupare syn på sin tro. 

Många svenska barn springer omkring i sin lilla… Dom är välförsedda med grejer, datorer 

och sånt här, dom reflekterar inte så mycket över livsfrågor” (Åsa, 2013-04-22). I och med att 

klasserna inte endast består av svenska barn idag har det skapat möjlighet för att belysa 

perspektiv kring värdegrunden som berör andra kulturer och religioner och hon menar att hon 

kan se bland sina elever en större förståelse för och ”respekt för att man kan tro och tänka 

olika” (Åsa, 2013-04-22). Åsa uttrycker att hon pratar mycket om att man ska respektera olika 

människors sätt att vara och att det är okej att ha en tro lika väl som det är okej att inte ha en 

tro. Gunnel för också ett liknande resonemang och menar att det var mer vanligt med 

fördomar kring islam tidigare, men att hon tycker att det har ändrats sen hon fick fler elever 

med olika etnisk bakgrund.  

 

5.3  Värdegrundsarbete i praktiken   
I det här avsnittet beskriver vi hur de fem intervjupersonerna resonerar kring hur de skulle 

göra i klassrummet om en elev uttrycker sig på ett kränkande sätt eller beter sig på ett sätt som 

strider med värdegrunden. I följande avsnitt kommer det även att finnas exempel på 

erfarenheter som lärarna har varit med om. 

 

5.3.1 Markera och ge motexempel 

Om en elev uttrycker något negativt om exempelvis homosexuella tycker Åsa att det är 

naturligt att man som lärare reagerar och inte släpper ett sådant uttalande. Alla våra 

informanter för ett liknande resonemang kring vikten av att agera, reagera och ställa frågor 

när någon elev säger något negativt eller fördomsfullt i klassrummet.  Åsa beskriver att hon 

brukar ställa frågor kring varför eleven uttrycker sig som den gör och att hon hoppas att även 

klasskompisar ska reagera och ifrågasätta negativa uttalanden som görs i klassrummet. Sen 

menar Åsa att det är viktigt att reagera om det kan uppfattas som att en kommentar är riktad 

mot någon i klassummet. I sådana situationer försöker hon komma på ett motexempel. Om en 

elev skulle säga något negativt om muslimer exempelvis så säger hon att:  

 

Du får göra ett motexempel. Om nån slänger ur sig nått sådant så är det bäst 
att göra ett motexempel, ett absurt motexempel, […] ”Du säger att alla 
muslimer är sånna, då kan man också säga att alla kristna är så här, att alla 
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som bor i Skåne är så här”, eller. Du måste göra ett motexempel som blottar 
liksom deras fördomar… […] Det här gör man ju lite med ryggmärgen 
(Åsa, 2013-04-22).  

 

Åsa menar att man under många år som lärare lär sig hur man ska bemöta det som sker i 

klassrummet. I vissa situationer kan det även vara viktigt att enskilt tala med eleven om det 

som han eller hon har sagt i eller utanför klassrummet, beskriver Åsa. Hon minns ett tillfälle 

när en elev, som växt upp som ett Jehovas vittne, skulle redovisa om just Jehovas vittne, och 

då eleven hade med en film som förespråkade att man inte skulle göra blodtransfusioner. Åsa 

beskriver att hon instinktivt kände att hon måste reagera och att hon samtidigt inte vill ”ta en 

ångvält och köra över” eleven (Åsa, 2013-04-22). Men som lärare i klassrummet beskriver 

hon att hon fick bemöta det budskap som filmen förmedlat och lyfta fram svensk lag, och 

argumentera för rätten till vård, men samtidigt upplevde hon att hon fick balansera sina ord så 

att elevens rätt att tycka, tänka och tro fick utrymme i klassrummet. Efter redovisningen fick 

hon sätta sig ner med eleven och tala enskilt om det som hänt under lektionen. 

 

För Lena är det naturligt att man reagerar på sådant som elever kan skrika åt varandra. Om en 

kille exempelvis säger hora till en annan elev på rasten beskriver Lena att hon försöker ta 

udden av mer extrema uttalanden genom att ställa frågor. Hon säger:  

 

Om man hör nån kalla nån för hora så har det väl hänt att jag har gått på den 
där eleven och frågat: ”Har du sett att hon säljer sex? Har du sett henne sälja 
sex?” Gå in på vad betyder ordet och så, ifrågasätta, vad har du sett av det? 
Och det tar ganska snabbt udden av det (Lena, 2013-04-23).     

 

Lena menar, att det är viktigt att reagera på det som elever säger i klassrummet och att be 

eleverna förklara ord, samtidigt erkänner hon att hon inte alltid reagerar på sådant som hon 

hör i korridoren. Lena beskriver en situation där några pojkar ”spydde galla över” (Lena, 

2013-04-23) två klasskompisar som tagit ledigt för att gå på en konsert med Justin Bieber. 

Hon berättar att killarna tyckte att tjejerna var dumma i huvudet, men där hon mötte pojkarnas 

åsikter genom ett motexempel på det sätt att hon uttryckte att en känd fotobollsspelare var 

riktigt dålig, som hon visste att pojkarna såg som sin idol. Hon beskriver att det är viktigt att 

agera utifrån det som sker och inte släppa fördomar som sägs i klassummet. 

 

För Lisbeths del handlar det också om att reagera och framförallt att markera vad som är rätt 

och vad som är fel. Hon upprepar ordet ”markera” (Lisbeth, 2013-05-02) ett flertal gånger och 

menar att det är viktigt att inte ignorera en situation som uppstår och därmed markera för 
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eleven eller eleverna vad som inte ska ske och sägas till andra. Det kan vara allt ifrån att en 

elev skriker ut ”jävla bögjävel” (Lisbet, 2013-05-02) till att en klassrumssituation där 

fördomar mot andra uppstår. Som exempel på detta väljer hon att ta upp en vanligt 

återkommande situation som hon ofta känner är en diskussion hon både måste och behöver ta 

med eleverna och det handlar om islamundervisning. Det händer ofta att hon känner att hon 

måste förtydliga ett uttalade om exempelvis en elev uttrycker att islam står för terrordåd, så är 

det viktigt att ifrågasätta uttalandet och ge andra exempel på terrorhandlingar som inte är 

förknippat med islam och med muslimer. Angående exempelvis terrordåd menar Lisbeth att 

det är viktigt att förklara begreppet och visa att terrordåd har sker såväl inom muslimska 

grupper som inom kristna eller andra religioner eller grupper som inte använder sig av sin tro. 

Att förtydliga och ge andra exempel menar hon är viktigt, så eleverna inser att terrordåd inte 

direkt går att koppla ihop med islam. Återigen upprepar Lisbeth är ordet ”markera” och menar 

att sådana situationer får man inte blunda för och det är viktigt att man poängterar att 

religionen islam aldrig skulle ses som en ”kvinnoförtryckande religion” (Lisbet, 2013-05-02) 

för muslimernas del och hon berättade att hon i en sådan situation skulle talat om muslimernas 

bild av religionen samt hur religionen speglas i media. Det är en viktig aspekt menar Lisbeth 

”att eleverna verkligen förstår hur mycket vi faktiskt är påverkade av media och att detta 

genomsyrar vårt sätt att tänka och att tycka emellanåt” (Lisbet, 2013-05-02). Även Gunnel 

betonar vikten av att markera om elever säger ord som inte passar i klassrummet. Hon 

beskriver att hon brukar tala om för eleverna att ”om man vill hålla på och gapa, då får man 

gå ut” (Gunnel, 2013-04-25).    

 

5.3.2 Upplevelsebaserat lärande 

För att försöka minska diverse fördomar eller annat som kan uppstå inom ramen för 

religionskunskap arbetar Ulla mycket med variation och att låta eleverna exempelvis åka på 

studiebesök och möta människor med olika kulturer och trosuppfattningar. Ulla tror det är en 

viktig aspekt utifrån att bemöta bland annat fördomar som kan finnas i klassrummet. Hon 

nämner bland annat att hon låtit sina elever göra ett studiebesök till en moské och till en 

synagoga. Fördomar kring muslimer belyser hon lite extra och menar att ett möte med andra 

människor och exempelvis en muslim är ofta givande. Ulla menar att det blir ett sätt att 

stimulera eleverna och låta dem uppleva en annan miljö än enbart klassrumsmiljön och det 

skapar bra förutsättningar för såväl inlärningen som att motverka fördomar. Film är ett annat 

verktyg hon gärna använder sig av i såväl religionsundervisningen som i svenskan. Att låta 

32 
 



eleverna vara kritiska och ”granska” innehållet i exempelvis film utgör en viktig del (Ulla, 

2013-05-02).  

 

Även Gunnel för ett resonemang om vikten av att låta eleverna åka på studiebesök och säger 

att de brukar göra ett studiebesök i en moské, när de exempelvis läser om islam. Att göra 

studiebesök, menar Gunnel, är givande och roligt. Eleverna får tillfälle att ställa frågor och de 

tycker oftast att det blir roligt. Hon har sett att eleverna vill diskutera olika frågor och samtala 

om andra människors olika trosuppfattningar. Gunnel menar att hon försöker beskriva för 

eleverna att det är skillnad mellan religion och kultur. 

 

5.3.3 Situationsbaserat 

När Ulla talar om hur man bör göra och agera när fördomar väcks i klassrummet eller när 

elever inte visar respekt till varandra eller liknande är hon tydlig med att betona att allting 

beror på situationen och vad som är själva orsaken till situationen. Hon säger: 

 

Det kan ju vara exempelvis så att nån klass som du är inne i så kanske dom 
visar en väldigt negativ syn på homosexuella och då blir det såklart 
jätteviktigt att ta upp det här med homosexualitet, eftersom dom då visar en 
syn på det. Sen kanske du kommer in i en annan klass där det är jättemycket 
invandrarfientlighet och då får man ju diskutera det (Ulla, 2013-05-02). 
 

 
Ulla menar att allting beror på situationen och hon uttrycker även att man som lärare måste 

”känna av situationen” (Ulla, 2013-05-02) och menar att i vissa lägen behövs det inte någon 

större utläggning, utan bara en tillsägning. Hon menar att man kan i sådana fall förstärka 

något som egentligen inte var så allvarligt och du vänder eleverna emot dig samtidigt.  

 

Åsa beskriver med ett liknande resonemang att man som lärare behöver ta hänsyn till i vilken 

situation som ett uttalande från en elev görs. Hon menar att elever kan säga elaka saker eller 

negativa åsikter om exempelvis homosexuella bara för att provocera, men när man sen sitter 

ner själv med eleven så är de egentligen inte speciellt fördomsfulla. Det blir väsentligt att man 

ser till varje situation. Det finns grupper av elever, menar Åsa, som inte har något förtroende 

för vuxenvärlden och dessa elever kan uttrycka sig eller bete sig på ett negativt sätt i 

klassrummet bara för att protestera. Hon säger: ”Dom tycker det är mest roligt att få vuxna 

arga. Dom kan säga saker… egentligen om vad som helst” (Åsa, 2013-04-22). Lena och 

Gunnel för ett liknande resonemang kring att elever kan uttrycka saker i klassrummet för att 

provocera. Gunnel har märkt att det kan uppstå en negativ jargong i klasser som endast består 
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av killar. Hon beskriver att ”de kan trigga varandra” (Gunnel, 2013-04-25) till att inte delta i 

klassrummet eller att de menar att de bara skämtar när de uttrycker könsrelaterade eller 

opassande ord i klassrummet. Lena som arbetar med yngre elever menar att hon mött elever 

som kan uttrycka sig kränkande, och när hon talat med dem om vad de uttryckt kan hon 

märka att inte förstår allvaret eller innebörden i det som de säger. Hon säger: ”Jag är inte så 

säker på att dom vet vad dom säger alla gånger. Och där är väl min, tycker jag, min roll som 

lärare, som vuxen, att verkligen peka på, när du säger så kan du uppfattas på det sättet” (Lena, 

2013-04-23).  

 

Åsa har vid två tillfällen under sin tid som lärare varit med om att elever har uttryckt sig på ett 

kränkande sätt mot henne personligen. Vid det ena tillfället hade hon en klass som det var 

mycket problem kring. Under ett och ett halvt år arbetade hon och arbetslaget med 

värdegrundsfrågor för att vända den negativa trend som klassen befann sig i. Hon beskriver att 

det var en mycket svår tid då hon upplevde att hon arbetade mycket och att de såg lite resultat. 

Hon minns att en elev som hon lagt mycket med tid på under sista året sa något kränkande 

som fick henne att börja gråta i klassrummet. Hon minns att den händelsen, när hon tappade 

masken, blev som en vändpunkt för flera elever i klassen. 

 

6. Diskussion 
I det här avsnittet kommer vi att diskutera vårt resultat och analys i koppling till våra 

teoretiska utgångspunkter och tidigare forskning, och vi kommer vi även att ge egna 

reflektioner och ståndpunkter. Diskussionen är upplagd på det satt att den är indelade i tre 

olika delar där vi under 6.1 diskuterar resultatet i relation till den första frågeställning, vilket 

är: Hur resonerar några lärare kring sitt uppdrag att fostra eleverna och att förmedla värden? I 

6.2 och 6.3 diskuterar vi de andra två frågorna och tydliggör de resultat som vi kommit fram 

till genom vår uppsats.   

 

6.1 Att arbeta med värdegrunden 
När vi har analyserat hur de fem lärarna resonerar kring värdegrunden och hur de beskriver 

sitt fostransuppdrag har vi funnit att Gunnel, Lisbeth och Åsa tar sitt avstamp i att beskriva att 

värdegrundsarbetet handlar om att forma goda samhällsmedborgare och att fostra dem på det 

sätt att de i framtiden kan vara verksamma och ta del av samhället. Lisbeth, Lena och Ulla 

uttrycker när de resonerar kring värdegrunden att man som lärare ska fostra eleverna på det 
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sätt att de utvecklar respekt för andras åsikter och att värdegrunden betonar människors lika 

värde. Pedersen (2004) som studerat hur gymnasielärare samtalar kring värdegrunden 

kategoriserar i sin avhandling lärarnas uttalande under sex rubriker som finns beskrivna i 

följande tabell: 

 

Tabell 1: Sammanfattning kring innebörder av värdegrunden 

Alla människors lika värde                                          Demokrati, jämställdhet, jämlikhet.  
Omsorg om andra med sämre villkor                           Omsorg, solidaritet, internationalism och                                                                                                

humanism.  
Umgängesregler                                                            Normer, regler  -  sociala och konventioner. 
Gemenskap i klassen och skolan.                                  Sammanhållning inom klassen och                                                                   

gemenskapskänsla i skolan. 
Elevdemokrati                                                               Olika former av elevinflytande.  
Existentiella frågor                                                        Frågor om livets mening.  
(Pedersen, 2004, s.67). 

 

Pedersen fann sex olika beskrivningar av värdegrundsarbetet och i vår studie har vi funnit att 

våra informanter framförallt betonar två av dessa perspektiv, vilka Pedersen kallar för ”Alla 

människors lika värde” och ”Umgängesregler” (Pedersen, 2004, s.67). Lärarna för 

resonemang i relation till värdegrunden som berör demokratiska värden, som människors lika 

värde, där de betonar vikten av att varje elev ska respekteras och få uttrycka sin åsikt i 

klassrummet. Informanterna i vår studie använder sig inte av ordet umgängesregler, men 

eftersom Pedersen beskriver att denna kategori handlar om normer och sociala regler, anser vi 

att det går att knyta an till de resonemang som Lena och Gunnel uttrycker när de beskriver att 

värdegrundsarbetet även handlar om att lösa konflikter och att bemöta elevernas beteende. Vi 

har även funnit att Åsa och Lena som är högstadielärare lägger en större betoning vid att 

arbeta med regler som berör den sociala samvaron i klassrummet. Lena är den av lärarna som 

tydligast uttrycker att hon får avbryta sina lektioner för att lösa konflikter mellan eleverna. 

Ulla som tidigare har arbetet på högstadiet menar att lärare på grundskolan får arbeta mer med 

fostran av eleverna, eftersom de inte är lika mogna. Thornberg (2006) som studerat hur 

värden och normer uttrycks i grundskolan bekräftar de resultat som vi funnit att 

grundskolelärare lägger mer tid på att arbeta med regler, som handlar om hur man är en bra 

kompis och hur eleverna ska bete sig mot varandra i klassrummet. Vi anser att lärarna främst 

knyter an till två av de sex kategorier som Pedersen skapat, men att vi funnit att de kan beröra 

andra perspektiv, som exempelvis Ulla när hon lyfter elevdemokratiska perspektiv och vikten 

av att eleverna får välja exempelvis redovisningsformer, vilket också finns med som en 

kategori i Pedersens studie, och Lena som berör kategorin ”gemenskap i klassen och skolan”, 

35 
 



när hon beskriver att hon fått arbeta mycket med gruppdynamik genom att ta in en 

dramapedagog, som arbetat med samspelet i klassen (Pedersen, 2004, s.67). I relation till 

Pedersens (2004) forskning har vi funnit att lärarna inte fördjupar sig i resonemang kring 

existentiella frågor eller solidaritet. Våra informanter talar inte om solidaritet i relation till 

människor i fattiga länder eller solidaritet gentemot handikappade eller andra som inte har 

samma möjlighet att delta i samhället. Orlenius (2010) som gjort en sammanfattning av de 

demokratiska värden som uttrycks i värdegrunden i fem punkter (finns på sidan 10), belyser 

också att ”solidaritet med svaga och utsatta” är ett av de värden som skolan ska förmedla 

(Orlenius, 2010, s.28). Orlenius menar att samhället sänder ut andra värderingar genom 

media, exempelvis genom att visa på manlighetsideal i sportens värld som beskriver den 

framgångsrika mannen som den ”välbyggde, den starke, långe och blonde […] som tiger när 

det behövs, är tapper och självsäker” (Orlenius, 2010, s.153). De ideal som samhället 

förmedlar kring hur kvinnor och män ska vara genom media och reklam krockar med den 

människosyn som värdegrunden förmedlar, menar Orlenius. Skolan ska förmedla värden och 

forma en arbetsmiljö där även handikappade och barn med särskilda behov ska få möjlighet 

att delta och inte räknas bort. När de fem informanterna fritt fick tala i relation till 

värdegrunden var det ingen av de fem lärarna som uttryckte att det var något perspektiv som 

var mer angeläget än det andra, som jämställdhet, genusfrågor eller solidaritet. Vi kan finna i 

vår studie att de fem informanterna framförallt betonar ordet respekt och människors lika 

värde, och att de även beskriver att de arbetar med att låta eleverna uttrycka sin åsikt, lyssna 

på andras åsikter och att de i sin undervisning tar upp ämnen som berör exempelvis sexualitet, 

identitetsskapande och att möta människor med en tro. Ingen av de fem lärarna använder sig 

uttryckligen av ordet solidaritet eller beskriver vikten av att förmedla värderingar om att se till 

svaga och utsatta elever. Samtidigt betonar flera av dem vikten av att alla människor ska 

mötas med respekt och att alla människor är lika mycket värde, därför kan man inte säga att 

lärarna inte alls berör området solidaritet. I denna diskussion kan vi konstatera att de inte 

använder sig av ordet solidaritet, men en anledning till att lärarna inte för något resonemang 

kring det ämnet kan ha varit att vi inte ställde specifika frågar som berörde solidaritet eller att 

vi inte bad dem att utveckla vad de menar med att alla människor är lika mycket värde eller 

bett dem att beskriva hur de arbetar med denna värdering i skolans vardag.  

 

Thornberg (2006) har genom sin forskning mött lärare som inte reflekterar över sitt 

värdegrundarbete och att han menar att det finns olika uppfattningar och åsikter om 

värdegrunden (2006, 35, s.225). Bland de lärare som Thornberg intervjuat fanns det lärare 
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som uttryckte att de knappt läst värdegrunden och att den mest består av ”vackra ord” 

(Thornberg, 2008, s.53). De lärare som vi har intervjuat uttrycker inte den typ av åsikter som 

Thornberg redovisar i relation till värdegrunden. När vi tog del av Thornbergs resultat där 

lärarna inte hade läst värdegrunden, blev vi överraskade och tänkte att det kunde ha varit på 

det sätt att värdegrunden var ny för dessa lärare och att de var därför som de inte hade tagit 

den till sig, men Thornbergs (2006, s.66) undersökning gjordes under ”åren 2002-2004” och 

värdegrunden introducerades i läroplanen redan 1994. Kjellgren (2007) understryker att 

införandet av värdegrunden 1994 i läroplanen gjorde att lärarnas fostransuppdrag 

tydliggjordes. För lärarna i vår studie är värdegrunden ett dokument som berör skolans vardag 

och Ulla understryker att det är lärarens uppgift att förmedla dessa värden. Lena som 

utbildade sig till hemkunskapslärare för drygt 30 år sen, då det inte fanns någon nedskriven 

värdegrund i läroplanen, uttrycker att hon med hjälp av tips från sina kollegor försöker 

utveckla värdegrundsarbetet i klassrummet. Vi anser att lärarna i vår studie, utifrån deras 

resonemang, försöker att arbeta och forma sin undervisning i relation till värdegrunden.            

 

När de fem informanterna beskriver sitt arbete uttrycker de på olika sätt att de som lärare har 

ett fostransuppdrag och det inte endast handlar om att föremedla kunskap. På lite olika sätt 

uttrycker lärarna att de behöver vara en förebild för sina elever. Lisbeth uttrycker att det 

spelar roll hur man som lärare beter sig, att lärarens agerande blir ett exempel för eleverna. 

Åsa menar att eleverna inte vill lyssna eller ta till sig värden om de inte känner förtroende till 

sin lärare och Lena menar att det är viktigt att man skapar en miljö där eleverna lär sig 

demokratiska värden. Hon poängterar att man lär sig mer genom ett demokratiskt arbetsklimat 

än att bara läsa om demokrati. Åsa menar också att eleverna inte tar till sig värden bara för att 

någon säger att man ska eller inte ska göra något. I relation till dessa resultat vill vi hänvisa 

till Colnerud och Thornbergs (2003) internationella undersökning om värdepedagogik. Deras 

studie visar på vikten av att läraren är en trovärdig förebild, som arbetar uthålligt och 

förmedlar värden i en gemenskap där eleverna lär sig tillsammans, och dessa perspektiv på att 

vara en värdepedagogisk lärare stämmer väl överens med de resonemang som informanterna 

för. Lärarna talar om att vara en förebild, de beskriver att de arbetar uthålligt och att de 

försöker skapa en demokratisk arbetsgemenskap i enlighet med värdegrunden.  

 

När vi tar del av hur de fem lärarna beskriver arbetet kring värdegrunden anser vi att de för 

reflekterande resonemang och lyfter fram viktiga perspektiv där de belyser att de ska forma 
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goda samhällsmedborgare, att de vill förmedla respekt och att de vill vara goda förebilder för 

sina elever. Vi anser också att dessa perspektiv är viktiga att utgå ifrån i arbetet som lärare.   

 

6.2 Värdegrunden i relation till lärarnas ämnen 
Informanterna konstaterar alla att såväl svenskämnet som religionsämnet är bra ämnen att 

koppla ihop med värdegrundsfrågor. Lärarna hänvisar till att kursplanerna och ämnesplanerna 

för svenska och religion belyser frågor som berör värdegrundsarbetet, vilket underlättar till att 

forma en värdepedagogisk undervisning i båda ämnena. Molloy (2007b) belyser detta faktum 

och menar att svenskämnet lämpar sig bra för arbete med värdegrundsfrågor och uttrycker att 

svenskämnet borde ses som ett demokratiämne (2007b, s.86). Molloys resonemang kring hur 

demokratiuppdraget och kunskapsuppdraget bör föras samman är en iakttagelse vi gjort och 

att detta är något som våra informanter uppger att de också försöker göra. Lärarna i vår studie 

resonerar på ett sätt som liknar Molloys förhållningssätt till svenskämnet, att hela 

undervisningen genomsyras av ett demokratiskt synsätt. Åsa är den av informanterna som 

nämner Gunilla Molloy vid namn, och att hon har influerats av hennes syn kring svenskämnet 

som ett demokratiämne.  

 

Inom svenskämnet uppger våra informanter flera exempel på hur de arbetar och kopplar ihop 

svenskämnet med värdegrundsfrågor. Detta sker bland annat genom att lärarna arbetar 

tematiskt och att de ständigt försöker engagera eleverna och låta dem reflektera över det som 

de läser och tar del av. Vi anser också att svenskan har många goda möjligheter, där man 

enkelt kan använda svenskämnet samtidigt som man belyser viktiga frågor som berör 

värdegrundsarbetet. Att arbeta exempelvis tematiskt tror vi är ett bra sätt att arbeta, där läraren 

kan anpassa vilka typer av frågor som denne vill belysa i klassrummet i förhållande till 

gruppen och inom ramen för svenskämnet. Våra informanter beskriver också vikten av 

eleverna får reflektera och tänka kritiskt utifrån texter eller aktuella händelser. Ulla ger ett 

exempel där hon beskriver att hon gav eleverna en uppgift där de skulle skriva ner sina tankar 

angående att Disney hade plockat bort två scener i Kalle Ankas jul.    

 

I relation till religionsämnet uppger våra informanter att det också är ett ämne som lätt går att 

koppla samman med arbete med värdegrundsfrågor och olika demokratifrågor. Löfstedt 

(2011) belyser att avsnitten om etik och moral i religionsundervisning ger goda 

förutsättningar för eleverna att få diskutera frågor som rör demokratiuppdraget (Löfstedt, 

2011, s. 120). Bland annat Lisbet i vår studie säger att avsnittet om etik och moral, som ingår i 
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religionsämnet, underlättar för arbetet kring att föra ihop kunskapsuppdraget med 

demokratiuppdraget, eftersom man arbetar med värdegrundsfrågor undermedvetet inom detta 

arbetsområde. 

 

Vi vill i denna undersökning påpeka att våra informanter beskriver att de arbetar utifrån 

värdegrunden, men eftersom vi inte har observerat deras lektioner kan vi bara utgå ifrån det 

som de säger. En koppling till den rapport som Skolinspektionen utgav 2012 blir därför 

angeläget för oss att hänvisa till. Den undersökning som gjordes om hur lärare arbetar med 

värdegrunden visade att lärarna inte alls i den mån de borde använde sig av demokratiska 

arbetsformer i undervisningen och att det fanns påtagliga brister i arbetet med att föra ihop 

kunskapsuppdraget med demokratiuppdraget. De intervjuade lärarna angav i rapporten att de 

arbetade med värdegrundsfrågor, men när observationerna genomfördes visade det sig att 

värdegrundsfrågorna fick nästintill inget utrymme i undervisningen. (Skolinspektionen, 2012, 

s.28). Bland annat uppgavs det att detta berodde på att tiden inte räckte till, vilket även våra 

informanter menar är en problematik som de uppmärksammat. Att tiden ofta är ett hinder 

förstår vi kan vara problematiskt för många lärare, vilket Ulla, Lisbeth och Lena uttrycker i 

vår studie. I synnerhet när speciella situationer uppstår som tar tid och som måste lösas innan 

man kan fortsätta med det som man har planerat. Ulla redogör för en sådan situation när 

eleverna exempelvis har ”ringa baskunskaper”. Hon menar att hon då måste lägga tid på att gå 

igenom grundkunskaper istället för att ta tid till djupare diskussioner, och därmed menar Ulla 

att värdegrundsarbetet därför inte alltid hinns med. I Pedersens (2004) studie hade lärarna 

också uppmärksammat tiden som en problematisk faktor i arbetet med värdegrunden, men att 

de framförallt hänvisade till betyg och att man kände sig begränsad i sitt arbete av att eleverna 

ska nå upp till de mål och kunskapskrav som finns för varje ämne. Därför menade lärarna i 

Pedersens studie att det blev viktigare att ge eleverna ämneskunskaper än att de fick arbeta 

med värdegrundsfrågor. Vi kan se att Ullas önskan om att ge eleverna baskunskaper stämmer 

väl överens med lärarna i Pedersens studie där man upplever att målen och kunskapskraven är 

viktigare att följa än att lyfta värdegrunden. I Pedersens undersökning fanns det lärare för 

naturvetenskapliga och tekniska ämnen som tyckte att värdegrundsarbetet inte kändes så 

naturligt att koppla samman med dessa ämnen.   Medan lärarna i vår studie anser att både 

svenskan och religionen är ”tacksamma ämnen” att föra ihop med värdegrundsarbetet, fast 

som Ulla beskriver det så kan kunskapsuppdraget kännas viktigare än värdegrundsuppdraget 

när man upptäcker att eleverna har bristfälliga kunskaper. Gunnel tycker att det finns tid till 

att arbeta med värdegrundsfrågor i både svenskan och religionen, men att konfliktsituationer i 
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en klass kan påverka lektionerna på det sätt att läraren inte kan genomföra det han eller hon 

har planerat. Detta uttalande från Gunnel får oss att reflektera över om lärarna i vår studie 

menar att arbetet med värdegrundsfrågor handlar om att belysa exempelvis genusfrågor, 

respekt och yttrandefrihet i sina ämnen som viktiga teman eller om värdegrunden ska 

genomsyra hela skoldagen? Gunnel uttrycker att en konflikt kan göra så att hennes 

lektionsplanering inte går att genomföra och att det kan gå ut över värdegrundsarbetet. Men 

då frågar vi oss, om det inte är så, att en lärare som hjälper eleverna att lösa en konflikt utför 

det fostransuppdrag som ligger i lärarens uppdrag? Orlenius och Bigsten (2006, s.58) menar 

att skolan ska förmedla värden, vilket de menar är ”eftersträvansvärda ideal”, och att varje 

individ har med sig värderingar från sin uppväxt om vad som är rätt och fel. I en 

konfliktsituation som uppstår i en klass, kan man anta att elevernas egna värderingar visar sig 

i praktiken genom hur de hanterar situationen. Vi menar, att en konfliktsituation inte behöver 

ta tid från kunskapsuppdraget eller fostransuppdraget, att den istället kan användas av läraren 

för att förmedla de värden som skolan står för. Åsa uttrycker att hon använder sig av 

demokratiloggar, när det exempelvis uppstått en konflikt i klassen och att eleverna utifrån den 

konkreta situationen kan se sina egna och klasskompisarnas värderingar. Åsa menar, att det 

inte borde finnas något tidsproblem om värdegrundsarbetet är integrerat med 

kunskapsuppdraget och det ska genomsyra allt som man gör i skolan. Dahlkwist (2006) 

framför ett liknande resonemang där han menar att värdegrunden ska prägla hela 

undervisningen och skolans kultur. Vi kan konstatera att vi själva kan tänka, att arbetet med 

värdegrunden blir ett extra ämne eller tema som ska lyftas in i ämnena, men att 

forstransuppdraget och demokratiuppdraget ska prägla hur vi som lärare genomför en lektion, 

hur vi är förebilder i klassrummet eller hur vi hanterar åsikter eller konflikter som uppstår i 

klassrummet. Utredarna vid Skolinspektionens undersökning från 2012 kunde vid 

observationer se att lärarna inte tog vara på åsikter som uttalades i klassrummet, som man 

kunde ha skapat ett demokratiskt samtal utifrån med koppling till värdegrunden. Som 

blivande lärare kan vi se en utmaning i att planera lektioner där man får med det centrala 

innehållet i ett ämne och samtidigt reflekterar över hur man genomför lektionen så att det 

demokratiska uppdraget genomsyrar lektionen och att ta vara på de som åsikter som framförs 

i klassrummet. Det kan vara så att man som lärare är fokuserad på att genomföra det man 

planerat så att man struntar i åsikter eller situationer som uppstår i klassrummet där elever inte 

visar respekt eller uttrycker fördomar.  
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Ett dilemma som Lisbeth och Ulla lyfter fram, är att islamundervisningen och diskussionen 

om muslimer ofta är problematisk. Lisbeth och Ulla som båda undervisar på gymnasiet, 

uttrycker att fördomar kring muslimer är det som man ofta måste försöka motverka mer än 

andra fördomar som kan förekomma. Det är en ständig diskussion som jämt måste förklaras 

och förtydligas för eleverna. Bland annat nämner de båda två att medias bild är en stor 

bidragande faktor till problemet, vilket även Gardell belyser i sin forskning. Medias bild 

förstärker många gånger de negativa föreställningar som människor redan har gentemot islam 

och muslimer, vilket inte gynnar muslimernas redan utsatta situation, menar Gardell (Gardell, 

2010, s.113). Däremot ger Åsa och Gunnel som har arbetat med mångkulturella klasser en 

annan bild av islamundervisning i skolan och menar att fördomar kring muslimer i dessa 

klasser har minskat. Även om Åsa och Gunnel anser att fördomar kring muslimer har minskat 

anser vi ändå att det är viktigt att lyfta upp frågor och funderingar som kan finnas i 

klassrummet. Vi tror likt både Lisbeth och Ulla att det är viktigt att ständigt försöka motverka 

negativa åsikter eller fördomar om de uppstår. Att ständigt diskutera, förklara och förtydliga 

tror vi är ett förhållningssätt man bör ha som lärare och därefter arbeta med. Även om våra 

informanter inte själva uttryckt att det är svårt och ibland känsligt att belysa dessa frågor i 

klassrummet, anser vi att detta kan vara en problematik som kan uppstå. Med utgångspunkt i 

Hartman (2000) och Beskows (2003) resonemang kring hur viktig lärarens roll är, anser även 

vi att det är av stor vikt att man belyser dessa svåra frågor oavsett om de väcker stor debatt 

och kan ses som tabubelagda. 

 

Anledningen till att vi ville arbeta med värdegrundsfostran och göra denna studie har sin 

grund i att vi observerat lektioner där elever uttryckt sig fördomsfullt mot invandrare och i 

synnerhet muslimer. Under våra intervjuer ställde vi aldrig någon specifik fråga kring islam 

och fördomar, men både Lisbeth och Ulla betonade att detta var en återkommande 

problematik i religionsundervisningen. Fördomar kring islam och muslimer menade de var det 

som de upplevde behövdes förklaras och diskuteras mest med eleverna. Utifrån våra egna 

erfarenheter och Gardells studie tycker vi att det är anmärkningsvärt att Åsa och Gunnel 

finner att fördomar kring islam och muslimer har minskat. Ulla ger konkreta exempel på hur 

hon arbetar med fördomar och lyfter exempelvis upp studiebesök som en arbetsmetod som 

både bidrar till att motverka fördomar och väcker elevers intresse. Gunnel beskriver också att 

hon använder sig av studiebesök för att eleverna ska få möta representanter från olika 

religioner och att det brukar leda till många viktiga diskussioner. Utifrån lärarnas resonemang 

och med hänvisning till både Roos (2011), Lahdenperä (1995) och Mattsson och Hermansson 
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Adler (2012) menar även vi att upplevelsebaserad undervisning både kan stimulera elever till 

vidare intresse och öppna upp för bättre förståelse samt vara en god metod i arbetet med att 

motverka fördomar. 

 

6.3 Värdegrundsarbete i praktiken 
Att visa för eleverna vad som är rätt och fel samt visa på ett önskvärt beteende är en 

gemensam nämnare som alla våra informanter har uttryckt. Att markera och exemplifiera är 

två nyckelord som våra informanter har talat om upprepande gånger. Att arbeta med 

värdegrundsfrågor i skolan menar Thornberg (2006) är en av de allra viktigaste uppgifterna 

som en lärare har och talar bland annat om vikten att förmedla och överföra ”relationella 

regler” (2006, s.111, 224). Detta handlar om hur man beter sig och uppför sig gentemot 

varandra, vilket även våra informanter poängterar och understryker. Att markera och betona 

för eleverna när exempelvis dessa regler bryts är också något som våra informanter lägger stor 

vikt vid. Vi kan notera att både våra informanter och lärarna i Thornbergs forskning tycker att 

det är viktigt att agera vid icke önskvärt beteende vilket även vi håller med om. Utifrån vår 

studie kan vi konstatera att arbetet kring värdegrundsfrågor som rör fostrandeuppdraget är 

mer centralt att arbeta aktivt med på grundskolan än på gymnasiet. Lisbeth och Ulla som 

arbetar på gymnasiet uttrycker att detta inte behövs i lika stor utsträckning som på högstadiet. 

Vi tolkar deras resonemang på det sätt att de menar att eleverna på högstadiet inte är lika 

mogna och därför behöver en lärare på högstadiet arbeta mer med fostransuppdraget på det 

sätt att de måste agera när elever uttrycker sig nedlåtande eller uttrycker grovt ordspråk. När 

man studerar vårt resultat är det framförallt de två högstadielärarna, Åsa och Lena, som ger 

exempel på hur elever kan bete sig mot varandra i klassrummet. Samtidigt kan man inte säga 

att lärare på gymnasiet inte behöver arbeta med fostransuppdraget. Gunnel ger exempel på 

”grabbklasser” där det kan förekomma en skämtsam jargong där eleverna utrycker grovt språk 

och där hon menar att hon som lärare måste markera att det inte är passande. Denna 

problematik kring att elever ofta använder illa valda ord och ”grovt språkbruk” är även något 

som Osbeck, Holm och Wernersson menar är den vanligaste formen av kränkande behandling 

som förekommer i skolan (Osbeck, Holm & Wernersson, 2003, s.94-95). 

 

I vår undersökning har vi funnit att lärarna arbetar med sitt fostransuppdrag på det sätt att de 

agerar och reagerar när saker sker i klassrummet som strider med demokratiska värden och att 

de kopplar samman fostransuppdraget med kunskapsuppdraget genom att belysa 

värdegrundsfrågor i sina ämnen och genom att vara en förebild i klassummet. Delar av det 
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värdegrundsarbete som sker i klassrummet uppfattar vi handlar om att agera utifrån det som 

sker i klassrummet. Vi uppfattar att lärare behöver kunna ta tag i situationer som sker där och 

då och alla fem lärarna för liknande resonemang kring att kunna känna av olika situationer 

som sker.  Ulla menar att man som lärare behöver kunna avgöra exempelvis om en elev 

uttrycker fördomar mot homosexuella mer som ett skämt eller om det finns mer djupgående 

åsikter kring homosexualitet som behöver klarläggas på det sätt att man som lärare skulle 

behöva fördjupa sig i problematiken under en längre tid. Åsa, Gunnel och Lena för liknande 

resonemang om att kunna känna av situationer och att de spelar roll hur man möter elever som 

uttrycker saker i klassrummet bara för att de vill provocera, synas i klassrummet eller bete sig 

negativt för att de inte har förtroende för vuxenvärlden.  

 

Åsa uttrycker att man efter ett antal år som lärare blir van vid att spontant reagera med ett 

motexempel eller en fråga. Lena beskriver, att hon vid ett tillfälle gav ett motexempel, när 

några killar uttrycktes sig nedlåtande om några klasskompisars val av gå på en Justin Bieber 

konsert, då hon vände på resonemanget genom att uttrycka samma sak om en fotbollsidol som 

hon visste att pojkarna tyckte om. De lärare som är med i denna studie har alla varit lärare 

under många år och utifrån deras resonemang förstår vi att de genom flera år i yrket är vana 

vid att agera, reagera, känna av situationen och ge motexempel spontant. Vi kan se i relation 

till det tidigare resonemanget att vi kunde ha fått ett annorlunda resultat om vi intervjuat lärare 

som mer nyligen tagit sin examen och som inte har samma rutin vid att hantera situationer 

som uppstår i klassrummet. 

 

Vi kan även med vårt resultat konstatera att arbeta med värdegrundsfrågor inte alltid är lika 

enkelt i praktiken som i teorin. Ett exempel på detta utifrån våra informanters uttalanden är 

Åsas berättelse om den elev som kom från Jehovas Vittne och redovisade med bland annat 

filmvisning om varför man inte borde ge blod. Här menade Åsa att hon ställdes inför en svår 

situation där hennes egna värderingar och normer krockade med elevens. Hon beskriver att 

detta blev en besvärlig situation, eftersom hon hade en åsikt som hon ansåg var den riktiga, 

medan eleven ansåg att denne hade rätt. Ett etiskt dilemma uppstod, vilket försvårade 

värdegrundsarbetet. Thornberg (2008) ville med sin studie ta reda på vilka källor som lärarna 

hade till de värden som de ville förmedla i skolan, och han upptäckte att få av lärarna i hans 

studie hänvisade till värdegrunden och att de istället utgick från sitt sunda förnuft. Utifrån 

Thornbergs forskning kan vi konstatera att lärarens egna etiska värderingar kan ta sig uttryck i 

klassrummet och påverka fostransuppdraget. I situationen med Åsa och hennes elev kan vi 
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tycka att Åsa hade rätt värdering och att det därför var riktigt av henne att gripa in. Samtidigt 

blir det ett etiskt dilemma eftersom eleven, enligt skolans värdegrund, har rätt att uttrycka sina 

åsikter och att han eller hon ska respekteras för detta. Samtidigt kan vi konstatera utifrån detta 

resonemang att läraren som värdeförmedlare har makt att styra över vilka värden som är 

viktiga och att det kan vara så att lärarens ger uttryck för sina personliga värderingar i 

klassrummet. En lärare som själv har växt upp som ett Jehovas vittne kanske inte hade 

reagerat på samma sätt som Åsa gjorde. Samtidigt kan man vända på denna problematik och 

gå tillbaka till elevens rätt att uttrycka sin åsikt och fundera över vilka åsikter som ska 

respekteras eller inte, vilka åsikter som är fördomsfulla eller inte, vilka åsikter som är 

kränkande eller inte. Om varje elev ska mötas med respekt och få uttrycka sin åsikt, menar vi, 

att det verkar som att det finns åsikter som är rätt och fel, eftersom ingen ska behöva bli 

kränkt. Vi menar, att det finns elever som står för åsikter som de inte får uttrycka, kanske i 

relation till de politiska åsikter de har eller i relation till en religiös övertygelse, för om de 

uttryckte dessa skulle det upplevas som kränkande.        

 

I relation till islamundervisningen och de fördomar som finns kring muslimer och invandrare 

har vi tidigare nämnt att Ulla tycker att studiebesök är ett bra sätt för eleverna att möta 

människor från olika religioner och på så sätt arbeta med fördomar som kan finnas bland 

eleverna. Vi har även nämnt tidigare att Åsa arbetar med demokratiloggar för att eleverna ska 

se sina och andras värderingar. Som blivande lärare anser vi att det ligger mycket i det som 

Roos (2011) uttrycker, att man tar in kunskap på ett annat sätt när man får använda fler sinnen 

om man gör studiebesök eller får göra övningar i klassrummet där man exempelvis får leva 

sig in i en roll. Vi anser, att upplevelsebaserade arbetsmetoder kan underlätta för att skapa en 

djupare förståelse hos eleverna. Utifrån egna erfarenheter har vi också sett att eleverna lyssnar 

mer om man delar erfarenheter från situationer som man själv tagit del av, än att bara läsa från 

en bok om exempelvis främlingsfientlighet. Vi tycker att Lena för in ett viktigt resonemang 

när hon resonerar kring lärarens roll om att förmedla respekt och värden till eleverna. Hon 

uttrycker, att brist på respekt mellan eleverna kan bero på att de inte känner varandra. I 

Pedersens (2004) studie var ett av hindren för att arbeta med värdegrunden, att eleverna på 

gymnasiet kan välja olika ämne, att de därför inte finns med i en samma klass under hela 

arbetsdagen och att det kan innebära att de inte lär känna varandra. Vi har också sett att det 

kan skapas bättre sammanhållning i en klass på högstadiet där man är stora delar av dagen 

med samma klass och samma lärare och att det kan skapa en god grund för att man lär känna 

varandra i klassen och får en djupare respekt och förståelse för varandra. Men på gymnasiet 
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har många klasser ett antal olika lärare under dagen som kan lägga mer fokus på att förmedla 

den specifika kunskapen, som finns i kunskapskraven för ämnet, än att lägga tid på 

samarbetsövningar eller att eleverna ska lära känna varandra.      

 

Utifrån vår studie väcks frågor kring hur man fostrar elever och förmedlar demokratiska 

värden på det sätt att eleverna utvecklas på dessa områden. Åsa säger att man inte kan säga till 

eleverna hur de ska vara. Hon menar att det inte sker en djupare förändring för att elev bara 

blir tillsagd att göra si eller så. För att förändra elevers värderingar behöver de reflektera på ett 

djupare plan över varför de tänker som de gör. Furseth och Repstad (2005) menar att den 

primära socialisationen sker i hemmet och att eleverna därför har med sig värderingar och 

åsikter från sin uppväxt, i relation till det kan man fundera över vilka möjligheter det finns för 

skolan att påverka elevernas värderingar. Åsa menar att hon idag kan se en problematik kring 

elever som inte har fått någon tydlig uppfostran i hemmet. Sommer (2008) som studerat 

utvecklingspsykologi menar att barn påverkas under sin uppväxt av om familjen har tydliga 

regler eller om det inte finns några regler alls. Vi kan konstatera utifrån denna studie att 

fostransuppdraget är en komplex uppgift som påverkas av olika faktorer. Dels har den 

enskilde eleven med sig egna värderingar från sin egen uppväxt, samtidigt som eleven 

påverkas av kompisar och den gruppdynamik som finns i klassen, men vi kan även se att 

läraren som ska förmedla de demokratiska värderingarna är en viktig faktor i fostrandet. I 

Grubers (2008, s.158-160) studie var det lärarna som var fördomsfulla och som 

kategoriserade eleverna. Lärarna i Grubers undersökning gjorde generaliseringar av elever 

genom att tala om ”invandrarkillar” och ”svenska” elever. Åsa är den enda av lärarna i vår 

studie som vid ett tillfälle gör kategoriseringar, när hon beskriver hur religionsundervisningen 

har förändrats i och med att hon fått fler invandrarbarn i klasserna. Vid detta resonemang 

kategoriserar hon och menar att invandrarbarn är mer troende och att de svenska barnen inte 

reflekterar så mycket över livsfrågor. Utifrån det sammanhang som detta är taget ifrån kan vi 

tycka att Åsa inte uttrycker några extrema åsikter som lärarna i Grubers studie, men att det är 

värt att notera att vi som lärare ska vara försiktiga med att sätta elever i olika kategorier och 

tala om elever som lågpresterande, invandrartjej, adhd-elev eller vad det nu kan vara för 

etiketter som man kan ge eleverna.    
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7. Sammanfattning 
I denna uppsats har vi intervjuat fem lärare med fokus på att besvara frågorna; Hur resonerar 

några lärare kring sitt uppdrag att fostra eleverna och att förmedla värden? Hur beskriver 

lärarna sitt praktiska arbete med värdegrunden i förhållande till sina ämnen och hur resonerar 

några lärare kring hur de arbetar med fördomar och negativa/kränkande åsikter som uttrycks i 

klassrummet? Som metod och tillvägagångssätt har vi valt att analysera våra intervjuer genom 

en fenomenografisk metod och utifrån vår fenomenografiska studie har vi därefter 

kategoriserat in vårt resultat och analys kring valda teman. 

 

Vi har funnit att lärarna i denna studie menar att fostransuppdraget och kunskapsuppdraget är 

lika viktigt och att dessa begrepp ska vävas samman. Informanterna betonar vikten av att det 

är skolans uppdrag att forma eleverna till goda samhällsmedborgare och förmedla 

demokratiska värden om respekt och alla människors lika värde. Vi har även funnit att det tar 

mer tid i anspråk för lärare på högstadiet att arbeta med relationella regler i skolvardagen, om 

hur man är en bra kompis och hur man beter sig mot varandra. 

 

De fem lärarna beskriver att svenska och religion är ämnen som lätt går att knyta ihop med 

värdegrundsarbete. De ger exempel på att de arbetar med teman, reflekterande läsning och att 

lära elever att tänka kritiskt. Inom religionskunskapen är det framförallt ämnesområdet etik 

och moral som våra informanter anser är ett bra arbetsområde där man på ett enkelt sätt kan 

föra ihop kunskapsuppdraget och demokratiuppdraget. Värdegrundsarbetet sker automatiskt 

och det blir en del av den ordinarie undervisningen. Dock har vi funnit att tidsaspekten är ett 

problem och att värdegrundsarbetet inte hinns med i den utsträckning som lärarna hade 

önskat.  

 

När lärarna arbetar med de fördomar eller negativa åsikter som kan uttalas i klassummet har 

vi funnit att de agerar och reagerar på det som sägs i klassrummet. Det som lärarna betonar är 

att man ständigt måste ge motexempel och tydligt markera vad som är rätt och fel. En viktig 

aspekt som våra informanter betonar handlar om att kunna känna av situationen och hur dessa 

olika situationer sedan ska mötas. Exempelvis att läraren kan avgöra om en elev skämtar i 

sina påståenden och uttryck eller om det finns med djupgående åsikter bakom kommentaren. 

 

Ulla och Lisbeth uttrycker att de får arbeta mycket med fördomar kring islam, medan Åsa och 

Gunnel uttrycker att dessa fördomar har minskat. En arbetsmetod som i uppsatsen 
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uppmärksammas är upplevelsebaserat lärande som våra informanter anser kan bidra till att 

minska fördomarna som finns i klassrummet. 
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9. Bilaga 
Uppvärmningsfrågor: 
Hur många år har du arbetet som lärare? 
(Hur gammal är du? – kring 40 år, 50-års åldern)  
Vilka är dina ämnen? 
Inom vilka/vilket program arbetar du? 
 
Intervjufrågor 
 
När jag säger värdegrunden vad tänker du på då? 
 
Hur ser du på ditt uppdrag att fostra eleverna i relation till att förmedla kunskap och utveckla 
förmågor hos eleverna i koppling till de ämnen som du undervisar i? (Finns det ett motsats 
förhållande mellan demokratiuppdraget och kunskapsuppdraget?) 
 
Finns det tid till att arbeta med värdegrunden? 
 
Om intervjupersonen uttrycker att han eller hon inte har tid eller inte tycker att värdegrunden 
är viktig. Hur resonerar läraren kring detta?  
 
Erbjuder skolan något material eller tips via någon hemsida eller liknande för att arbeta med 
värdegrunden? 
 
Vad har du fått för utbildning kring värdegrunden? (I utbildningen eller på 
utbildningsdagar som lärare)  
 
Finns det pågående samtal om värdegrundsfrågor bland dina lärarkollegor? 
(Vad kan det handla om?) 
 
Intervjuaren läser följande från värdegrunden: 

Var och en som verkar inom skolan ska också främja aktning för varje 
människas egenvärde och respekt för vår gemensamma miljö. 
Människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla 
människors lika värde, jämställdhet mellan kvinnor och män samt solidaritet 
mellan människor är de värden som utbildningen ska gestalta och förmedla  
 
Skolan ska främja förståelse för andra människor och förmåga till inlevelse. 
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.  

 
Är det något perspektiv i värdegrunden som du tycker är viktigare än något annat? 
Något perspektiv som du tycker är extra angeläget att ta upp i olika klasser? (Varför i sånna 
fall?) 
 
Har skolan eller du som lärare regler i skolan/klassrummet som du vill att eleverna ska 
följa? (Vad handlar dessa regler om i sånna fall?) 
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I svenskämnet: Arbetar du med något tema i relation till värdegrunden som du tycker är 
viktigt? (Frågan handlar om att få läraren att beskriva något arbetsområde, om det nu finns 
exempel på detta…) 
I svenskämnet: 
Brukar du låta eleverna läsa någon bok eller se en film som du tycker är bra för att ta upp 
något specifikt ämne i relation till värdegrunden? 
 
Tycker du att det finns arbetsformer som passar bättre när man arbetar med 
värdegrundsfrågor? (diskussioner/reflektioner/ aktivt deltagande… ) 
 
I läroplanen står det att: Skolan har uppgiften att till eleverna överföra värden, förmedla 
kunskaper och förbereda dem för att arbeta och verka i samhället. Hur ser du på ditt uppdrag 
att överföra värden? Hur kan man få eleverna att ta till sig goda värderingar? 
 
Hur ser du på dig själv i rollen som den som förmedlare värden? 
___________________________________________________________ 
 
I religionsämnet: Arbetar du med något tema i relation till värdegrunden som du tycker är 
viktigt? (Frågan handlar om att få läraren att beskriva något arbetsområde, om det nu finns 
exempel på detta…) 
 
I religionskunskapen för gymnasiet uttrycks det i ämnets syfte att ”eleverna ska ges 
möjlighet att reflektera över och analysera människors värderingar och trosföreställningar och 
därigenom utveckla respekt och förståelse för olika sätt att tänka och leva”.  
Hur tänker du kring detta? 
Hur utvecklar man respekt hos elever? 
 
När man undervisar om olika religioner kan det väcka frågor eller väcka olika reaktioner 
hos eleverna. Vilka erfarenheter har du från när du har undervisat om olika religioner? 
 
Efter att du har visat en dokumentärfilm om några kristna ungdomar som väntar med sex tills 
de har gift sig är det en elev i klassen som skriker ut i klassrummet att: ”Killen i filmen är så 
bögig och dom där kristna är helt dumma i huvudet som kan tro på Gud!” 
Hur reagerar du? 
 
Har du låtit eleverna läsa någon bok eller se någon film som väcker reaktioner i klassrummet, 
som kan få eleverna att uttrycka fördomar eller liknande? 
________________________________________________________________ 
 
 
Om en eller flera elever i klassrummet använder sig av ett språk med könsrelaterade uttryck 
som ”jävla bög” eller ”din hora” eller uttrycker rasistiska åsikter i klassrummet. Hur hanterar 
du det?  
 
Följande fråga ställs om läraren inte själv belyst detta tidigare: 
Om en eller flera elever i klassrummet använder sig av ett språk med könsrelaterade uttryck 
som ”jävla bög” eller uttrycker rasistiska åsikter.. 
Och du vet att det finns en bög i klassen eller att det som sägs är direkt till någon – hur 
hanterar du det? 
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Hur hanterar du situationer där en eller flera elever uttrycker något negativt eller kränkande 
mot dig? 
___________________________________________________________ 
 
Hur hanterar du en situation där en elev eller flera elever uttrycker rasistiska eller 
fördomsfulla åsikter vid en redovisning? Eller lämnar in en skrivuppgift som är 
diskriminerande i relation till det som står i diskrimineringslagen? 
 
Skulle du kunna sätta F på en elev, om eleven visar på god förståelse för de demokratiska 
värdena och för värdegrunden under lektion, men som utanför klassrummet visar tydliga 
antidemokratiska åsikter? 
_______________________________________________________________ 
Hur hanterar du situationer där en elev eller flera elever förstör undervisningen genom att 
exempelvis bete sig på ett störande sätt eller gärna sitter med sina mobiltelefoner istället 
för att göra en uppgift eller delta i lektionen?? 
 
Hur hanterar du situationer där en elev eller flera elever ofta uttrycker sina tankar och åsikter 
i klassrummet så att det endast blir deras åsikter som hörs så att mer tysta elevers åsikter 
inte kommer fram i klassrummet? 
_______________________________________________________________ 
 
Finns det fördomar eller något slag av negativt beteende som du uppfattar är mer vanligt 
förekommande eller som du ofta får hantera? 
Hur hanterar du detta? 
 
Har du någon uppfattning kring om du får arbeta mer med fostransuppdraget och 
värdegrundsfrågor än vad du gjort tidigare?   
 
Kommer du ihåg någon händelse där någon elev eller flera elever uttryckte sig 
diskriminerande eller fördomsfullt i relation till: kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan 
trosuppfattning, könsöverskridande identitet eller uttryck, sexuell läggning, ålder eller 
funktionsnedsättning. 
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