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Sammanfattning 

Detta examensarbete syftar till att undersöka SO-lärares uppfattningar om värdegrunden och 

hur de arbetar med värdegrundsundervisningen i grundskolans senare år.  

 

I vår studie har vi intervjuat fyra SO-lärare som är verksamma på olika skolor. Deras 

värdegrundsundervisning är upplagd på olika sätt, värdegrundsundervisning som är integrerad 

i all undervisning eller schemalagd undervisning som ett fristående ämne, livskunskap. Vi har 

intervjuat dessa lärare med avsikten att få en förståelse för deras uppfattningar om och arbete 

med värdegrundsuppdraget utifrån styrdokumenten och relatera detta till tidigare forskning 

gällande värdegrundsarbetet.  

 

Resultatet visar att lärare är väl insatta i värdegrunden, men att de tolkar den på olika sätt. 

Detta yttrar sig på olika sätt i deras undervisning. Trots denna variation i sättet att se på 

värdegrunden kan alla hitta stöd i styrdokumenten. De menar vidare att 

värdegrundsdimensionen är en central del i deras uppdrag som lärare.  

 

Studien visar att de intervjuade lärarnas uppfattningar har samband med hur 

värdegrundsundervisningen är organiserad på respektive skola. De menar också att de är 

tillfredställda med det arbetssätt som skolan har valt.  

 

Nyckelord: värdegrundsarbete, livskunskap, SO-lärare, grundskolans senare år 
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1 Inledning 

Tisdag morgon, klockan är 8.34. På väg mot skolan går Kalle och hans tre kompisar med nyrakade 

huvuden iklädda bomberjackor, upprullade jeans och armékängor med den typiska vita 

snörningen. I sin väska har Kalle med sig 300 flygblad som under dagen ska delas ut på skolan för 

att tydligt klargöra att personer med utländsk bakgrund snarast bör ge sig av till det där utlandet 

igen. 

 

I klassrum 38 står läraren Ann-Sofie och känner frustration över situationen hon befinner sig i. 

Lektionen skulle ha börjat för nästan en kvart sedan men nästan en tredjedel av klassen har ännu 

inte kommit och ingen är sjukanmäld. Av de som har kommit i tid saknar flera rätt material, 

anteckningsmaterial och t.o.m. pennor. 

 

Samtidigt som ovanstående pågår står Lisa vid sitt skåp och letar efter fysikboken. Hon tror att den 

ligger längst in på den nedersta hyllan och hon får böja sig för att nå dit. Samtidigt som hon står 

där och letar i skåpet känner hon hur någon nyper henne i ändan. Mycket arg och förnärmad 

vänder hon sig snabbt om för att se att Jonte står där med ett hånflin på läpparna. 

 

Ovanstående situationer är inte baserade på, men däremot inspirerade av verkliga händelser 

som vi själva har sett och dessutom tror att väldigt många lärare och elever känner igen från 

skolan. Hur man går vidare med dessa typer av situationer är olika från skola till skola. Det 

som dock är gemensamt för alla skolor är att de enligt styrdokumenten måste arbeta aktivt 

med den här typen av frågor. I inledningen av Läroplan för det obligatoriska skolväsendet, 

förskoleklassen och fritidshemmet Lpo 94 (2001) står att läsa: 

 

Skolan har en viktig uppgift när det gäller att förmedla och hos eleverna förankra de 

grundläggande värden som vårt samhällsliv vilar på (Lpo 94 2001, s. 9). 

 

Det uppdraget – värdegrundsuppdraget – är inte preciserat i detalj vilket också medför att 

olika skolor har olika lösningar. Vid vår verksamhetsförlagda utbildning (VFU) har vi 

uppmärksammat att värdegrundsarbetet är centralt och ständigt aktuellt i skolans verksamhet. 

Alla de skolor vi har varit på har olika lösningar på värdegrundsarbetet men det som har varit 

gemensamt är att diskussionen kring dessa frågor har varit levande. Det vi noterat är att det är 

primärt två sätt som är dominerande i arbetet med värdegrundsfrågor. Antingen bedrivs denna 

undervisning enligt det sätt som läroplanen uttrycker, dvs. genom att låta all undervisning 

genomsyras av värdegrundsfrågor. Den andra varianten är att bedriva denna undervisning som 

ett eget utkristalliserat schemalagt ämne, vanligen benämnt livskunskap. Det vi också har 

noterat är att det är SO-läraren som har varit undervisande lärare i det här ämnet. Eftersom vi 
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utbildar oss till SO-lärare ser vi det här ”nya” sättet att arbeta med värdegrundsuppdraget som 

intressant.  Under den teoretiska delen av vår lärarutbildning har ett återkommande tema varit 

skolans värdegrunds- och demokratiuppdrag. Särskilt under våra inriktningsstudier i 

samhällskunskap har ämnet aktualiserats och betonats. Utifrån detta finner vi det intressant att 

göra en jämförelse mellan dessa olika arbetssätt utifrån några samhällskunskapslärares 

perspektiv. 

 

Vårt intresse kring detta har fördjupats och vi vill utveckla vår kunskap inom området. För att 

kunna problematisera värdegrundsarbetet på ett tillfredsställande tillvägagångssätt är det, 

enligt vår uppfattning, viktigt att angripa uppgiften ur ett allmän- och ämnesdidaktiskt 

perspektiv, därför har vi valt att ha med dessa delar i arbetet. Vidare måste läraren alltid 

förhålla sig till styrdokumenten i sitt dagliga arbete. De sätter ramarna för det didaktiska fält 

som läraren ska röra sig inom, därför tar vi vår utgångspunkt i styrdokumenten. Så som vi 

uppfattat det är forskningen inom det område som utgör syftet i vår uppsats relativt begränsad 

och vi har sett det som angeläget att undersöka detta även mot den bakgrunden. 

 

Då vi snart är färdiga lärare i samhällskunskap för grundskolans senare år har vi valt att 

genomföra undersökningen bland verksamma SO-lärare. Vi kan relatera till de intervjuade 

lärarnas situation och vi har ett stort intresse av ämnesområdet. Det hade varit intressant att 

även ta del av andra lärares uppfattningar kring värdegrundsfrågor men omfånget av en sådan 

studie hade inte rymts inom tidsramen för detta arbete. 

 

1.1 Uppsatsens plan 

Vi har varit tre författare till denna uppsats. Vi har genomgående arbetat tillsammans för att 

sammanställa uppsatsen. Det gäller både litteratursökning som själva skrivandet. De enda 

tillfällena som vi har delat upp oss har varit vid intervjuerna. Vi har alla genomfört minst en 

intervju var och har vid alla intervjuerna haft ytterligare en person som ansvarig för tekniken.  

Transkriberingsarbetet skedde enskilt men vi har gemensamt lyssnat på banden och läst 

utskrifterna av intervjuerna.  

 

1.2 Begreppsanvändning 

I detta avsnitt ger vi en förklaring till hur vi använder vissa begrepp och vilken betydelse de 

tillskrivs i vårt sätt att använda dem. 
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SO/SO-lärare 

SO är en förkortning för de samhällsorienterande ämnena i grundskolan som är 

samhällskunskap, historia, religion och geografi. I anslutning till de partier där vi använder 

dessa benämningar är samhällskunskapsämnet utgångspunkten. 

 

Livskunskap 

Många skolor som har schemalagd värdegrundsundervisning har valt att kalla ämnet 

livskunskap. Det finns inte något nationellt styrdokument i dagsläget för ämnet utan det kan 

se väldigt olika ut mellan olika skolor. Dock syftar begreppet, som vi använder det i 

uppsatsen, till att fungera som en slags paraplyterm för den schemalagda 

värdegrundsundervisningen. 

 

Integrerad värdegrundsundervisning 

Detta begrepp används för att benämna värdegrundsundervisningen som bedrivs på de skolor 

som låter värdegrunden vara närvarande i all undervisning.  

 

2 Syfte och frågeställningar 

Syftet med vår uppsats är att undersöka SO-lärares uppfattningar om värdegrunds-

undervisning i grundskolans senare år. Vi avser även att undersöka vilka skillnader som finns 

mellan hur värdegrundsarbetet organiseras och hur detta påverkar lärares arbete med och 

deras uppfattningar om värdegrundsarbetet. 

 

För att nå detta syfte har vi formulerat följande frågeställningar: 

 

 Hur uppfattar SO-lärare värdegrundsuppdraget? 

 Vilket utrymme får värdegrundsfrågor och hur gestaltas det arbetet i SO-

undervisningen? 

 Vilka skillnader finns det mellan lärares uppfattningar om värdegrundsarbetet och hur 

är det relaterat till värdegrundsundervisningens organisation? 
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3 Bakgrund 

I detta avsnitt kommer vi att redogöra för det som vi uppfattar som kärnan i värdegrunds- och 

demokratiuppdraget ur ett allmän- och ämnesdidaktiskt perspektiv och i synnerhet ur det som 

är knutet till samhällskunskapen. Vi kommer vidare att förankra våra forskningsfrågor i ett 

forskningssammanhang. Detta kommer att ske utifrån vetenskaplig litteratur men med 

tyngdpunkt på det ramverk som styrdokumenten, Lpo 94 samt de kursplaner som berör ämnet 

samhällskunskap, sätter upp. Vår motivering till att ta en utgångspunkt i styrdokumenten är 

och behandla dem relativt utförligt, är att det är dessa dokument som ytterst sätter ramarna för 

lärarens uppdrag. 

 

3.1 Pedagogiska ramar - styrdokumenten 

Ellen Almgren skriver i Att fostra demokrater (2006) att läroplanerna fram till de nuvarande 

har varit regelstyrda och att skolan en gång var statligt styrd. Numera är läroplanerna 

målstyrda och organiserandet av skolans verksamhet ligger på en kommunal nivå.  Skolans 

organisation har fått större handlingsutrymme att tolka och konkretisera de nationella 

styrdokumenten. Även lärarens uppdrag regleras av styrdokumenten. Detta får följden att 

varje ämneslärare studerar styrdokumenten utifrån sitt ämnesperspektiv. Vi kommer nedan att 

studera läroplanen utifrån en samhällskunskapslärares perspektiv. 

 

3.1.1 Läroplanen 

Lpo 94 (2001) är uppdelad i två delar: Skolans värdegrund och uppdrag samt Mål och 

riktlinjer. Den första delen beskriver de värden som ska genomsyra skolans verksamhet. Det 

avsnittet inleds med följande citat: ”Det offentliga skolväsendet vilar på demokratins grund” 

(Lpo 94 2001, s. 9). Vidare beskrivs skolans uppgift att förmedla och få eleverna att anamma 

demokratiska värden och färdigheter. Värdegrunden kännetecknas av solidaritet, 

medmänsklighet, medkänsla och sympati för svaga och utsatta. Värdegrundsarbetet är av 

yttersta vikt då det vidgar kunskapsdimensionen till att i större utsträckning omfatta hela vårt 

kulturarv. Arbetet med värdegrunden är även en viktig del i arbetet att befästa de 

gemensamma värdena som vårt samhälle bygger på (Lpo 94 2001).  

 

I den andra delen av Lpo 94 (2001) ligger innehållets tonvikt på skolans uppdrag utifrån ett 

mer konkret perspektiv i den bemärkelsen att det finns ett antal mål och riktlinjer att förhålla 

sig till i verksamheten. Målen är uppdelade i två typer: mål att sträva mot samt mål att uppnå. 
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Mål att sträva mot syftar till att skolans verksamhet ska kännetecknas av en strävan mot 

utveckling, medan mål att uppnå lägger ett ansvar på skolan att eleverna måste tillgodoses 

med vissa kunskaper och färdigheter.  

 

3.1.2 Kursplanerna för SO-ämnet 

När det gäller grundskolans senare år finns det två kursplaner som berör ämnet 

samhällskunskap. Dels kursplanen för samhällsorienterande ämnen vilken berör geografi, 

historia, religionskunskap och samhällskunskap i ett övergripande perspektiv. Dels 

kursplanen för ämnet samhällskunskap som är specifik för ämnet. 

 

Strukturen på de båda kursplanerna är dock av liknande karaktär. Den första delen beskriver 

ämnenas syfte och roll i utbildningen. I kursplanen för de samhällsorienterade ämnena ligger 

fokus på att ge ”eleven möjlighet att se omgivningen i relation till sig själv och att förstå sig 

själv i relation till omgivningen” (Skolverket 2001, ej numrerat dokument) samt att utveckla 

elevens förmåga att reflektera över samhälleliga fenomen. Ämnet samhällskunskaps kursplan 

skärper fokus på detta ytterligare och understryker vikten av att eleven kan ”analysera, dra 

slutsatser och göra egna ställningstaganden av information” (Skolverket 2001, ej numrerat 

dokument). 

 

Precis som i läroplanerna innehåller även kursplanen strävansmål och uppnåendemål. Målens 

funktion är desamma som i läroplanerna (se avsnitt 2.1.1). Skillnaden är dock att 

uppnåendemålen har en stark koppling till bedömningsavsnittet för samhällskunskap där 

betygskriterierna för samhällskunskap finns angivna (Skolverket 2001). 

 

3.2 SO-lärarens uppdrag 

I detta avsnitt presenteras SO-lärarens uppdrag utifrån kurs- och läroplaner, didaktiska 

perspektiv samt teoretiska perspektiv på hur värdegrunden kan tillämpas i undervisningen.  

 

3.2.1 SO-lärarens uppdrag utifrån kurs- och läroplaner 

Att vara lärare handlar inte bara om de mer konkreta kunskaperna, det står tydligt att utläsa i 

de olika styrdokumenten (se avsnitt 2.1). En SO-lärare ska inte bara ta hänsyn till den 

nationella läroplanen utan har även kursplanen för de samhällsorienterade ämnena att arbeta 

efter. Lärarens uppdrag att arbeta med värdegrund och demokrati understryks i kursplanen för 

samhällskunskap. Detta arbete kan inte enbart föras på en teoretisk nivå och därför poängteras 
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att det är viktigt att även inkludera en etisk dimension i undervisningen. Den etiska 

dimensionen är viktig då den kan möjliggöra reflektion utifrån ett personligt plan hos eleverna 

i viktiga frågor knutna till exempelvis förtryck och maktmissbruk (Skolverket 2000a). 

 

Demokratiuppdraget går att utläsa även ur de uppnåendemål som finns formulerade i 

kursplanen för samhällskunskap.  

 
Mål som eleverna skall ha uppnått i slutet av det nionde skolåret 

- kunna reflektera över människors villkor och hur dessa skiftar utifrån kön och social och 

kulturell bakgrund, […] 

- förstå de gemensamma och grundläggande demokratiska värden som vårt samhälle vilar på samt 

kunna tillämpa ett demokratiskt arbets- och beslutssätt (Skolverket 2000a). 

 

Även i kursplanen för de samhällsorienterande ämnena finns strävansmål gällande 

demokratiuppdraget. 

 
Skolan skall i sin undervisning inom det samhällsorienterade kunskapsområdet sträva efter att 

eleven 

- utvecklar respekt för andra människors ställningstaganden men uppmärksammar och tar avstånd 

från sådana som innebär förtryck och kränkningar, 

- gör det till en vana att i sitt handlande ta hänsyn till allas lika värde och rättigheter, oberoende av 

exempelvis kön, klass och etnisk tillhörighet, 

- utvecklar förmåga att se konsekvenser av sina och andras ställningstaganden och handlingar, 

(Skolverket 2000b). 

 

Almgren (2006) skriver om att skolans demokratiuppdrag är uppdelat i två delar; den 

institutionella och den organisatoriska. Det institutionella demokratiuppdraget handlar om att 

ge eleverna redskap för att kunna delta i det demokratiska samhället. Det organisatoriska 

demokratiuppdraget fokuserar mer på att skapa en demokratisk miljö för att skapa goda 

förutsättningar för ett aktivt demokratiskt deltagande. Almgren (2006) pekar på följande 

stycke i Lpo 94: 

 
Det är inte tillräckligt att i undervisningen förmedla kunskap om grundläggande demokratiska 

värderingar. Undervisningen ska bedrivas i demokratiska arbetsformer och förbereda eleverna för 

att aktivt deltaga i samhällslivet. Den skall utveckla deras förmåga att ta personligt ansvar (Lpo 94 

2001, s.11). 
 

Ovan nämnda aspekter på SO-lärarens uppdrag har tolkats av SO-lärare och gjort avtryck i 

den konkreta undervisningen. Det visar Skolverkets rapport Nationella utvärderingen av 

grundskolan 2003 (2004). Där framkommer det att lärare på senare år har lyft fram andra 

aspekter än de teoretiska. Det handlar om att se undervisningen ur ett mer allomfattande 
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perspektiv där även teman av livskunskapskaraktär får ta plats. SO-läraren ser att 

undervisningen är ett tillfälle att förmedla mer än endast teoretiska kunskaper. Istället ses 

möjligheterna att ur ett värdegrundsperspektiv arbeta med frågor som knyter an till 

emotionella kunskaper.  

 

3.2.2 Didaktiska perspektiv på SO-lärarens uppdrag 

En annan aspekt på SO-lärarens uppdrag handlar om den didaktiska dimensionen i arbetet. Att 

välja att arbeta med värdegrundsfrågor i sin undervisning handlar om didaktiska val.  Folke 

Vernersson skriver i artikeln Didaktiken och dess huvudfrågor (1999a) att den centrala 

utgångspunkten i didaktikbegreppet bygger på att varje undervisningstillfälle bygger på ett 

antal olika val: 

 - Innehåll    - Selektivisering 

 - Organisation  - Undervisningsmetod 

 

De olika didaktiska valen som görs påverkas av flera olika faktorer t.ex. samtiden och 

undervisningstraditioner. Valen får konkreta konsekvenser för den studerande i dennes 

lärandesituation och socialisation (Vernersson 1999a).  

 

Vernersson (1999b) beskriver att ett didaktiskt arbetssätt handlar om fyra frågor: 

 Identitetsfrågan – Vad är kärnan i det specifika kunskaps- och färdighetsområdet?  

 Legitimitetsfrågan – Varför är det valda ämnesområdet viktigt att arbeta med? Här 

finns det två olika legitimitetskrav; det formella (t.ex. kursplaner) och det funktionella 

(t.ex. den praktiska användbarheten) legitimitetskravet.  

 Selektionsfrågan – Vad ska vi undervisa om och vad är motiveringen till vårt val? Det 

finns två olika sätt att motivera sina didaktiska val: horisontell representativitet som 

bygger på ett vidare och mer övergripande kunskapsspektra medan den vertikala 

exemplariteten snarare syftar till att fördjupa sig inom några centrala 

kunskapsområden och problem. 

 Kommunikationsfrågan – Hur ska vi undervisa? Vilka arbetssätt och arbetsformer ska 

vi använda? Dessa frågor kan ses utifrån två utgångspunkter. Aktörsperspektivet ger 

läraren den beslutande makten att bestämma över både form och innehåll gällande 

kommunikationen vilket ofta leder till en envägskommunikation. Interaktions-

perspektivet menar att läraren tar utgångspunkt i den aktuella lärandesituationen och 

tillsammans med eleverna skapar en fungerande flervägskommunikation.  
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Ovanstående frågeställningar mynnar ut i didaktikens klassiska och kärnfulla frågor: Hur? 

Vad? och Varför?. Dessa frågor är till hjälp för läraren att problematisera undervisningen på 

ett mångfacetterat sätt. På senare tid har man även diskuterat och utformat fler kompletterande 

frågor som: När? Vem? och Var?. Dock förlorar det didaktiska perspektivet, enligt 

Vernersson (1999b), sitt värde om man inte ser på alla de didaktiska frågorna utifrån en 

undervisningskontext. 

 

3.3 Värdegrunden i skolan 

Detta avsnitt avser att belysa värdegrunden och värdegrundsuppdraget i skolan. Vi inleder 

med att beskriva begreppet värdegrund, vidare beskrivs ett forskningsperspektiv på 

värdegrunden. I det därpå följande avsnittet beskrivs värdegrundsuppdraget både utifrån 

styrdokumenten och den praktiska tillämpningen av den. I det avslutande avsnittet belyses 

olika aspekter av värdegrundens aktualisering.  

 

3.3.1 Värdegrunden i forskningen 

Detta avsnitt inleds med förklaringar av begreppet värdegrund och dess innehåll utifrån olika 

forskares och utredningars perspektiv. I avsnittet avhandlas även värdegrunden utifrån den 

forskning som bedrivs inom området. 

 

Trots att båda begreppen värdegrund och demokratiuppdrag används flitigt i Lpo 94 är båda 

begreppen svårdefinierade. Almgren (2006) skriver att det inte är klart vad som ingår i 

skolans demokratiuppdrag. I regeringens utredning En värdegrundad skola (Ds 1997:57) 

belyses denna problematik. Utredningen visar att skolans personal och elever inte är bekanta 

med begreppet ”skolans värdegrund”. Det är heller inte självklart att man själv har reflekterat 

över begreppet och vad man väger in i det.  Detta påverkar således arbetet med värdegrunden. 

Då skolan numera är decentraliserad medför detta att lokala tolkningar förekommer i större 

utsträckning. Det är därför viktigt att diskutera och reflektera på varje enskild skola vad 

innebörden i värdegrunden är (Skolverket 2001). Gunilla Zackari & Fredrik Modigh (2000) 

skriver i Värdegrundsboken att de tolkningar och reflektioner som görs kommer att påverkas 

av de lokala förutsättningarna gällande skolans personal, eleverna och det omgivande 

samhället. 

 

I alla ovan nämnda dokument påpekas definitionsproblematiken gällande begreppen, men de 

lämnar även egna bidrag till en definition på begreppet värdegrund. Zackari & Modigh (2000) 
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menar att värdegrunden handlar om en ”demokratisk mentalitet”. Den definitionen betonar 

kommunikation som kännetecknas av lyhördhet och respekt.   

 

Christer Hedin och Pirjo Lahdenperä (2000) beskriver i Värdegrund och samhällsutveckling 

sin definition av begreppet. De ger en metaforisk beskrivning i form av ett hus. Grunden till 

huset ska symbolisera värdegrunden i samhället. Huset och dess innehåll ska symbolisera 

själva samhället och för att det inte ska rasa samman måste det vila på (värde-) grunden. 

 

Gunnel Colnerud (2004) skriver i sin artikel ”Värdegrund som pedagogisk praktik och 

forskningsdiskurs” i Pedagogisk forskning i Sverige att begreppet värdegrund lanserades i 

samband med Lpo 94. Begreppet har blivit ett samlingsnamn för en rad olika värden och 

värdefrågor. Detta är ett problem då lärarna använder begreppet som en slags brygga över det 

moraliska mellanrum som uppstår i gränslandet mellan de värden som skolan ska förmedla 

och elevernas beteende. Värdegrunden kan via det sättet att se på den få till uppgift att enbart 

fungera som ett slags rättesnöre i de fall då det begås moraliska övertramp och Colnerud 

poängterar att det inte är värdegrundens egentliga funktion. 

 

Tullie Torstenson-Ed (2003) skriver i Ungas livstolkning och skolans värdegrund att 

tolkningen av värdegrunden är problematisk. Då tolkningsutrymmet är stort är förekomsten av 

olika tolkningar stor och detta kan i sin tur göra att värdegrunden kan uppfattas för abstrakt 

och för splittrad för att den ska kunna ses som något gemensamt. Skolverket väljer dock att i 

sin skrift Ständigt. Alltid (1999) se värdegrunden som den referenspunkt som omfattar alla 

och som alla kan ställa upp på. Utifrån detta synsätt kan värdegrunden sägas vara något 

universellt som människor med olika bakgrunder kan ha som gemensam nämnare.    

 

3.3.2 Skolans värdegrundsuppdrag 

Ola Sigurdson (2002) skriver att det i svensk undervisningshistoria finns en tydlig koppling 

mellan kunskap och moral. Vidare menar han att detta tydligt kommer till uttryck i Lpo 94 då 

skolans värdegrundsuppdrag lyfts fram tydligare än vad tidigare motsvarande dokument gjort. 

Almgren (2006) menar att en av skolans tydligaste arbetsuppgifter är att fostra eleverna till att 

bli demokratiska medborgare. Detta stöds också av Kent Larsson (2004b) som menar i 

Demokratiska dimensioner i skolans samhällsundervisning. En didaktisk studie att det tydligt 

går att utläsa ett demokratiuppdrag för undervisningen. Almgren (2006) menar vidare att detta 

uppdrag inte på något sätt är ett nytt fenomen, utan har i egentlig mening varit aktuellt allt 
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sedan 1946. Då lade skolkommissionen fram ett förslag vars kärna bestod av att skolan skulle 

fostra demokratiska medborgare. 

 

I Skolverkets rapport Ung i demokratin (2001) framhålls att kunskaper om demokrati är inte 

bara viktigt i sig utan det har gynnsamma effekter på människors värderingar och attityder.  I 

samtliga styrdokument står det att grundläggande demokratiska värderingar ska utgöra 

fundamentet för skolans värdegrund. Således är demokratiuppdraget en del av 

värdegrundsarbetet. Hans Albin Larsson (2004a) beskriver detta i en modell i sin bok Vår 

demokratis värdegrund. Vi har gjort en egen tolkning och sammanfattning av den: 

 

 

                          Figur 1: Demokratiuppdraget i värdegrunden 

 

Larsson (2004a), skriver att arbetet med demokrati bygger på att eleverna kan göra egna 

värderingar och ställningstaganden. Detta förutsätter att eleverna får tillfälle att öva sitt 

kritiska och analyserande tänkande. Nedanstående utdrag ur Lpo 94 syftar till att exemplifiera 

detta. I det första avsnittet, i läroplanens andra kapitel, Mål och riktlinjer står det att läsa om 

Normer och värden. Där är strävansmålen följande: 

 

Skolan skall sträva efter att varje elev 

- utvecklar sin förmåga att göra och uttrycka medvetna etiska ställningstaganden grundade på 

kunskaper och personliga erfarenheter,  

- respektera andra människors egenvärde, 

- tar avstånd ifrån att människor utsätts för förtryck och kränkande behandling, samt 

medverkar till att bistå andra människor, 

- kan leva sig i och förstå andra människor situation och utvecklar en vilja att handla också 

med deras bästa för ögonen och visar respekt för och omsorg om såväl närmiljön som miljön 

i ett vidare perspektiv (Lpo 94 2001, s. 13f). 
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3.3.3 Värdegrundsuppdraget i praktiken 

Som tidigare nämnts går det att tydligt utläsa ett värdegrundsuppdrag i Lpo 94. Det är dock 

inte bara läraren som omfattas av riktlinjerna i Lpo 94. I avsnittet Normer och värden 

tydliggörs att all skolans personal är ålagda att arbeta med uppdraget och där följande citat 

exemplifierar detta: 

 

Alla som arbetar i skolan skall […] medverka till att utveckla elevernas känsla för samhörighet, 

solidaritet och ansvar för människor också utanför den närmaste gruppen, […] [samt] aktivt 

motverka trakasserier och förtryck av individer eller grupper […] (Lpo 94 2001, s.14). 

 

I Grundskolan: kommentarer till kursplaner och betygskriterier (2000) står att läsa att 

demokratiuppdraget förtydligas i kursplanerna för de olika enskilda ämnena. Då är det främst 

inom SO-ämnena som demokratiuppdraget lyfts fram. I kursplanen för samhällskunskap 

betonas samhällskunskapslärarens uppdrag att arbeta med demokrati. Detta arbete kan inte 

enbart föras på en teoretisk nivå och därför poängteras att det är viktigt att även inkludera en 

etisk och praktisk dimension i undervisningen. Den etiska dimensionen är viktig då den kan 

möjliggöra reflektion utifrån ett personligt plan hos eleverna i viktiga frågor knutna till 

exempelvis förtryck och maktmissbruk (Skolverket 2000a). Då detta endast är riktlinjer för 

lärarens arbete öppnar det upp för tolkningsmöjligheter hos varje enskild lärare på varje skola 

(Zackari & Modigh 2000). Enligt Skolverkets rapport Med demokrati som uppdrag (2000c) 

beskrivs värdegrunden handla om förhållningssätt. Det handlar om bemötande, 

kommunikation och värdering av varandra. I skolan kommer detta till uttryck i skolans 

vardag, både i och utanför klassrummet. Både Kennert Orlenius (2001), i Värdegrunden – 

finns den?, och Zackari & Modigh (2000) betonar också förhållningssättet som ett uttryck för 

värdegrundsuppdraget. Det är något som måste genomsyra hela verksamheten och inte att 

arbeta med det punktvis några gånger i veckan. Lärarna bör också förmedla värdegrunden 

som förebilder. De bör bemöta eleverna med respekt och vara en närvarande vuxen som inte 

blundar för problemen. Zackari & Modigh (2000) uttrycker att det inte finns några s.k. 

frizoner för vuxna att inte engagera sig och bry sig om värdegrundsfrågor.  

 

Det är också viktigt att eleverna får möjlighet att arbeta med värdegrundsfrågorna i praktiken. 

(Orlenius 2001). Även detta område finns med i styrdokumenten men även här finns ett 

relativt stort tolkningsutrymme (Zackari & Modigh 2000). Inom detta tolkningsutrymme har 

olika skolor olika lösningar. Vissa skolor har utifrån detta utformat ett eget ämne, ofta kallat 

livskunskap, medan andra håller sig till att strikt integrera värdegrundsundervisningen i all 
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undervisning. Detta är dock sällan baserat på färdiga modeller utan är i regel lokala 

anpassningar utifrån de behov och resurser som är unika för varje enskild kommun och skola 

(Skolverket 2000c).  

 

3.3.4 Värdegrundens aktualisering 

Värdegrundsuppdraget har aktualiserats under det senaste decenniet av olika anledningar. 

Detta startade i samband med utformandet av Lpo 94 då SOU 1992:94 Skola för bildning 

betonade vikten av elevers egna ställningstaganden. De nya omvärldsförändringarna ställer 

nya krav på skolan och på att förmedla nya typer av kunskaper till eleverna. Det etiska 

perspektivet har alltid varit närvarande men måste nu lyftas upp. Eleverna måste få möjlighet 

att utveckla sitt eget ställningstagande som inte bara ska byggas på kunskaper utan även på 

värderingar. Orlenius (2001) poängterar att fokuseringen på och aktualiseringen av 

värdegrunden beror på att det paradigmskifte som skett över tid också har inneburit att 

kunskapsbegreppet fått en ny innebörd. Idag måste skolan rusta eleverna för att kunna tackla 

ett globalt samhälle som karaktäriseras av mångkultur och frihetsideal. Även Sigurdson 

(2002) pekar på att en större mångfald har bidragit till en diskussion kring frågan om 

existensen av gemensamma värden. Om det nu inte finns något som benämns som 

gemensamma värden är det då önskvärt och hur ska den då utformas? Samtliga av dessa 

frågor i kombination har tillsammans satt sina spår och lyft upp värdegrundsfrågan på 

agendan. 

 

Det finns även organisatoriska anledningar till värdegrundens aktualisering. Skolan har gått 

från att vara regelstyrd till att numera vara målstyrd. Detta har medfört ett behov av att 

förtydliga de värden som måste genomsyra hela skolans verksamhet (Sigurdson, 2002). Enligt 

Utredningen SOU 2000:19 Från dubbla spår till elevhälsa är det viktigt att elever och lärare 

upplever skolan som en trygg plats. Därför har värdegrundsarbetet även betydelse för att 

skolverksamheten ska fungera tillfredställande. I Skolverkets skrift Med demokratin som 

uppdrag (2000) betonas vikten av att värdegrunden behandlas i skolans verksamhet eftersom 

det är den enda mötesplatsen för alla barn och ungdomar. Det är också en naturlig mötesplats 

för barn och ungdomar med olika bakgrunder. 

 

Frågan om värdegrundsundervisning har inte minst aktualiserats i och med 

Värdegrundsprojektet. Under året 1999-2000 leddes projektet av Monica Zackari på 

beställning av utbildningsdepartementet. Den dåvarade skolministern Ingegerd Wärnersson 
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pekade på att målen för värdegrundsuppdraget var tydligt utskrivet i de olika styrdokumenten. 

Däremot var de svårtolkade och svåra att omsätta i praktiken (Orlenius 2001). Med detta som 

utgångspunkt startades projektet och syftade till att stödja och uppmuntra arbetet med 

värdegrunden ute i skolorna och kommunerna. Projektet riktade sig till alla verksamma inom 

skolan men även kommunpolitiker. Tanken var att värdegrundsfrågorna skulle lyftas upp och 

sedan genomsyra hela skolans verksamhet. Ett annat syfte har varit att hjälpa skolorna att hitta 

verktyg till reflektion och handling (Zackari och Modigh 2000).  

 

4 Metod 

I detta avsnitt kommer vi att beskriva vår metod, den kvalitativa forskningsintervjun, utifrån 

relevant litteratur. Vi kommer även att motivera vårt metodval och redogöra för vårt 

tillvägagångssätt av våra intervjuer. 

 

4.1 Kvalitativa forskningsintervjun 

I följande avsnitt presenteras den kvalitativa forskningsintervjun utifrån dess kännetecken, 

kvalitetskriterier samt våra motiv till valet av just denna metod.  

  

4.1.1 Beskrivning av vår forskningsmetod 

Roland Severin (2002) beskriver i sin avhandling Dom vet vad dom talar om valet av den 

kvalitativa forskningsintervjun. Han vill undersöka hur företeelser uppfattas och detta gör sig 

bäst genom att helt enkelt fråga. Därför är intervjun den mest lämpade metoden. Vidare menar 

han att vår tillvaro inte är ordnad efter objektiva sanningar i en objektiv verklighet och därför 

kan heller inte universella förklaringsmodeller avvändas. Kunskap om vår tillvaro är 

individuell i den bemärkelsen att den är summan av varje individs erfarenheter.  

 

Jan Trost (2005) beskriver i sin bok Kvalitativa intervjuer att den kvalitativa intervjun genom 

sin form fråga-svar ger intervjuobjektet möjlighet att utveckla sina svar på ett djupare plan. 

Detta ger forskaren tillgång till en helt annan kunskap än vid t.ex. en enkätstudie då svaren 

oftast blir mer ytliga. Staffan Stukát (2005) fördjupar detta perspektiv ytterligare i sin bok Att 

skriva examensarbete inom utbildningsvetenskap genom att betona den kvalitativa studiens 

styrka i att skapa förståelse för ett specifikt fenomen på ett sätt som en kvantitativ studie inte 

förmår. 
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Severin (2002) pekar på att ytterligare ett kännetecken för metoden är att den kunskap som 

skapas är interrelationell, något som uppstår i relationen mellan individer i utbytet av 

erfarenheter dem emellan. Steinar Kvale (2007) framhåller i sin bok Den kvalitativa 

forskningsintervjun att intervjun kan ses som ett samtal där kunskap skapas utifrån både 

intervjuarens och den intervjuades erfarenheter.  

 

Den kvalitativa forskningsintervjuns mest signifikanta kännetecken är att den möjliggör 

djupare tolkningar. Under intervjuarbetet tolkar forskaren den intervjuades svar kontinuerligt 

och i detta tolkningsarbete råder en dynamik mellan deltolkningar och tolkningar av helheten. 

Jan Teorell och Torsten Svensson (2007) benämner i sin bok Att fråga och att svara detta 

tolkningsarbete som hermeneutiskt, d.v.s. för att tolkningar ska ligga nära verkligheten krävs 

det ett aktivt samspel mellan tolkningens delar och helhet. Tolkningar kan dock inte ske 

planlöst utan måste följa ett visst mönster där den tidigare nämnda dynamiken mellan del och 

helhet är av stor vikt. Vidare är det även viktigt att uttolka det mönster som intervjun visar 

upp, ett slags sammanhang som på ett rättvist sätt återspeglar intervjun. Detta måste också ske 

efter ett krav på rimlighet där tolkningarna inte får skena iväg. Tolkningarna måste hela tiden 

ligga på en nivå som är relaterbar till den skrivna texten (Severin 2002). 

 

Den kvalitativa forskningsintervjun kan genomföras i olika former. Den halvstrukturerade 

intervjun karaktäriseras, enligt Kvale (2007), av att intervjun har ett eller flera förutbestämda 

teman med tillhörande förslag på frågor och följdfrågor. Dock lämnar den halvstrukturerade 

intervjun möjlighet till anpassning efter situationen och framförallt efter de svar som 

intervjupersonen ger. Den halvstrukturerade intervjun får därmed karaktären av ett samtal då 

den möjliggör dynamik mellan intervjuaren och intervjupersonen. 

 

4.1.2 Kvalitetskriterier 

Staffan Larsson (1994) skriver om kriterier för att uppnå kvalitet i sin artikel ”Om kvalitet i 

kvalitativa studier”. Larsson gör en åtskillnad mellan kvaliteten på arbetet i sin helhet, 

kvaliteten på arbetets resultat samt arbetets validitet. Beträffande kvaliteten i sin helhet menar 

Larsson att forskaren måste vara medveten om att den fakta som presenteras alltid är 

perspektivberoende. Kvalitetskravet i relation till detta syftar till att granska författarens 

förmåga att uttrycka sin förförståelse för det beforskade fenomenet. Forskaren måste alltså 

redovisa detta tydligt i arbetet då det underlättar läsningen och bedömningen av arbetet 

avsevärt. Vidare menar Larsson att i ett helhetsperspektiv är arbetets interna logik av stor vikt. 
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Då det finns en tydlig koppling och relevans mellan forskningsfrågorna, datainsamlingssättet 

och analysen kan man tala om en inre logik. Det sista bedömningskriteriet för helheten skriver 

Larsson är hur forskaren förhåller sig till de etiska aspekterna i jakten på nya kunskaper och 

insikter. 

 

I samband med kvaliteter hos en kvalitativ undersökning talar man om reliabilitet, validitet 

och generaliserbarhet (Stukát 2005). För att en studie ska ha en hög reliabilitet ska dess 

resultat ska bli detsamma oberoende av vem som gör undersökningen. I ett kvalitativt arbete 

är den kommunikativa validiteten av särskilt stor vikt. Den innefattar huruvida författarens 

argumentation relateras och hänger ihop med de uppfattningar som exempelvis 

intervjupersonerna uttrycker. Om sambandet mellan författarens argumentation och 

tolkningarna av intervjupersonerna är starkt kan man tala om en kommunikativ validitet. 

Dock är validitet ett begrepp som innehåller olika typer av kriterier. Utöver den 

kommunikativa validiteten kan man även tala om innehållsvaliditet som ser till om forskaren 

undersöker det som denne ämnar undersöka (Severin 2002). 

 

4.1.3 Motiv till vårt metodval 

En av intervjumetodens styrkor är öppenhet. Öppenheten är genomgående inom många 

områden av processen med intervjun. Denna öppenhet härrör i det faktum att i en 

intervjusituation finns möjligheten att anpassa frågorna efter svaren, t.ex. att ställa följdfrågor. 

Detta är något som inte är möjligt vid exempelvis en enkätundersökning. Således kan 

intervjun ses som ett samtal där båda parterna genom samtalet kommer fram till nya 

kunskaper. Intervjun som samtal är med andra ord inte enbart ett sätt att studera empirin utan 

även ett tydligt exempel på hur kunskap uppkommer, dvs. i interaktion mellan individer. 

(Kvale 2007). Severin (2002) menar att en av den kvalitativa intervjuns styrkor är möjligheten 

att uttolka individuella tolkningar, både intervjuarens samt den intervjuade. Han menar dock 

att metoden inte är fullkomlig på något vis. Det finns element i intervjumetodiken som kan 

påverka de inblandade, både negativt och positivt. Utifrån vårt syfte finner vi att den 

kvalitativa intervjumetoden är mest lämpad då vi, liksom Severin (2002) framhåller, vill 

undersöka uppfattningar och motiv. Intervjun som metod ger oss en bredare och 

förhoppningsvis djupare bild av lärares uppfattningar om värdegrunduppdraget och arbetet 

med livskunskap/värdegrundsundervisning i skolan. Att använda andra metoder såsom enkät 

eller litteraturstudier tror vi inte hade gett en lika målande bild av hur det ser ut idag. Enkäter 

kan medföra ett stort bortfall av svar och de svar som kommer in har en tendens att bli för 
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ytliga (Kvale 2007). Svårigheterna med en litteraturstudie kan vara möjligheterna att göra en 

aktuell bild av situationen idag då det kan uppstå problem med att finna aktuell litteratur att 

studera. 

 

Kvale (2007) skriver att den kvalitativa forskningsintervjun kännetecknas av öppenhet vilket 

tilltalade oss i vårt metodval. Att ge den intervjuade möjlighet att vidareutveckla sina tankar 

och att ge denne möjlighet att resonera kring sina funderingar skulle gå förlorat om vi 

använde oss av en annan metod som inte kännetecknas av intervjuns öppenhet. Öppenheten 

bidrar starkt till att intervjun kan ses som ett samtal snarare än som en utfrågning. Då den 

kvalitativa forskningsintervjun baseras på tolkningsprocesser har de deltagande parternas 

erfarenheter och förkunskaper betydelse för resultatet. Vi intervjuare har en förkunskap, ett 

språk och en bakgrund som gör att vi väljer att ställa vissa specifika frågor.  Vi har även ett 

förutbestämt syfte med själva intervjun. Nils Gilje & Harald Grimen (2007) skriver i 

Samhällsvetenskapernas förutsättningar att detta kan påverka den intervjuade och dennes svar 

då det finns risk att den intervjuade ger de svar som den tror att vi förväntar oss.  

 

En kritisk synvinkel på den kvalitativa forskningsintervjun anser vi, liksom Trost (2005) vara 

det smala urvalet. Vi anser att det hade varit intressant att få en bredare bild av lärares 

uppfattningar i nuläget. Dock är det svårt av forskningsekonomiska skäl. Denna aspekt har 

vägts in i vår presentation av vårt forskningsresultat. 

 

Vi anser att vi, trots de svagheter som påtalats gällande den kvalitativa forskningsintervjun, 

har valt en lämplig metod för vårt examensarbete. Att ha ett reflexivt förhållningssätt till 

metoden minimerar risken att metoden missbrukas.  

 

4.2 Intervjuernas genomförande 

I en inledande fas av arbetet med denna uppsats skickades ett e-mail till samtliga, 21 stycken, 

kommunala 7-9-skolor i en kommun i Mellansverige med övergripande frågor om 

värdegrundsundervisningen vid den aktuella skolan. Efter att ha fått svar från skolorna 

inledde vi urvalsprocessen. Urvalsprocessen presenteras i avsnittet nedan. Därefter följer 

förberedelser inför intervjun samt förarbetet med våra intervjufrågor, till detta hör ett avsnitt 

om våra forskningsetiska överväganden. Den sista delen behandlar intervjuns genomförande 

samt efterarbetet och analysen av intervjun. 
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4.2.1 Urval 

Då arbetets syfte är att undersöka SO-lärares uppfattningar om värdegrunden och arbetet 

ringas kriterierna för vilka typer av personer som kan intervjuas in på ett naturligt sätt. För att 

nå syftet har vi genomfört ett strategiskt urval i den bemärkelse att det är endast sådana lärare 

som tillfrågats om eventuell medverkan i arbetet. Precis som Teorell & Svensson (2007) 

skriver lämpar sig det strategiska urvalet bättre än det slumpmässiga om man ämnar beforska 

en avgränsad grupp, i vårt fall SO-lärare. Den andra delen av vårt syfte kretsar kring hur 

organiseringen av värdegrundsarbetet (integrerad värdegrundsundervisning kontra 

livskunskap) påverkar SO-lärarnas arbete med de frågorna. Därmed uppstod det en naturlig 

uppdelning även där. För att möjliggöra en jämförelse mellan lärare och deras arbetssätt 

förutsattes det att de var verksamma på olika skolor med olika arbetssätt. 

 

Då vi fått svaren från de olika skolorna tog vi hänsyn till ovan nämnda strategier och gjorde 

urvalet utifrån en bekvämlighetspunkt då vi valde ut de skolor som svarade först och som 

hade visat intresse för att medverka. 

  

Det totala antalet intervjuer bestämdes till fyra, två intervjuer i skolor som har integrerad 

värdegrundsundervisning och två skolor som har livskunskap. Precis som Kvale (2007), anser 

vi att ett fåtal väl genomförda intervjuer skänker mer substans till arbetet än att genomföra 

många eftersom det finns en uppenbar risk med ett stort insamlat intervjumaterial. Risken är 

att en stor mängd data är svårare att bearbeta och analysera och därmed missa betydelsefulla 

och avgörande detaljer. Severin (2002) menar att det finns en övre gräns för hur många 

intervjuer som är nödvändiga att genomföra. Då man vid analysen upptäcker att det finns 

stora samstämmigheter i resultatet behöver man inte genomföra fler intervjuer. Därför är det 

inte självklart att fler intervjuer bidrar till ett bättre uppfyllande av syftet. 

 

Slutligen finns det även forskningsekonomiska skäl till att vi inte har genomfört fler 

intervjuer. Detta hänger även ihop med tidigare nämnda skäl likväl som syftet. Vi vill göra 

vårt resultat rättvisa genom att göra goda analyser av den data vi samlat in samtidigt som vi 

inte ämnar presentera några generaliserbara fakta utan endast några nedslag i verkligheten. 

 

4.2.2 Förberedelser  

Innan det var dags att genomföra själva intervjun krävdes det olika typer av förberedelser för 

att intervjun skulle bli lyckad med ett tillfredställande resultat. I sin beskrivning av 
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intervjuprocessen utgår Kvale (2007) från en sjustegsmall (se bilaga 1). Vi har valt att ha med 

denna sjustegsmodell för att vi anser den ha ett praktiskt värde i vårt arbete. Dess styrka är att 

den åskådliggör intervjuprocessens samtliga steg och har gjort oss uppmärksamma på att 

samtliga steg är av yttersta vikt för att göra processen rättvisa. 

 

Nästa steg i intervjuprocessen var att planera in tid och plats för genomförandet av 

intervjuerna med de fyra utvalda SO-lärarna. För att minimera riskerna för att försätta 

intervjupersonen i underläge lät vi dessa bestämma tid och plats för intervjun. Detta 

resulterade i att intervjuerna genomfördes på skolorna under arbetstid.  

 

4.2.3 Formuleringar av intervjufrågor 

Vi har formulerat intervjufrågorna utifrån vårt syfte och vår problemformulering. Inför 

intervjuerna var vi överens om att intervjun skulle likna ett samtal snarare än en utfrågning (se 

avsnitt 3.1.1). Med anledning av detta formulerade vi få frågor och utgick från 

ämnesområden/teman. De ämnesområden/teman vi formulerade lämnades inte till 

intervjupersonerna i förhand utan det var vid själva intervjutillfället som dessa presenterades. 

Detta gjordes för att inte påverka intervjupersonen i den bemärkelse att denne lämnar svar 

som inte är spontana. Utifrån spontana svar anser vi det är lättare att göra en mer rimlig 

tolkning då dessa är genuina. 

 

Vi formulerade två intervjumanualer, en anpassad till de lärare som hade integrerad 

värdegrundsundervisning och en anpassad till de lärare som hade livskunskap. (se dessa i sin 

helhet i bilaga 2 och bilaga 3). Intervjumanualerna skiljer sig dock inte mer än i det 

avslutande frågeområdet/temat. Båda inleds med en presentation av oss intervjuare och av 

examinationsarbetet samt intervjuns syfte. Vidare informerar vi om sekretessen kring 

intervjun och hur vi kommer att hantera det inspelade materialet. Därefter formulerade vi ett 

första ämnesområde som handlade om lärarens och skolans pedagogiska arbete i helhet. Vi 

såg att detta kunde vara en bra öppning för att starta intervjun, samtidigt som det ger oss en 

helhetsbild av hela skolan och den enskilde läraren. Detta ser vi som en tillgång i vår 

förståelse av hur lärarna uppfattar värdegrundsuppdraget. 

 

Det andra ämnesområdet/temat handlar om hur den enskilde läraren arbetade med 

värdegrundsfrågor i sin SO-undervisning. Detta är ingången till vår undersökning om hur SO-

lärare uppfattar värdegrundsuppdraget. Det är även här vi kan börja ser olikheterna kring de 
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svar vi får. Här kommer den halvstrukturerade intervjumetoden till sin rätt då vi kan följa upp 

de olika svaren med olika följdfrågor för att på så vis kunna följa lärarnas tankegångar i så 

stor utsträckning som möjligt. 

 

I den sista delen ger vi lärarna möjligheten att reflektera, både över sitt eget och andras 

arbetssätt med värdegrundsfrågor. Vi vill undersöka om de har tänkt kritiskt kring sitt eget 

arbete. Då hälften av lärarna har schemalagd värdegrundsundervisning vill vi se om deras 

uppfattningar skiljer sig nämnvärt mot de lärare som inte har schemalagd 

värdegrundsundervisning. 

 

4.2.4 Forskningsetiska överväganden 

Med respekt för de intervjuade valde vi att behandla intervjumaterialet konfidentiellt. Trost 

(2005) menar att det måste finnas ett förtroende mellan intervjuaren och den intervjuade, 

därför är behandlingen av uppgifterna viktig för bibehållandet av den goda relationen. I 

Vetenskapsrådets skrift Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig 

forskning (2008-01-04) beskrivs fyra stycken huvudkrav som syftar till att skydda individen 

som deltar i studien och som vi också tagit i beaktning inför intervjuernas genomförande. 

Dessa fyra huvudkrav är informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt 

nyttjandekravet. Informationskravet innebär att forskaren måste vara noggrann med att 

informera intervjupersonen om studiens syfte. Samtyckeskravets innehåll består av att 

intervjupersonens egen vilja ska styra över dennes eventuella medverkan och medverkan skall 

således inte påverkas eller påtvingas av forskaren. När det gäller konfidentialitetskravet måste 

forskaren skydda uppgifterna om intervjupersonen så att utomstående inte kan utnyttja dessa 

på något sätt. Nyttjandekravet syftar till att den data och de uppgifter som framkommer under 

studiens gång endast får användas till forskningen och inte i något annat sammanhang. 

 

De uppgifter vi sökte har inte något juridiskt skydd då de inte är belagda med tystnadsplikt 

eller sekretess. Vi anser dock att det finns en stor forskningsvinst i att behandla uppgifterna 

konfidentiellt och göra intervjupersonerna medvetna om denna hantering. Detta menar vi får 

positiva effekter vid genomförandet av intervjun då intervjupersonens eventuella stress över 

utomståendes insyn av dennes personliga åsikter bör vara mycket liten. 

 

 

 



 - 20 - 

4.2.5 Genomförande av intervjuer 

Intervjuerna genomfördes på respektive skola. Intervjupersonerna informerades inte om 

frågorna/frågeområdena innan. De fick endast övergripande information om att intervjun 

skulle handla om deras uppfattningar om värdegrund och deras arbete med värdegrund. För 

att göra bearbetningen av intervjun rättvisa valde vi att spela in samtliga intervjuer. Samtliga 

intervjupersoner samtyckte till att bli inspelade. 

 

Då vi är tre skribenter i denna uppsats valde vi att endast två av oss skulle närvara under 

intervjutillfället. Detta med anledning av att vi inte ville tränga intervjupersonen. Däremot 

valde vi att endast en av oss skulle genomföra intervjun, detta för att inte försätta oss i en 

maktposition över den intervjuade. Vi upplevde att det fanns en risk för att intervjun skulle bli 

alltför ostrukturerad om vi lät båda intervjuarna ställa frågor, därför valde vi att endast låta en 

av oss ställa frågorna. 

 

4.2.6 Efterarbete och analys av intervjuer 

Efter intervjuerna delade vi upp dem mellan oss och gjorde en transkribering. Trost (2005) 

menar att det finns olika sätt att transkribera intervjumaterialet. Antingen skriver man ner 

allting eller så skriver man ner endast det som är relevant för studien. Vi valde att transkribera 

allt som sades ordagrant. Det kan vara svårt att i förväg veta vad som inte är relevant för 

syftet. Det kan visa sig vara av intresse senare i forskningsprocessen och det blev tydligt 

under vårt arbete.  

 

I vår analys utgår vi från ad hoc-metoden såsom Kvale (2007) beskriver det. Den 

analysmetoden bygger på att forskaren själv kan analysera sitt material genom att växelvis 

använda olika analysmetoder. Då vi valt att ha en halvstrukturerad intervju ser vi att denna 

analysmetod gör resultatet mer rättvisa eftersom svaren var väldigt varierande.  

 

5 Resultat 

I detta avsnitt avser vi att presentera de fyra intervjuerna vi gjort med SO-lärare. I det första 

avsnittet presenteras de lärare vi intervjuat i form av en kort bakgrundsbeskrivning. I de 

följande avsnitten presenteras resultatet från undersökningen. Redovisningen av resultatet 

presenteras tematiskt utifrån uppsatsens övergripande frågeställningar (se avsnitt 1.2). 

Anledningen till detta är att vi vill tydliggöra kopplingen mellan undersökningens resultat och 

uppsatsens syfte och frågeställningar. I det näst sista avsnittet redovisas de områden och 
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företeelser som kom fram i intervjun utan att vi ställde några direkta frågor om det. Vi ser 

ändå att de delarna har indirekt betydelse för syftet. De ger oss en utökad förståelse för 

lärarnas arbetssituation som helhet och det får i sin tur betydelse för hur de uppfattar 

värdegrundsuppdraget. I det sista avsnittet sammanfattas resultatet punktvis utifrån de teman 

som vi funnit mest centrala.  

 

För att göra lärarnas uttalanden tydliga finns det ett antal citat med i resultatet. Dessa är direkt 

överförda från tal till text och består således av ett språk som innehåller en del grammatiska 

fel. I de fall där vi gjort justeringar och lagt till ord för att göra texten mer läsvänlig har detta 

markerats med hakparenteser. För att göra resultatet mer tydligt kommer lärarna som arbetar 

med ämnet livskunskap att markeras med (L) och lärarna som arbetar med integrerad 

värdegrundsundervisning markeras med (I). Lärarnas namn är fingerade. 

 

I denna del av forskningsprocessen är det viktigt att komma ihåg att det resultat som 

presenteras är, mer eller mindre, en tolkning utifrån forskarens glasögon. Det är vi som redan 

från början har bestämt syftet med vår undersökning samt har gjort urval och bestämt frågorna 

för intervjun. Däremot har vi inte bestämt svaren. Det är vår ambition att göra de intervjuade 

lärarna rättvisa och beskriva deras svar så neutralt som möjligt. I anslutning till detta har 

kriterierna för uppsatsens reliabilitet och validitet varit aktuella (Trost 2005). 

 

5.1 Presentation av de fyra lärarna 

Anita (I): 

Anita (I) undervisar i SO och har arbetat i 12 år. Hon ingår i ett arbetslag där samarbetet är 

tätt mellan de olika ämneslärarna. Detta medför att de för det mesta arbetar 

ämnesövergripande i temaform även om de periodvis arbetar enbart med sitt eget ämne. I sin 

egen undervisning ger hon stort utrymme för värdegrundsfrågor och diskussioner kring dessa. 

Skolan har integrerad värdegrundsundervisning. 

 

Bengt (I): 

Bengt (I) har arbetat som lärare i idrott och SO i sju år. I hans arbetslag finns det ett samarbete 

mellan de olika ämnena men det temainriktade arbetet har dock minskat i omfång. Detta beror 

på att de vill försäkra sig om att alla ämnen får det utrymme som krävs enligt timplanen.  I sin 

egen undervisning arbetar han tematiskt i sina egna SO-ämnen då han anser att det blir krystat 
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att särskilja dem. Detta syns även i skolans betygssättning då de sätter ett s.k. blockbetyg i 

SO-ämnena. Skolan har integrerad värdegrundsundervisning. 

 

Carl (L): 

Carl (L) är verksam som svensk- och SO-lärare och har jobbat som lärare i 37 år. Hans 

undervisning är upplagd utifrån olika teman som SO-lärare på skolan har arbetat fram 

tillsammans. De har bestämt vad de ska ta upp för ämnesområden och teman i de olika 

årskurserna. Om det finns möjlighet till samarbete med andra lärare och ämnen försöker de 

samarbeta så mycket som möjligt ämnesövergripande och arbete med olika teman. Skolan har 

nyligen infört livskunskap på schemat. 

 

David (L): 

David (L) undervisar i svenska och SO. Han har varit verksam i 18 år. Skolans personal 

arbetar aktivt i arbetslag där det ämnesövergripande samarbetet är begränsat och omfattar t.ex. 

inte SO-ämnet. David (L) gör en terminsplanering med olika arbetsområden som förslag. 

Sedan får eleverna möjlighet att ha synpunkter om längd och innehåll, men i det stora hela 

måste han styra för att se till att eleverna når målen för SO-undervisningen. David (L) brukar, 

i den mån det är möjligt, göra olika typer av undervisningsmaterial för att matcha de olika 

nivåerna som eleverna i en klass befinner sig på. Många har även svenska som andraspråk och 

detta påverkar också undervisningen. Skolan har livskunskap på schemat. 

 

5.2 SO-lärares uppfattningar om värdegrundsuppdraget 

Samtliga lärare poängterar att värdegrundsuppdraget är en mångdimensionell arbetsuppgift 

som inte alltid är lätt att definiera. Dock visar lärarna upp en medvetenhet som tydligt 

indikerar att de är väl insatta i värdegrundsuppdraget. Det vi finner intressant är att de olika 

lärarna poängterar olika saker vid frågan om deras uppfattningar om värdegrundsuppdraget.  

 

Anita (I) och David (L) uttrycker att värdegrundsuppdraget mycket handlar om att lära 

eleverna kommunicera på ett sätt som kännetecknas av ömsesidig respekt.  

 

[Eleverna måste få ] lära sig öppna sin mun och stå för sina åsikter, […] få tillfälle att träna på att 

”jag kan framföra min åsikt och […] bli bemött. [...] jag behöver inte ens vara överens med min 

bästa kompis vi kan vara kompisar ändå, fastän vi inte tycker lika.”  […]Det här är väldigt svårt, 

för ungdomar har väldigt svårt att skilja på lojalitet och ärlighet (David (L)). 
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Anita (I) menar att det dels är synnerligen viktigt och centralt ur ett värdegrundsperspektiv, 

dels ur ett didaktiskt perspektiv då en god kommunikation har stora vinster i all undervisning. 

 

”[…] det är ju väldigt viktigt att […] de känner dels att de är trygga i gruppen och att de vågar 

uttrycka sin åsikt - att alla gör det.” (Anita (I)). 

 

Enligt Anita (I) är det viktigt att eleverna vågar uttrycka sina åsikter men även att kunna 

lyssna på andra. Det innefattar även att kunna ta och ge kritik. Eleverna måste alltså 

respektera varandras åsikter. Det som är intressant i anslutning till detta är att i det arbetslag 

som Anita (I) ingår i jobbar man mycket över ämnesgränserna i temaområden och då får ofta 

den kommunikativa biten i undervisningen stort utrymme vilket tydligt pekar på att det är en 

väl förankrad tanke som får stöd från fler på skolan än just Anita (I).  

 

Carl (L) ser, liksom de ovan nämnda lärarna, den kommunikativa dimensionen i 

värdegrundsuppdraget som viktig. Han poängterar att värdegrundsuppdraget ska genomsyra 

hela verksamheten och omfattar alla.  

 

Det är ju viktigt att man har ett demokratiskt synsätt, […] vettiga attityder till varandra, både 

personal och elever och elever mellan varandra.[…] Att alla har det. (Carl (L)). 

 

Som tidigare nämnts ser David (L) den kommunikativa dimensionen som mycket viktig men 

inte som det mest centrala i värdegrundsuppdraget. Då skolan har en mångkulturell prägel och 

många av eleverna kommer från hem där familjen känner sig starkt segregerad från det 

svenska samhället menar han att detta även påverkar elevernas värderingar.  

 

[Oavsett] om det är engelska, svenska eller idrott så har vi ständigt en prövan av värderingarna 

eftersom många av våra elever i vissa fall saknar värderingar helt och hållet. […] De lämnade ett 

land, […] ofta från en diktatur, och söker sig till ett land som har en sån liberal hållning att de inte 

tycker om den heller. Och de blir de väldigt vilsna i vilka normer och regler man ska hålla sig till 

(David (L)). 

 

Enligt David (L) bedrivs det huvudsakliga värdegrundsarbetet i glappet som uppstår mellan 

elevernas värderingar och de värderingar som samhället, eller Lpo 94 om man så vill, står för.  

David (L) menar att värdegrundsuppdraget handlar om att förankra de värderingar som finns i 

det svenska samhället hos elevgruppen på ett sådant sätt att de kan se den som sin egen.  

 

Bengt (I) ser värdegrundsuppdraget i två delar, en teoretisk del och en praktisk del. Den 

teoretiska delen handlar om att ta upp vissa problemområden och arbeta med dessa i olika 
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former inom SO:n. Den andra delen, där han anser att tyngdpunkten ligger, handlar om ett 

förhållningssätt. Hans roll som lärare är att via sitt förhållningssätt förmedla 

värdegrundsuppdraget. I praktiken är det att se och bry sig om den enskilde eleven. Bengt (I) 

betonar det personliga engagemanget starkt. 

 

  […] man går fram till den som inte ser glad ut och frågar ”Vad är det med dig?”, [frågar] vad 

som har hänt och sen tar man den diskussionen. Det här är egentligen det riktiga 

värdegrundsarbetet […] (Bengt (I)). 

 

5.3 Värdegrundens utrymme och gestaltning i SO-undervisningen 

Alla lärarna anser själva att de avsätter mycket tid och arbete kring värdegrundsfrågor i sin 

SO-undervisning. Samtliga anser också att det är viktigt att man gör det och att 

värdegrundsarbetet ska genomsyra hela undervisningen. De lyfter även fram att 

värdegrundsarbetet ska genomsyra hela skolans verksamhet. 

 

Bengt (I) ger värdegrundsfrågorna stort utrymme och försöker att finna en balans mellan en 

teoretisk och en praktisk del.  

 

Värdegrundsfrågor kan man säga finns på två sätt. Dela har vi ju specifika delmoment […], vi har 

en genusdel [där vi bl.a. diskuterar hur man ser] på killar och tjejer utifrån medier och vad de har 

för förhållningssätt till varandra och såna här saker. […] men jag tror inte det är där man gör mest 

jobb utan där man gör mest jobb är ju genom samtal och diskussioner och så (Bengt (I)). 

 

Den teoretiska delen får utrymme i SO-undervisningen i form av olika övergripande 

ämnesområden såsom etik och moral, alkohol-, narkotika- och tobaksfrågor m.m. Dock anser 

Bengt (I) att det finns stora vinster i att uppmärksamma vardagliga och aktuella händelser 

också då eleverna kan relatera till den typen av företeelser. Det som i regel uppmärksammas 

då är allt från konflikter i skolans korridorer till händelser med stort medialt genomslag. 

Bengt (I) poängterar också att det finns didaktiska vinster i att belysa den typen av frågor i 

undervisningen då elevernas diskussionslusta ökar markant då de diskuterar ett ämne som alla 

kan relatera till och har åsikter om.  

  

Carl (L) menar att värdegrundsfrågorna får en annan utformning och innehåll i SO-

undervisningen än vad den får i livskunskapen men han ser ändå SO-ämnet som livskunskap. 

 

SO är ju egentligen livskunskap (Carl (L)). 
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I SO-undervisningen handlar det mer om teoretisk förankrad värdegrundsundervisning. Det 

kan exempelvis handla om att läsa etik och moral i samband med temat världskrigen. Det kan 

också handla om att ta upp olika diskussionsämnen. Han försöker också att samarbeta med de 

andra ämnena för att få hela undervisningen att genomsyras av värdegrunden. När det gäller 

livskunskapen blir det, enligt Carl (L), större fokus på att låta eleverna få diskutera och vara 

aktiva med olika värderingsövningar och dramatiseringar.  

 

[…] i ämnet livskunskap kan man ju fokusera och dramatisera övningar och ställningstaganden av 

olika slag (Carl (L)). 

 

Han menar samtidigt att ämnet livskunskap är: 

 

[…] nytt men jag menar att innehållet är ju egentligen inte nytt ändå. Det är ju bara det att man 

velat fokuserat på att det är viktigt […] att man får tänka efter lite extra då man gör ett eget ämne 

av det. Och det har ju alltid stått i läroplanen […] (Carl (L)). 

 

David (L) vill understryka att värdegrundsarbetet kommer in i alla ämnena men att det 

onekligen ligger mer fokus på detta inom SO-undervisningen.  

 

Det är ett sånt ämne som bygger på reflektion [kring] hur vårt samhälle är organiserat utifrån de 

resurser och tankesystem och i våra personliga liv. Det är ju vad SO-ämnena handlar om till stor 

del och därför kommer de alltid in. Alltid (David (L)). 

 

David (L) uttrycker att SO-ämnets huvudsakliga funktion är att förklara vårt samhälle ur olika 

perspektiv. Dessa olika perspektivs utgångspunkter gör att man inom undervisningen 

oundvikligen berör de värderingar som ligger till grund för hur vårt samhälle är uppbyggt. 

David (L) menar att detta är universellt oavsett om man pratar om politik, juridik eller 

religion. Värderingarna genomsyrar allt. Detta synsätt sätter också prägel på Davids (L) 

undervisning då han ger värdegrundsfrågorna stor plats i undervisningen. Precis som de andra 

lärarna understryker David (L) vikten av att uppmärksamma aktuella händelser som eleverna 

tar del av via nyhetsflödet då det finns mycket att diskutera i ett värdegrundshänseende i det 

som händer runt omkring oss. Dock anser han att detta är en didaktisk utmaning då vissa 

elever är mer mottagliga än andra när det handlar om att diskutera sådana saker. 

 

Vi plockar ju ofta upp aktuella händelser och knyter an till dem. Det beror ju ofta på hur mogna 

eleverna är. […] inom samma klass finns det så stor spännvidd [mognadsmässigt] som gör att 

värderingsgrunden och undervisningen i såna här ämnen är ju lite ”tricky”. För alla måste ju få 

med sig någonting. Men de får inte med sig samma sak för att de befinner sig på olika platser i sin 

mognad i sin utveckling (David (L)). 
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Anita (I) avsätter mycket tid till värdegrundsfrågor då hon anser att det är en mycket central 

del av undervisningen. I anslutning till detta betonar Anita (I) återigen vikten av att stärka 

elevernas kommunikativa färdigheter utifrån ett värdegrundsperspektiv.  

 

Vi jobbar ju mycket med det här att lära sig att vänta på sin tur och respektera andras åsikter. […] 

vi försöker träna dem i att även lyssna på någon annans åsikt och kanske bemöta den (Anita (I)). 

 

Därmed får också värdegrundsmomenten ofta någon form av diskussionskaraktär just för att 

detta ska tränas samtidigt som eleverna även får reflektera över olika frågor vilket också är en 

typ av träning. Anita (I) belyser att det är viktigt att använda sig av demokratiska arbetssätt 

för att förankra ett demokratiskt tankesätt hos eleverna. För att skapa bra förutsättningar för 

framgång i detta arbete har man gemensamt på skolan utformat värdegrundsarbetet på ett 

speciellt sätt. Innebördsmässigt är temadagar och liknande tämligen likt på andra skolor men 

detta görs utifrån en intressant utgångspunkt. På Anitas (I) skola har man kommit fram till att 

det bästa sättet att finna en ingång i de frågor som avses att behandlas är att göra det utifrån 

positiva ordalag.  

 

Vi försöker att fokusera på det som är bra istället för att ta upp de här sakerna som […] inte är bra, 

som rasism och kränkande språk. […] därför har vi kompisdagar där vi pratar om hur man är en 

bra kompis istället för att prata om […] mobbning (Anita (I)). 

 

Anita (I) hävdar att det är lättare att komma fram till de positiva diskussionerna då man 

angriper ett ämne på ett positivt sätt istället för ett negativt. Den negativa utgångspunkten kan 

låsa fast elevernas diskussioner kring det riktigt negativa inom området. 

 

5.4 Skillnader mellan lärares uppfattningar om värdegrundsarbetet och hur det är 

relaterat till värdegrundsundervisningens organisation 

Under intervjuerna blev det tydligt att lärarna ansåg att det fanns ett behov av 

värdegrundsundervisning i skolan. Dock finns det en tydlig skillnad mellan lärarnas 

uppfattningar om värdegrundsarbetet och vilket behov av detta de anser finns hos eleverna. 

Tydligaste gränsdragningen i detta syns mellan de lärare som har livskunskap och de som har 

integrerad värdegrundsundervisning. Både Carl (L) och David (L) betonar att alla elever har 

ett behov av att diskutera värdegrundsrelaterade frågor och att det är väldigt bra att det sker 

kontinuerligt i livskunskapen.  

 

Alla behöver ju påminnas och diskutera hur man ska vara mot varandra och tänka [efter] (Carl 

(L)). 
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Sedan tror jag säkert att många andra skolor har teoretisk undervisning i etik. Då går man igenom 

sinnelagsetik, regeletik och effektetik och så kanske man pratar lite om dödshjälp och abort och 

sedan är det färdigt. Här måste vi jobba mycket mer med det. Vi måste. Jag säger inte att vi är 

bättre på det men vi måste jobba mer med det! Gör vi inte det måste vi betala ett väldigt högt pris 

på skolan och eleverna mår inte bra om vi inte belyser de här frågorna. […] men man måste ju 

ändå kanske lyfta [värdegrundsfrågan] specifikt och jag tror att det kan vara svårare att se 

anledning till det om man arbetar på en mer väletablerad etniskt ensidig skola. Man ser inte 

behovet (David (L)). 

 

Anita (I) och Bengt (I) menar att integrerad värdegrundsundervisning är fullt tillräcklig för 

elevernas mognad inom ämnet. De pekar dock på att i enskilda fall kan det vara aktuellt att 

införa livskunskap eller motsvarande som en punktinsats där behovet är extra stort. De menar 

att de flesta elever får med sig den typen av frågor hemifrån per automatik och därför ser de 

inte ett generellt behov av att avsätta extra tid för det i skolan annat än det som sker i den 

ordinarie undervisningen. Om värdegrundsundervisningen är integrerad vilar ansvaret för 

värdegrundsfrågor på alla lärare.  

 

Det beror på att vi tycker de flesta elever får det här med sig hemifrån. Sedan finns det några som 

inte får det och de behöver ju självklart få hjälp med det i skolan men att då ta tid, schemalagt, från 

alla elever med att jobba med de här frågorna som en del elever inte egentligen har ett behov av 

[…], det tycker vi inte är riktigt rätt då (Anita (I)). 

 
Det är kanske enklare att integrera [värdegrunden] än att [ha den] i ett särskilt valt ämne för det 

fråntar ju också alla andra ansvaret att pyssla med det. Sånt här om bråk och stök, ”Det får ni ta på 

[livskunskapen]”. Nu ligger det på varje pedagogs ansvar utifrån hela Lpo när man pratar om 

demokratiska värden (Bengt (I)). 

 

5.5 Ytterligare aspekter på värdegrundsundervisningen 

Här följer en sammanfattning av de olika teman som framkom under intervjun utan att vi 

ställt frågor om dem. I lärarnas svar var dessa teman ofta återkommande och därför anser vi 

det relevant att presentera dem i ett eget avsnitt då de bidrar till en vidare förståelse för 

lärarnas uppfattningar och en möjlighet för oss att återknyta till detta i vår diskussion. 

 

Tidsbrist 

Något som var ständigt återkommande i lärarnas beskrivningar av sitt arbete var tidsbristen. 

De kände att tiden inte räckte till för att göra arbetet rättvisa, både arbetet med SO-

undervisningen och arbetet med livskunskapen. De lärare som hade livskunskap menade även 

att de kände att det var för lite tid att förbereda sina lektioner. De kände också att tiden inte 

riktigt räcker till för att avhandla dessa ämnen på ett bra och utförligt sätt. 
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Läroplanens betydelse 

Samtliga lärare var väl insatta i Lpo 94 och lyfte även fram läroplanens betydelse för deras 

arbete. De menade att det var deras arbetsbeskrivning och att värdegrundsfrågorna alltid kom 

in i undervisningen av olika anledningar och att det faktiskt var deras uppdrag enligt 

läroplanen att arbeta med dessa. Vidare menade de att de som SO-lärare hade ett extra ansvar 

att ta upp dessa frågor. Det sågs inte som ett problem utan snarare som en självklarhet och 

något som de gärna tog upp på sin lektionstid. De menade att alla de aktuella händelser som 

sker i samhället och som behöver tas upp till diskussion ofta handlar om värdegrundsfrågor. 

 

Samtalets betydelse 

Samtalets betydelse blev uppenbar då lärarna till stora delar ser värdegrundsfrågorna som 

diskussionsämnen. De betonade flertalet gånger att prata med eleverna, att diskutera, att ge 

eleverna självförtroende att själva våga prata.  

 

Förförståelse och referensramar 

I metodavsnittet tog vi upp ämnet förförståelse (se avsnitt 3.1.3) och vad det kan få för 

konsekvenser. Att vi som intervjuare har en annan förförståelse och har andra referensramar 

än lärarna vi intervjuade blev tydligt under våra intervjuer. Då vi talade om didaktik och hur 

lärarna tänkte kring sina didaktiska val svarade de med att beskriva sin organisation. Det 

kunde vara organisationen inom arbetslaget eller handla om olika arbetssätt för eleverna. Men 

inget om de mer didaktiska frågorna Hur, Vad och Varför.  

 

5.6 Sammanfattning 

I detta avsnitt presenterar vi huvuddragen av resultatet. 

 

 Samliga lärare anser att värdegrundsuppdraget är en av skolans mest centrala och 

viktiga uppgifter. 

 Lärarna avsätter mycket tid till värdegrundsfrågor i undervisningen. 

 De intervjuade lärarna framhåller att värdegrundsarbetet är mångdimensionellt. 

 Lärarna menar att värdegrundsuppdraget innefattar en teoretisk del och en praktisk 

del. 

 Lärarna menar att det är behovet av värdegrundsfrågor hos eleverna som styr hur 

mycket utrymme dessa frågor får i undervisningen. 



 - 29 - 

 Då samtliga lärare beskriver att en av de grundläggande delarna i 

värdegrundsundervisningen handlar om att kommunicera med eleverna och att ge 

utrymme för diskussioner blir det tydligt att samtalet är ett viktigt redskap i 

värdegrundsundervisningen. 

 Didaktikbegreppet har ett svagt fäste hos lärarna trots att det didaktiska tankesättet 

tydligt präglar deras verksamhet. 

 

6 Diskussion 

I detta avsnitt diskuterar vi våra frågeställningar i relation till de teoretiska perspektiven och 

de intervjuade lärarnas perspektiv på värdegrundsundervisning. Diskussionen presenteras 

tematiskt utifrån uppsatsens syfte och frågeställningar: 

 

6.1  SO-lärarnas uppfattningar om värdegrundsuppdraget 

6.2 Värdegrundens utrymme och gestaltning i SO-undervisningen 

6.3 Skillnader mellan SO-lärarnas uppfattningar om värdegrundsarbetet och hur det är 

relaterat till värdegrundsundervisningens organisation 

 

Diskussionsavsnittet avslutas med reflektioner samt uppmärksammar olika ämnesområden 

som vi ser som förslag till framtida forskning. 

 

6.1 SO-lärarnas uppfattningar om värdegrundsuppdraget 

I skriften En värdegrundand skola (Ds 1997:57) belyser problematiken kring lärares 

osäkerhet och bristfälliga kunskap kring skolans demokrati- och värdegrundsuppdrag.  

Almgren (2006) skriver tio år senare att det fortfarande inte är klart var som ingår. Vår 

undersökning ger en annan bild. De fyra lärarna vi intervjuat var väl medvetna om uppdraget 

och såg sin uppgift att ta upp detta som självklar.  Att lärarna är mer medvetna idag kan bl.a. 

bero på det som Sigurdsson (2002) och Orlenius (2001) skriver om. De menar att den 

kulturella mixen i vårt samhälle har ökat markant under de senaste decennierna och att detta 

har medfört ett ökat behov av att diskutera existensen av och arbeta efter en gemensam 

värdegrund. Det faktum att skolan också är den enda naturliga mötesplatsen för alla barn och 

ungdomar stärker ytterligare motiven till att aktualisera dessa frågor i skolan (Skolverket 

2000c). De lärare vi intervjuat visade upp en stor och gemensam medvetenhet kring frågan, 

vilket kan beror på att de har god inblick i den diskussion kring värdegrundsfrågan som pågått 
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under senare år. Däremot hade de olika uppfattningar om vad som var själva kärnan i 

uppdraget. Vi kan urskilja tre olika huvudgrupper av områden som lärarna betonade mest, 

även om de alla hade med samtliga inslag i ett större perspektiv på värdegrundsuppdraget. 

Enligt de intervjuade lärarna är värdegrundsuppdraget: 

 

- kommunikation 

- ett värdegrundsbaserat förhållningssätt 

- ett mångdimensionellt och allomfattande uppdrag 

 

Värdegrundsuppdraget handlar mycket om att förmedla både kunskaper och färdigheter till 

eleverna. Anita (I) och David (L) framhåller att kommunikationen är mycket viktig och 

central inom värdegrundsarbetet. De menar att det är viktigt att förse eleverna med 

kommunikativa färdigheter. När eleverna behärskar diskussionstekniken, dvs. att uttrycka sin 

åsikt, lyssna på andra samt att ge och ta kritik, kan man ta värdegrundsundervisningen till en 

annan nivå. Detta är även något som är centralt för målen i SO-undervisningen (se avsnitt 

2.1.2). Således ser vi att det finns en koppling mellan lärarnas uppfattning om 

värdegrundsuppdraget och deras roll som SO-lärare då det i SO-uppdraget ligger en stark 

betoning på att låta eleverna utveckla dessa förmågor. Detta gestaltas även tydligt i Larssons 

(2004a) modell (se figur 1). 

 

Bengt (I) och David (L) uppfattar det värdegrundsbaserade förhållningssättet som kärnan i 

värdegrunden. Bengt (I) betonar det personliga bemötandet och att han som lärare förmedlar 

värdegrundsuppdraget som en förebild. David (L) ser förhållningssättet i ytterligare ett steg 

där han beskriver att en lärare som arbetar på den aktuella skolan bör drivas av ett socialt 

patos. Det hänger ihop med en grundsyn som ska prägla hela skolans verksamhet och denna 

grundsyn har en stark koppling till skolväsendets värdegrund i ett generellt perspektiv. Både 

Bengts (I) och Davids (L) uppfattningar stämmer överens med det som framkommer i Med 

demokrati som uppdrag (Skolverket 2000c). Orlenius (2001) pekar speciellt på just den biten 

om förebilder då han menar, liksom Bengt (I) och David (L), att vuxna måste framträda som 

goda förebilder i skolan.  

 

Vi anser att det är viktigt att det finns vuxna i skolan som är bra förebilder då det för utsatta 

barn och ungdomar kan vara väldigt dåligt med sådana i andra av deras miljöer. Att dessa 

barn och ungdomar får möta vuxna som lever enligt den värdegrund som skolan står för, anser 
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vi vara viktigt för deras mognad och utveckling. Just det faktum att dessa förebilder lever 

enligt värdegrunden snarare än att bara tala om vad den innebär, anser vi spelar en nyckelroll i 

detta sammanhang. Vidare anser vi att ett sådant sätt att resonera kring värdegrundsfrågan är 

mycket positivt eftersom ett sådant förhållningssätt i ett större perspektiv gör att hela 

skolverksamheten, i enlighet med läroplanens intentioner, oundvikligen genomsyras av 

värdegrunden. 

 

Tanken om att låta värdegrunden genomsyra hela skolans verksamhet förmedlas av samtliga 

lärare. Det är inte förvånande, enligt oss, att lärarna gör dessa tolkningar då det är densamma 

som vi utläser utifrån de riktlinjer som Lpo 94 ger angående värdegrundsundervisningen. 

Zackari & Modigh (2000) lyfter fram det stora tolkningsutrymmet som finns för lärare och 

menar vidare att det därför är viktigt att lärarna på varje skola diskuterar dessa frågor. Precis 

som Torstensson-Ed (2003) skriver tolkar de intervjuade lärarna värdegrunden på olika sätt, 

utan att det framstår som en källa till oenighet. 

 

6.2 Värdegrundens utrymme och gestaltning i SO-undervisningen 

Samtliga lärare i vår undersökning framhåller att de avsätter mycket tid till att arbeta med 

värdegrundsfrågorna inom SO-ämnet. De såg att värdegrundsundervisningen till stora delar 

var likställd med SO-undervisningen. Detta samband mellan värdegrundsundervisningen och 

SO-undervisningen motiverades med hänvisning till styrdokumenten. Vi ser också tydliga 

paralleller utifrån exempelvis uppnående och strävansmålen i kursplanerna för 

samhällskunskap och de samhällorienterande ämnena samt Lpo 94 (se avsnitt 2.2.1). En 

intressant iakttagelse i samband med detta resonemang är att de samtidigt talar om 

värdegrundsuppdraget som tudelat i en teoretisk och en praktisk del. Carl (L) är den som 

uttalar detta mest tydligt då han pekar på skillnaden mellan teoretisk undervisning och 

praktiskt handlande. Han menar att i livskunskapen finns utrymme för den mer praktiska 

delen av värdegrundsundervisningen och att det därför automatiskt blir en mer teoretisk 

inriktning på värdegrundsundervisningen på SO-lektionerna. Detta kan ses i relation till hur 

de lärare som inte har livskunskap som ett eget ämne istället fokuserar på att låta 

värdegrundsundervisningen genomsyra hela skolans verksamhet. Anita (I) vill inte påstå att 

de arbetar med punktinsatser men säger att de ibland arbetar mer fokuserat med 

värdegrunden. Hon betonar då att de väljer att göra det utifrån positiva ordalag t.ex. att arbeta 

med integration istället för med rasism. På det viset menade hon att det är lättare att nå fram 

till eleverna. 
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I relation till detta finner vi det relevant att diskutera legitimitetsfrågan i undervisningen 

(Vernersson 1999b). Vi kan se en tydlig koppling till denna didaktiska fråga i ovanstående 

resonemang. Det är viktigt att arbeta med värdegrundsfrågan ur två perspektiv. Dels finns det 

ett formellt krav på lärarna att arbeta med dessa frågor i form av det som står formulerat i 

styrdokumenten. Detta är något som flera av lärarna också poängterar, att det ingår i deras 

uppdrag. Dels finns det ett funktionellt krav på lärarna att arbeta med värdegrundsfrågor. 

Detta innebär att eleverna får lära sig praktiska färdigheter de kan använda sig av i 

lärosituationer i skolan och det gör också att de pedagogiska vinsterna i relation till detta är 

allt för stora för att förbise denna del av undervisningen. 

 

Då vi formulerade forskningsfrågan om värdegrundens utrymme och gestaltning i SO-

undervisningen gjorde vi detta med utgångspunkt i Vernerssons (1999a) tankar om de 

didaktiska frågorna (se avsnitt 2.2.2). Under intervjuernas gång märkte vi att lärarna gör 

många didaktiska överväganden, t.ex. gällande innehåll och syfte. De problematiserar därför 

de didaktiska frågorna vad och varför enligt didaktiska principer. Men när vi uttryckligen 

frågade efter didaktiska överväganden resonerade de mest kring organisatoriska åtgärder 

såsom gruppsammansättning etc. Det är dock tydligt att det didaktiska tankesättet präglar 

lärarnas undervisning och tankar kring värdegrundsuppdraget även om de inte använder den 

didaktiska terminologin på samma sätt som vi gör. 

 

I samband med de didaktiska övervägandena rörande värdegrundsundervisningen i SO-ämnet 

nämnde samtliga lärare tidsbristen. Det är ett evigt pusslande för att få med så mycket som 

möjligt i sin undervisning på den begränsade tid man har till förfogande. Samtidigt syns det 

tydligt att de SO-lärare som har livskunskap anser att livskunskapen är synonym med SO-

ämnet. Dessutom menar de att de frågor som diskuteras på livskunskapen är i princip samma 

frågor som diskuteras på SO:n. Livskunskapen ses som ett bra tillfälle att praktiskt 

levandegöra dessa frågor på ett sätt som inte hinns med inom SO-ämnets tidsramar. Med 

andra ord kan man säga att livskunskapen är en stor tillgång för de intervjuade SO-lärarna i 

deras arbete med skolans demokrati- och värdegrundsuppdrag. 

 

6.3 Skillnader mellan SO-lärarnas uppfattningar om värdegrundsarbetet och hur det är 

relaterat till värdegrundsundervisningens organisation 

Vår undersökning visar att samtliga intervjuade lärare är väl insatta i värdegrunden och 

arbetet med den. De tillämpar värdegrundsarbetet flitigt och kontinuerligt i undervisningen. 
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De har även en gemensam syn på att värdegrundsundervisningens utrymme i undervisningen 

baseras på behovet hos eleverna. Däremot finns det skillnader i synen på vilka elever som är i 

behov. David (L) och Carl (L) menar att det finns ett behov hos samtliga elever att ha 

värdegrundsundervisning medan Anita (I) och Bengt (I) inte ser samma kollektiva behov. Här 

syns en tydlig skillnad mellan de lärare som har livskunskap och de som har integrerad 

värdegrundsundervisning. Det finns olika potentiella anledningar till denna skillnad i åsikter. 

Synen på behovet kan präglas av den sociala situation som eleverna befinner sig i. Om skolan 

har många elever som befinner sig i sociala svårigheter finner vi det troligt att frågan om 

värdegrundsundervisning är högt prioriterad och att man funnit det nödvändigt att införa 

livskunskap på schemat. Det kan även handla om en allmänt positiv inställning till att ständigt 

aktualisera värdegrundsfrågor och att man av den anledningen väljer att tillämpa livskunskap i 

undervisningen. Det ligger i alla skolors intresse att skapa en trygg miljö på skolan då det har 

gynnsamma pedagogiska effekter på hela verksamheten (SOU 2000:19). 

  

Anita (I) och Bengt (I) uttrycker att behovet av att införa något starkare fokus på 

värdegrundsfrågor inte är aktuellt på deras skolor. Precis som i den diskussion vi fört ovan 

finns det även olika potentiella anledningar till detta. Det som ligger närmast till hands att 

diskutera är den sociala kontext som skolans elever befinner sig i. Både Anita (I) och Bengt 

(I) poängterade flera gånger att behovet var litet på deras skolor och att eleverna fick med sig 

mycket av värdegrundsfrågorna hemifrån. Anita (I) och Bengt (I) uttryckte flera gånger också 

att de upplevde tidsbristen som en ständigt närvarande problematik och att det därför skulle 

vara ohållbart att tulla på ämnenas tidskvoter för att ge plats åt ett nytt ämne på schemat. 

Vidare menar Bengt (I) att fördelen med integrerad värdegrundsundervisning är att ansvaret 

för värdegrundsfrågorna blir universellt för alla lärare och inte enbart för dem som har hand 

om ämnet livskunskap. 

 

Anita (I) arbetar i ett arbetslag där det ämnesövergripande samarbetet är stort och de planerar 

och genomför mycket av undervisningen tillsammans och de ger stort utrymme till 

värdegrundsfrågor. Denna organisatoriska lösning kan också bidra till att Anita (I) inte ser 

något större behov av att införa livskunskap då de frågorna belyses flitigt och ur olika 

perspektiv.  I det här fallet anser vi det rimligt att lärarnas syn på värdegrundsuppdraget har 

mycket stark anknytning till den organisatoriska verklighet de befinner sig i.  
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Vi tolkar att Anita (I) och Bengt (I) ser livskunskap som en konkurrent till SO-

undervisningen, i alla fall i relation till den arbetssituation som de befinner sig i just nu då 

tidsbristen är en betydelsefull faktor. Carl (L) och David (L) ser däremot livskunskapen som 

en tillgång och ett bra komplement till den ordinarie SO-undervisningen. De menar att de 

frågor som diskuteras på livskunskapen är synonyma med de som diskuteras på SO-

lektionerna. Därför ger livskunskapen dem ytterligare tid att lyfta värdegrundsfrågor till 

diskussion och möjlighet att levandegöra dem på ett annat sätt än vad som ryms inom SO-

ämnets tidsramar.  

 

7 Slutord  

7.1 Avslutande reflektioner 

Vi kan konstatera att de intervjuade lärarna är väl insatta i värdegrunden men att de tolkar den 

på olika sätt och att värdegrundsarbetet yttrar sig på olika sätt i deras undervisning. Trots att 

de betonar olika företeelser inom värdegrunden finns det stöd för samtliga lärares 

uppfattningar om värdegrunden i styrdokumenten. Vidare ser vi att det finns kopplingar 

mellan lärarnas uppfattningar och hur värdegrundsundervisningen är organiserad på den 

specifika skolan. Detta visar sig tydligt då lärarna är positivt inställda till det arbetssätt som 

bedrivs på respektive skola.  

 

7.2 Metoddiskussion 

Det resultat vi har kommit fram till anser vi uppfyller uppsatsens syfte och frågeställningar. 

Vi är dock medvetna om att vi hade kunnat få till viss del andra svar genom att ställa andra 

frågor under intervjuerna. Det är svårt att uttala sig om uppsatsens resultat hade blivit 

annorlunda till följd av en sådan åtgärd. Det hade kanske kunnat leda till andra infallsvinklar 

till diskussionen och på så vis kunnat belysa frågorna utifrån delvis andra perspektiv. Dock 

anser vi inte att detta påverkar uppsatsens reliabilitet och validitet då de intervjufrågor som 

ställts tar sin utgångspunkt i uppsatsens syfte.  

 

Gällande antalet intervjuer ser vi att fler genomförda intervjuer inte med nödvändighet hade 

bidragit till fler infallsvinklar i intervjun. Detta är dock svårt att uttala sig om då det är rent 

spekulativt men vi ser ändå att vi har kunnat besvara våra frågeställningar utifrån den data 

som undersökningar har gett oss. 
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7.3 Vidare forskning 

Med utgångspunkt i uppsatsens resultat finns det, enligt vår uppfattning, ett antal områden där 

det finns utrymme för att bedriva fortsatt forskning. Ett av områdena är lärarens 

ämneskombination och arbetet med livskunskap. Det tycks finnas många vinster för en SO-

lärare att ha livskunskap då livskunskapsämnet ligger mycket nära SO-ämnet. Det vore 

intressant att jämföra SO-lärares uppfattningar om livskunskap med lärare som undervisar i 

andra ämnen, t.ex. NO. Detta utifrån det faktum att värdegrundsundervisningen ska 

genomsyra hela skolans verksamhet och förmedlas av alla verksamma lärare på skolan.  

 

När det gäller den praktiska tillämpningen i värdegrundsundervisningen har vi funnit 

ytterligare ett område för vidare forskning. Vi har i vår undersökning sett ett samband mellan 

värdegrundsundervisning och samtalet som arbetsform. Detta samband anser vi är i ett behov 

av att lyftas fram och undersökas närmare då det var en återkommande beröringspunkt under 

intervjuerna. 

 

Värdegrundsuppdraget är inte ett nytt fenomen (det har ju funnits med sedan Lpo 94 infördes) 

men det fortfarande är synnerligen aktuellt. Det kan då vara förvånande att det faktiskt inte 

har slagit igenom ännu mer på skolorna och i forskningen. Den forskning vi tagit del av 

publicerades omkring år 2000 då ämnet var hett i samband med Värdegrundsprojektet 1999-

2000. I avslutningen av Värdegrundsboken (som beskriver Värdegrundsprojektet) skriver 

författarna att forskare har fått i uppdrag att forska vidare kring ämnet. Under vårt arbete har 

vi dock fått erfara att forskningen varit mycket begränsad. Vi skulle gärna se en mer aktuell 

forskning kring detta för att lärare ska kunna få hjälp i sitt dagliga arbete och för att se hur 

detta arbete har utvecklats och vad utvecklingen har inneburit för både lärarens uppdrag och 

för eleverna. Det finns utrymme att problematisera skolan värdegrundsundsarbete ur många 

olika perspektiv. Med vår uppsats och våra tankar om fortsatt forskning har vi lämnat ett 

bidrag i detta arbete. 
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Bilaga 1       

Intervjuundersökningens sju stadier 

1 Tematisering 

I det inledande tematiseringsarbetet måste forskaren orientera sig kring frågorna vad, varför 

och hur. Vad-frågan syftar till att förse forskaren med förkunskap om ämnet för att på så vis 

ha något att utgå från och bygga vidare på med sin egen forskning. Varför-frågan har till 

funktion att utkristallisera syftet med undersökningen. Undersökningar kan ha olika syften 

beroende på dess genomförande och i detta är det viktigt att man hittar en modell som 

matchar arbetets övergripande syfte. Hur-frågan hjälper forskaren att fördjupa sina kunskaper 

om potentiella tillvägagångssätt och därigenom vägleda denne fram till ett lämpligt 

förfarande. 

 

2 Planering 

I planeringsfasen gäller det att få överblick över hela arbetet och att strukturera upp det utifrån 

mål och syfte. Här tar forskaren ställning till de praktiska ramarna kring arbetet. Det kan 

handla om tidsaspekten d.v.s. hur mycket tid finns att tillgå? Det kan även handla om att 

avgränsa antalet intervjuobjekt. Det är även under denna fas som det är tänkt att beakta den 

etiska och moraliska dimensionen. Planeringsfasen innefattar även de praktiska 

förberedelserna såsom att fundera över potentiella intervjuobjekt samt att kontakta och 

informera dem.  

 

3 Intervju  

Innan själva intervjun startar bör man ge intervjuobjektet bakgrunden till innehållet i intervjun 

samt dess syfte. Själva intervjufrågorna kan ha avgörande betydelse för hur resultatet kommer 

att bli. Genomarbetade frågor är därför ett måste. 

 

Trost (2005) betonar att man vid intervjutillfället ska undvika laddade attribut såsom 

överdådig klädsel, smycken eller andra tydliga markörer. Vidare menar Trost att det inte är 

önskvärt att vara fler intervjuare än personer som intervjuas, då det riskerar att sätta de som 

intervjuas i en underlägsen situation som i sin tur kan påverka svaren.   
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4 Utskrift       

I denna fas överförs intervjun från band till text via transkribering. Denna process är 

tidskrävande och detta bör tas med i beräkningarna vid tidsplaneringen. 

 

5 Analys 

Med utgångspunkt i intervjumaterialet arbetas resultatet fram med bakgrund i mål, syfte och 

frågeställningar. Vid analysarbetet är det viktigt att man lyfter fram det som är signifikant i 

intervjun och som belyser arbetets syfte och frågeställningar. Det man bör se upp med i denna 

del av processen är att inte låta analysdelen bli allt för stor utan att begränsa sig och endast 

lyfta fram de mest målande exemplen ur texten. Ett lämpligt sätt att få hjälp i detta är att låta 

andra lyssna på banden och läsa transkriberingarna för att få tolkningarna prövade. 

 

6 Verifiering 

Verifieringsarbetet går ut på att via diskussioner kring reliabilitet, validitet och 

generaliserbarhet komma fram till resultatets värde. 

 

7 Rapportering 

Resultatet skall presenteras vetenskapligt och relaterat till den metodologiska utgångspunkten 

samt med forskningsetiska aspekter invägda. I detta arbete är det viktigt att beakta den 

tilltänka målgruppen.   
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Bilaga 2  

Intervjumall för lärare med integrerad värdegrundsundervisning 

 

- Presentation 

Presentera oss intervjuare samt låta den intervjuade läraren presentera sig. 

Presentera syfte med intervjun/examensarbetet: syftet med vårt examensarbete är att ta reda 

på hur SO-lärare uppfattar och ser på arbetet med värdegrundsfrågor/livskunskap. Vi kommer 

att intervjua olika lärare vid olika skolor för att jämföra deras uppfattningar. 

 

- Sekretess 

Vi vill bara försäkra oss om att du vet att det råder sekretess kring denna intervju. De 

inspelade banden kommer endast vi att lyssna på. Vid transkriberingen kommer vi att 

avidentifiera dig. Efter att uppsatsen har godkänts kommer banden att förstöras. Är det okej 

med dig? 

 

- Läraren får presentera sig 

Vill du presentera dig lite närmare som lärare? Vilka ämnen undervisar du i? Hur länge har du 

varit lärare? 

 

- Undervisningens upplägg vid den aktuella skolan 

Kan du berätta lite mer om hur undervisningen ser ut på skolan? Arbetar ni i arbetslag? Har ni 

någon speciellt profil? 

 

- SO-ämnet 

Hur ser din egna SO-undervisning ut? 

 

- Undervisningens upplägg gällande värdegrundsfrågor 

Hur ser du på värdegrundsuppdraget? 

Hur ser din undervisning ut gällande värdegrundsfrågor? Gör du några särskilda didaktiska 

överväganden för att få med värdegrunden i undervisningen? Vad grundar du dem på? Tycker 

du att läroplanen/kursplanen för SO/lokala arbetsplaner är till hjälp? 
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Har din värdegrundsundervisning i SO påverkats av att ni har integrerad 

värdegrundsundervisning? Hur och varför? 

 

- Kritisk reflektion 

Upplever du att detta arbetssätt är tillfredsställande? Finns det något du önskar vore 

annorlunda? Varför ? Är det möjligt att genomföra? 

Hur skulle du ställa dig till att ha värdegrundsundervisning som ett ämne inplanerat i 

schemat? 

 

Är det något mer du vill tillägga? 

 

 

Vi tackar så mycket för att du ville ta dig tid och ställa upp på den här intervjun! 
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Bilaga 3 

Intervjumall för lärare med livskunskap 

 

- Presentation 

Presentera oss intervjuare samt låta den intervjuade läraren presentera sig. 

Presentera syfte med intervjun/examensarbetet: syftet med vårt examensarbete är att ta reda 

på hur SO-lärare uppfattar och ser på arbetet med värdegrundsfrågor/livskunskap. Vi kommer 

att intervjua olika lärare vid olika skolor för att jämföra deras uppfattningar. 

 

- Sekretess 

Vi vill bara försäkra oss om att du vet att det råder sekretess kring denna intervju. De 

inspelade banden kommer endast vi att lyssna på. Vid transkriberingen kommer vi att 

avidentifiera dig. Efter att uppsatsen har godkänts kommer banden att förstöras. Är det okej 

med dig? 

 

- Läraren får presentera sig 

Vill du presentera dig lite närmare som lärare? Vilka ämnen undervisar du i? Hur länge har du 

varit lärare? 

 

- Undervisningens upplägg vid den aktuella skolan 

Kan du berätta lite mer om hur undervisningen ser ut på skolan? Arbetar ni i arbetslag? Har ni 

någon speciell profil? 

 

- SO-ämnet 

Hur ser din egna SO-undervisning ut? 

 

- Undervisningens upplägg gällande värdegrundsfrågor 

Hur ser du på värdegrundsuppdraget? 

Hur ser din undervisning ut gällande värdegrundsfrågor? Gör du några särskilda didaktiska 

överväganden? Tycker du att läroplanen/kursplanen för SO/lokala arbetsplaner är till hjälp? 

 



 

2(2) 

 

Hur ser upplägget ut på den schemalagda värdegrundsundervisningen? Kursplan/ lärare/ 

schemalagd tid.  

Har din värdegrundsundervisning i SO påverkats av att ni har schemalagd 

värdegrundsundervisning? Hur och varför? 

 

- Kritisk reflektion 

Upplever du att detta arbetssätt är tillfredsställande? Finns det något du önskar vore 

annorlunda? Varför? Är det möjligt att genomföra? 

Hur skulle du ställa dig till att ha integrerad värdegrundsundervisning? 

 

Är det något mer du vill tillägga? 

 

 

Vi tackar så mycket för att du ville ta dig tid och ställa upp på den här intervjun! 

 

 

 


