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FÖRORD 
 

I det allmänna utbildningsområdet inom lärarprogrammet ingår det att författa en uppsats på 

C-nivå. Detta är en möjlighet och en utmaning för oss lärarstudenter att prova hur forskningen 

fungerar. Det känns berikande att få möjlighet att fördjupa sig i ett ämne som känns viktigt för 

oss. Vi vill tacka vår handledare Carsten Ljunggren för goda råd och värdefulla kommentarer. 

Vi vill också tacka vår lilla seminariegrupp för gott stöd och uppmuntran. Framförallt vill vi 

tacka alla våra nära och kära som stöttat och hjälpt oss när det emellanåt varit tungt. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

SAMMANFATTNING 

 

Vi har i denna uppsats valt att i en komparativ studie studera och problematisera hur skolors 

organisatoriska storlek kan påverka lärares förutsättningar för en gemensam syn och förståelse 

av värdegrundsbegreppet. Anledningen till detta val är att vi under vår verksamhetsförlagda 

utbildning har uppmärksammat hur olika arbetet med värdegrunden har varit i skolorna och 

utifrån våra studier i samhällskunskap har vi funderat över varför det demokratiska arbetet tar 

sig olika i uttryck. 

 

Syftet med uppsatsen är att studera om skolans storlek har betydelse för lärarlags möjligheter 

till en gemensam syn och förståelse av värdegrundsbegreppet. Vårt delsyfte är att ta reda på 

hur arbetet med värdegrunden kommer till uttryck i klassrumssituationer. 

 

Vi vill med denna uppsats nå en djupare förståelse över hur skolors storlek kan komma att 

påverka värdegrundsarbetet och har en hypotes om att det är lättare att nå en gemensam syn 

och förståelse av värdegrundsbegreppet på en mindre skola än på en större. För att kunna nå 

en djupare förståelse av helheten valde vi att använda oss av både observation och intervju. Vi 

valde två skolor inom samma kommun som skiljde sig åt betydligt i elevantal och således 

också i antal lärare på skolan. Två lärare på varje skola ställde frivilligt upp på att delta i vår 

studie. 

 

I denna uppsats går det att se utifrån våra observationer och intervjuer med lärare på en större 

och en mindre skola att ingen av skolorna har något uttalat mål med sitt värdegrundsarbete. 

Lärarna på den större skolan upplever det svårt att föra samman de två lärarlagen. En 

anledning till att de har svårigheter att nå en gemensam syn och förståelse ser vi är att i en stor 

grupp så finns det för många privata värden som leder till att det blir svårt att nå någon slags 

konsensus. En annan anledning kan vara att forumet blir för stort vilket medför att alla inte 

vågar göra sin röst hörd och istället bildar mindre grupper. På den mindre skolan så har 

lärarna i stor utsträckning nått en gemensam syn och förståelse av värdegrundsbegreppet tack 

vare att de är en liten grupp som arbetat tillsammans en längre tid och har en tillåtande 

atmosfär för varandras åsikter. Vi menar dock att detta också har lett till att verksamheten 

blivit statisk då det inte kommit in nya influenser och idéer. 

 
 



 

INNEHÅLLSFÖRTECKNING 
 
1. INLEDNING     5  
 
2. BAKGRUND     7 
 2.1 Värdegrundens framväxt i historiskt perspektiv   7 
     2.1.1 Från folkskolan till andra världskrigets slut   7 
     2.1.2 Tiden efter andra världskriget fram till Lpo 94  7 
     2.1.3 Lpo 94     9 
   2.2 Olika värdegrundsdefinitioner    10 
   2.3 Olika demokratiska ideal    12 
     2.3.1 Den representativa demokratin    12 
     2.3.2 Den participativa demokratin    13 
     2.3.3 Den deliberativa demokratin    13 
   2.4 Teorier om grupper     14 
   2.5 Värdegrund i skola och forskning    15 
 
3. PROBLEMATISERING    17 
   3.1 Syfte och frågeställning    19 
   3.2 Begreppsförklaring     19 
     3.2.1 Ordet gemensam     19 
     3.2.2 Ordet värdegrund     20 
 
4. TILLVÄGAGÅNGSSÄTT    21 
  4.1 Metodologi     21 
   4.2 Observation     22 
   4.3 Kvalitativ intervju     23 
   4.4 Urval      25 
   4.5 Ram för undersökningen    26 
     4.5.1 Observationsram     26 
     4.5.2 Intervjuram     26 
   4.6 Analys och tolkning     27 
     4.6.1 Observation     27 
     4.6.2.Intervju     27 
   4.7 Diskussion av metod     28 
 
5. RESULTAT     30 
   5.1 Observation     30 
     5.1.1 Större skola     30 
       5.1.1.1 År 1     30 
       5.1.1.2 År 4     31 
     5.1.2 Mindre skola     32 
       5.1.2.1 År 1-2     32 
       5.1.2.2 År 3-4     34 
   5.2 Intervju      35 
     5.2.1 Synen på värdegrunden    35 
     5.2.2 Talet om värdegrunden    36 
     5.2.3 Arbetet med värdegrunden    37 
     5.2.4 Betydelse av lärarlagets sammansättning för värdegrundsarbetet 39 



 

6. DISKUSSION OCH SLUTSATS   41 
   6.1 Diskussion av observation    41 
   6.2 Diskussion av intervju    42 
   6.3 Avslutande reflektioner    45
      
REFERENSER     47 
 
 
 
  
 



5 

 

1. INLEDNING 

 

Vi har i denna uppsats valt att studera och problematisera hur skolors storlek kan påverka 

lärares förutsättningar för en gemensam syn och förståelse av värdegrundsbegreppet. 

Anledningen till detta val är att vi under vår verksamhetsförlagda utbildning har 

uppmärksammat hur olika arbetet med värdegrunden har varit i skolorna. Utifrån våra studier 

i samhällskunskap har vi också funderat över varför det demokratiska arbetet tar sig olika i 

uttryck.  

 

Värdegrundsbegreppet är ett ämne som debatteras då det fått kritik för att vara alltför abstrakt 

och diffust och att de värden som skolan skall förmedla inte enbart går att överföra till 

elever.1 Kennert Orlenius (2001) menar att om skolor enbart försöker att förmedla 

värdegrunden till eleverna så blir den betydelselös. För att värdegrunden ska kunna hållas 

levande måste den analyseras och problematiseras. Orlenius menar vidare att elever idag vill 

diskutera frågor rörande värden, men de vuxna har svårt att möta detta då de inte diskuterat 

med sig själva och inte vet vad värdena betyder för dem. En förutsättning för demokratins 

utveckling är att olika ståndpunkter och argument förs fram och diskuteras, det handlar med 

andra ord om att uppmuntra oenighet. Genom att få delta i diskussioner så utvecklas, 

stimuleras och levandegörs den demokratiska medvetenheten. Vi anser att det finns en risk 

med att inte föra diskussioner eftersom demokratin då riskerar att inte utvecklas, utan endast 

blir fasta värden utifrån Lpo 94 som lärare förmedlar till sina elever. De grundläggande 

demokratiska värden som människan måste förhålla sig till för att samhället ska utvecklas är: 

 

/…/ en djup respekt för svaghet. Vidare måste varje människa ses som ett mål i sig och inte som ett 
medel. En annan grundpelare är också känslan av vördnad inför Livet, något som är större och vidare 
än hon själv – eller med andra ord; helighet inför något. Det som är heligt och okränkbart och något 
som det finns god anledning att vörda (Orlenius 2001, s. 41). 

 

Joakim Lindgren (2003) menar i sin studie Värdegrund i skola och forskning 2001 att 

tolkningen av värdegrunden varierar mellan kommuner och enskilda skolor mycket beroende 

av skolklimat. Det är rektorer och lärare som ska omsätta de riktlinjer och värden som finns i 

läroplanerna utifrån varje skolas förutsättningar. Värdegrundens abstrakta mål konkretiseras 

                                                
1 Både Christina Osbeck  (i Colnerud & Hägglund 2004) och Jens Pedersen (2004) diskuterar om svårigheter 
med värdegrunden som abstrakt och att förmedlingen av värden kan passivisera eleverna.  
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inte som de borde och det är sällan som skolorna använder sig av läroplanerna som 

planeringsunderlag. 

”Farhågor har därför uttryckts om att värdegrundsarbetet är satt på undantag”  (Lindgren, 

2003, s. 8). 

 

Lindgren (2003) forstsätter vidare med att det inom forskningen inte har gjorts någon större 

analys av vad värdegrundsarbete och värdegrundsforskning är. 

 
Man har analyserat det innehåll värdegrunden givits i läroplaner, med fokus på teman som gemensamma 
värden kontra värdepluralism, förankring i enskilda traditioner eller universella värden (och möjligheten 
av universella värden), kunskapssyn och människosyn etc (Lindgren 2003, s. 8). 

 

Forskare har inte studerat hur och vad lärare väljer att betona när de arbetar med 

värdegrundsarbete och inte heller vad forskare väljer och betonar när de bedriver forskning 

inom värdegrundsområdet. Det som riktats mest intresse mot är hur lärare väljer att bedriva 

undervisningen, och hur den kan eller borde bedrivas om man ser till läroplanerna. Det som 

också har studerats utifrån olika perspektiv är mindre aspekter av värdegrundsarbetet i skolan 

såsom mobbning, rasism och jämställdhet. 

 

Vi menar att forskning om lärares möjligheter till en gemensam värdegrund är viktig då den 

forskning som vi studerat inte behandlat detta eftersom den mer sett till hur lärare bedriver sin 

undervisning. Vi menar att för att överhuvudtaget kunna bedriva undervisning om 

värdegrunden måste lärare ha problematiserat de värden som verksamheten ska bygga på 

tillsammans med övriga kollegor på skolan. 

 

Forskning är viktigt och nödvändigt för både individernas och samhällets utveckling. Samhället och 
samhällets medlemmar har därför ett berättigat krav på att forskning bedrivs, att den inriktas på 
väsentliga frågor och att det håller hög kvalitet. Detta krav, som här kallas forskningskravet, innebär att 
tillgängliga kunskaper utvecklas och fördjupas och metoder förbättras (Vetenskapsrådet 2003, s. 5). 

 

För att kunna diskutera skolors förutsättningar för en gemensam syn och förståelse av 

värdegrundsbegreppet har vi sett det nödvändigt att visa hur värdegrunden vuxit fram ur ett 

historiskt perspektiv. Detta väljer vi att presentera i uppsatsens bakgrund tillsammans med 

olika värdegrundsdefinitioner, demokratiska ideal samt teorier om grupper för att efter en 

problematisering av detta formulera vårt syfte och frågeställningar. 
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2. BAKGRUND 

 

2.1. Värdegrundens framväxt i historiskt perspektiv 

I följande avsnitt beskriver vi i tre epoker hur folkskolans fostransbegrepp kommit att formas 

till värdegrundsbegreppet i Lpo 94.  

 

2.1.1 Från folkskolan till andra världskrigets slut 

I folkskolan var det viktigaste enligt Kennert Orlenius (2000) att barn skulle lära sig lyda och 

följa de vuxnas regler där skolans huvudsakliga uppgift var religiös fostran och fostran till 

Gud. Vidare menar han att folkskolan från folkskolestadgan 1842 och de följande 75 åren var 

en religionsskola där kyrkans företrädare efter viss tveksamhet till allmän skolplikt såg skolan 

som en god grund för nattvardsläsningen där Luthers lilla katekes präglade undervisningens 

form och var den centrala läseboken.  

 

1944 lämnade 1940-års skolutredning sitt första betänkande om skolans fostransmål där de 

kom fram till att eleverna skulle fostras 

 

till sanningskärlek och självständighet 
till fasthet i karaktären 
till självdisciplin och offervillig samhällsanda 
till trohet mot vårt lands traditioner och andliga arv 
(SOU 1944:20; citerat.i Richardsson, 2003, s. 155, citerat i Pedersen 2004, s. 24). 
 

Jens Pedersen (2004) menar att skolans viktigaste roll var att fostra, dock inte till demokrati, 

och meddelandet av kunskap kom i andra hand. 

   

2.1.2 Tiden efter andra vär ldskriget fram till Lpo 94 

Efter andra världskriget hävdar Maria Olsson (2004) att Sverige upplevde en kris i 

demokratin. Det diktatoriska nazityskland hade en avgörande roll i detta krig och en stor 

rädsla för ytterligare ett världskrig fanns. Enligt Orlenius (2000) ansågs skolan nu ha en viktig 

roll i att fostra demokratiska medborgare och 1946 års skolkommission tillsattes. Pedersen 

(2004) menar att betänkandet Skolans inre arbete. Synpunkter på fostran och undervisning 

(SOU 1946:31) var av ett helt annat slag än 1944 års betänkande. Demokratibegreppet 

användes mer frekvent och hade fått en positivare värdeladdning. I 1946 års skolkommissions 

betänkande med förslag till riktlinjer för det svenska skolväsendets utveckling (SOU 1948:27) 

sägs i inledningen att det viktigaste är att fostra demokratiska medborgare. Skolans uppgift 
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var att fostra kritiskt tänkande och självständiga individer som skulle kunna stå emot 

masspåverkan som användes under andra världskriget, samtidigt som de skulle kunna 

samverka och samarbeta med andra. ”Med andra världskriget i färskt minne skulle barn 

vaccineras mot såväl religiöst som politiskt förtryck”  (Orlenius i Didaktisk tidsskrift 2000, 

10(2) , s. 69).  

 

John Dewey (1916/2002) poängterar vikten av utbildning i det demokratiskt inrättade 

samhället.  

 

Demokratins engagemang för en ökad utbildning är ett välkänt faktum. En ytlig förklaring är att en regim 
som är baserad på allmän rösträtt inte kan bli framgångsrik om inte de som väljer och följer sina ledare är 
utbildade. Eftersom ett demokratiskt samhälle förkastar principen om en utifrån hämtad auktoritet, måste 
det finna en ersättning i frivilligt engagemang och intresse, och det kan skapas endast genom utbildning. 
Men det finns en djupare förklaring. En demokrati är mer än en styrelseform, den är i första hand en form 
av liv i förening med andra, av gemensam, delad erfarenhet (Dewey, 1916/2002, s. 127). 

 

 

Kunskapsuppdraget underordnades fostransuppdraget, det ansågs viktigare att fostra 

demokratiska medborgare för samhällets framtid än att förmedla vissa ämneskunskaper 

(Olsson 2004). 

 

I Lgr 62 och Lgr 69 har skolan gått från en personlighetsfostran till en demokratifostran som 

följd av betänkandena år 1946 och år 1948. 

 

Samlivet i det demokratiska samhället måste utformas av fria och självständiga människor. Men friheten 
och självständigheten får inte utgöra självändamål: de måste vara grundvalen för samarbete och 
samverkan. Skolans sociala fostran skall därför grundlägga och vidareutveckla sådana egenskaper hos 
eleverna, som i en tid av stark utveckling kan bära upp och förstärka demokratiens principer om tolerans, 
samverkan och likaberättigande mellan kön, nationer och folkgrupper. Att väcka respekt för sanning och 
rätt, för människans egenvärde, för människolivets okränkbarhet och därmed rätten för till personlig 
integritet är en huvuduppgift också för den sociala fostran, som skolans verksamhet skall omfatta. (Lgr 
62, s. 18 i Pedersen s.25) 

 

Pedersen (2004) anser att demokrati- och fostransbegreppet efter detta kom att få ett stort 

inflytande i skolans kommande läroplaner. 

 

Kunskap och fostran är två väsentliga begrepp i varje läroplan. Kunskap kan sägas vara att organisera 
omvärlden i meningsfulla strukturer, fostran att överföra grundläggande värden, regler och 
handlingskompetens. En läroplan anger vilka kunskaper och vilken fostran utbildningen skall ge och 
utveckla. (SOU 1992:94, s. 33) 
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Som vi redan nämnt så ansåg 1946 års skolkommission att skolans viktigaste mål vara att 

fostra demokratiska medborgare till självständiga och kritiskt tänkande individer. I Lgr 62 ska 

skolans sociala fostran grundlägga och vidareutveckla egenskaper som kan bära upp 

demokratins principer. Lgr 69 har bytt ut fostransbegreppet mot utveckling men i Lgr 80 är 

det tillbaka (SOU 1992:94). 

 

”Skolan skall fostra. Det innebär att skolan aktivt och medvetet skall påverka och stimulera barn och 
ungdomar att vilja omfatta vår demokratis grundläggande värderingar och låta dessa komma till uttryck i 
praktisk vardaglig handling.”  (citerat i SOU 1992:94, s. 41) 

 
 
I Lgr 80 konstaterar Pedersen (2004) att det är första gången som begreppet grundläggande 

värderingar används i en läroplan och som i Lpo 94 övergår till att kallas värdegrund eller det 

svenska samhällets grundläggande värden. 

 

2.1.3 Lpo 94 

I 1990-talets styrdokument växte begreppet värdegrund fram. Olsson (2004) menar att det 

från politiskt håll hade upplevts som ett behov att bestämma demokratins värden och lyfta 

fram det för att säkra skolans fostransuppdrag och dess återväxt då det precis som efter andra 

världskriget också upplevdes som en kris i demokratin från 1990-talet och framåt. Minskat 

valdeltagande och politiskt engagemang bland unga, samt hur minskad insyn i organ som EU 

påverkade medborgarna var faktorer som skapade oro. Precis som på 1940-talet handlar 

demokratin nu, liksom då, om alla människors frihet och lika värde, men det går också att se 

en stor förändring i förståelsen av demokratin. Idag anses de demokratiska värdena inte vara i 

behov av ifrågasättande underifrån utan de unga förväntas i skolan anpassa sig till de 

värderingar som är bestämda för vårt svenska samhälle. 

 

Skolan har en viktig uppgift när det gäller att förmedla och hos eleverna förankra de grundläggande 
värden som vårt samhällsliv vilar på. Människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla 
människors lika värde, jämställdhet mellan kvinnor och män, samt solidaritet med svaga och utsatta är de 
värden som skolan skall gestalta och förmedla (Lpo 94, s. 1) 

 

Även Pedersen (2004) ger stöd för att eleverna ses som passiva mottagare av redan bestämda 

grundläggande värden. Eftersom de ska förmedlas, hävdas, gestaltas och förankras ges inte 

något större utrymme för diskussion. Orlenius (2000) menar att det blir en paradox då skolan 

skall påverka eleverna till att vilja omfatta de grundläggande värdena samtidigt som alla elever 

ska öva och utveckla sin förmåga att kunna göra egna etiska ställningstaganden. 
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Skolverket (1999:1345) poängterar att värdegrunden i Lpo 94 inte inrymmer några nya värden 

utan klart hänger ihop med tidigare läroplaner Det som är nytt är att värden och mål är klart 

skilda åt. I tidigare läroplaner har det som nu kallas värdegrund kommit att skilja sig i form och 

språk vid olika tider, men det har hela tiden har funnits en samstämmighet i vad grundläggande 

värden är.  

 

Kennert Orlenius (2001) menar att det inte är forskningsresultat som styr utformningen av 

läroplaner utan ett slags kodifieringar av värderingar och aktuella uppfattningar i samhället. 

Läroplaner är politiska dokument och speglar därför vad som för dessa politiker anses vara 

aktuella värderingar och kunskap. Orlenius fortsätter med, att ur ett historiskt perspektiv kan 

behovet förstås varför en gemensam värdegrund växt fram. Han menar att det har skett ett 

skifte där samhället har gått från en moralisk uppfostran och auktoritetstänkande till en 

demokratisk fostran och frihetsideal samt från ett enhetskulturellt till ett mångkulturellt 

samhälle. Vi har också utvecklats från att vara medborgare i vårt eget land till att präglas av en 

världsmedborgaranda.  

 

Värdegrunden i läroplanen är formulerad som en egen del, men ska påverka de övriga delarna 

i läroplanen med dess riktlinjer och mål (Skolverket 1999:1345). Läroplanen kan inte bara 

uppfattas som ett styrinstrument för verksamheten och målen då skolan inte kan och bör vara 

värdeneutral. Skolan vilar på värden som är oförytterliga vilket betyder att det är värden som 

under alla omständigheter gäller oavsett nya rön eller förändrade krav. John Dewey säger: 

”Learning is doing”  (i Orlenius i Didaktisk tidsskrift 2000, 10(2 ), s. 81) vilket betyder enligt 

Orlenius (2001) att individer införlivar dessa värden genom handling, erfarenheter och 

socialisation och inte i första hand genom sitt moraliska handlande av uppsatta regler.  

 

2.2 Olika värdegrundsdefinitioner 

Värdegrundsbegreppet är komplicerat och omdebatterat och inte alldeles självklart för vare 

sig forskare, författare, lärare och elever. Alla har de olika uppfattningar om vad 

värdegrunden är och hur man som individ bör förhålla sig till denna.  

I följande avsnitt ska vi förklara substansen i begreppet värdegrund för olika forskare. 

 

Gunilla Zackari och Fredrik Modigh (2002, s. 35) liknar värdegrunden vid ett hus där fokus 

ligger på ”…ett demokratiskt och humanistiskt förhållningssätt, som är beroende av sociala 

relationer och ömsesidiga samtal” . 
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Ett hus brukar ha en fast grund som det står på. Samhället står på värdegrunden. Huset är bebott av 
människor som utgör samhällets invånare. Värderingarna tar sig i uttryck i relationerna mellan de som 
bor i huset, genom samtal, de spelregler som finns o.s.v. Den gemensamma värdegrunden används av 
husets invånare för att skapa mening, värdighet, självkänsla, spelregler och ordning. Gemensamma 
värderingar används av de boende för att markera samhörigheten i huset och för att särskilja 
husinvånarna från andra (Zackari & Modigh 2002, s. 34).  

 

De fortsätter med att värdegrundsbegreppet är mycket komplext. Orlenius (2001) menar att 

värdegrunden handlar om etik och moral. Genom etiken kan man få hjälp att ifrågasätta både 

sina egna och andras värderingar och handla på ett ansvarsfullt sätt då våra handlingar 

bottnar i värden. Han menar att ett av skolans mål borde vara att eleverna allt mer blir 

medvetna om vilka grundläggande värden de själva och andra står för 

 

Det finns flera kritiker till begreppet värdegrund och frågor om vi överhuvudtaget har en 

gemensam grund att stå på. Christina Osbeck (2004) menar att det är ett problem att värdena 

är så abstrakta och att det kan vara svårt att tolka dem vilket kan leda till att de kanske inte 

alltid kan ge vägledning i skolans värld. Hon menar också att det finns andra värden i 

samhället som konkurrerar med värdegrunden och dessa kallar hon kommersiella värden som 

återfinns i bland annat reklam. I motsats till alla människors lika värde ställer hon exemplet 

där den framgångsrika utgör normen. Samhället vilar alltså på andra värden än de som 

återfinns i värdegrunden. 

 

John Beck (1998) och Gunnel Colnerud & Robert Thornberg (2003) menar att allmänna 

värden (public values) och privata värden kan åtskiljas. På den privata domänen behöver inte 

konsensus nås då det handlar om värderingar av politisk, religiös och sexuell natur, men där 

människor i övrigt liknar varandra. De allmänna värdena är till sin karaktär bindande och 

grundläggande för alla och är inbäddade i demokratiska principer som rätten till 

självbestämmande, yttrandefrihet och rättvisa. Författarna menar att de flesta människor 

erkänner dessa som grundvärden och de anser natt skolan är bra på att försvara och värna om 

dem. Skolan har en viktig uppgift att inte bara värna om de allmänna värdena utan låta de 

privata värdena komma till ytan för diskussion, reflektion och debatt mellan individer. På 

detta sätt kan lärare och elever utveckla respekt och förståelse för grupper eller individer med 

vilka man inte är överens. Det är viktigt att inse att det som man själv anser är rätt kan någon 

annan tycka är omoraliskt. Beck citerar Terence H. McLaughlin som även han ger stöd för 

detta: 
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Pupils must be provided with proper understanding of what is involved in giving ‘respect’  to differing 
views. Democratic mutual respect for reasonable differences of moral view requires more than a 
grudging attitude of ‘ live and let live’ ;…reasonable differences are to be judged as in some sense within 
the moral pale, and this enriches respect, and indeed toleration, with principle (citerat i Beck 1998, s. 85). 

 

Zackari & Modigh (2002) menar också att skolan har en viktig roll då det gäller att lyfta upp 

och konfrontera elevers föreställningar och värderingar, en s.k. kommunikativ skoldemokrati. 

Demokratin måste göras levande genom att tillsammans arbeta i demokratiska arbetsformer, 

det räcker inte att lära sig om demokrati som styrelseform. 

 

Genom att erkänna och ta hänsyn till olikheter respekteras varje persons integritet. Det är också i mötet 
mellan människors olikheter som vi lär av varandra, som vi utmanas och utvecklas. Människor måste få 
mötas och pröva moraliska ståndpunkter utan att begränsas av olika kulturella traditioner, tabun och 
” tystnader”. Pluralistiska samtal om värdegrunden måste föras inom ramen för demokratiska principer 
och med respekt för alla människors lika värde (Zackari & Modigh 2002, s. 42). 

 

Detta citat kan knytas till den deliberativa demokratin och vi kommer i följande stycke 

presentera några olika demokratiska ideal. 

 

2.3 Olika demokratiska ideal 

Ordet demokrati är ett värdeladdat och komplext begrepp enligt Christer Fritzell (2003) och 

han liksom Axel Hadenius (2001) delar upp demokrati i tre olika ideal. Dessa tre ideal kan 

man också hitta hos Robert A. Dahl (2003). I detta avsnitt kommer vi att presentera de tre 

olika perspektiven att se på demokrati i samhället. Dessa tre perspektiv återfinns också i 

skolan på olika sätt men då självklart i mindre omfattning. 

 

Det offentliga skolväsendet vilar på demokratins grund. Skollagen (1985:1100) slår fast att verksamheten 
skall utformas i överensstämmelse med grundläggande demokratiska värderingar och att var och en som 
verkar inom skolan skall främja aktningen för varje människas egenvärde och respekten för vår 
gemensamma miljö (1 kap. 2 §) (Lpo 94, s. 1). 

 

2.3.1 Den representativa demokratin 

Den representativa demokratin innebär enligt Fritzell (2003) att representanter väljs till olika 

beslutande organ genom majoritetsbeslut eller kompromisser. De valda ska aktivt föra sina 

väljares talan inom givna ramar och ta tillvara deras intressen. De representerades roll är att 

övervaka att deras intressen tas till vara och om inte detta sker kan de genom val avsätta sina 

representanter. Hadenius (2001) hävdar att de beslut som fattas av representanterna ska 
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stämma överens med det som det stora flertalet av folket vill. Den representativa demokratin 

ligger nära demokratins ideal som menar att allas åsikter är lika mycket värda. 

Dahl (2003) menar att medborgarna får en begränsad roll då de bara förutsätts vara aktiva 

under en viss tid, inför valet av sina representanter, och att det kan finnas ett visst inslag av 

elitism om bara de starkaste blir valda. 

 

 

2.3.2 Den participativa demokratin 

Den participativa demokratin menar Hadenius (2001) bygger på kommunikation för att på så 

sätt komma i kontakt med andra människors åsikter. Fritzell (2003) anser att detta kan ses 

som en form av direktdemokrati där enskilda individer eller grupper har rätt att arbeta för 

sina frågor som ofta kan stå i konflikt med andra. Beslut föregås av debatt och diskussioner 

mellan och inom de olika grupperna liksom uppföljande samtal.  

 

Hadenius (2001) nmenar vidare att genom att möta andra människor och andra problem än de 

som vi är vana vid blir vi mer öppna för andras åsikter och livssätt. Den participativa 

demokratin bygger på att så många som möjligt deltar, kvantiteten är viktig, och att 

deltagandet är högt. Det finns dock ett problem som yttrar sig i att en del inte vågar göra sina 

röster hörda. Personer med starka åsikter kan trycka undan dem som inte är lika aktiva. Dahl 

(2003) pekar på strävandet efter ett omfattande deltagande för att tillsammans nå bättre 

beslut, men att det kan leda till ojämlikhet om delar av folket inte är intresserad av specifika 

frågor och väljer att inte aktivt delta.  

 

2.3.3 Den deliberativa demokratin 

Deliberativ demokrati innebär enligt Hadenius (2001) att demokrati sker genom diskussion 

och att deltagarnas ställningstaganden ska vara väl genomtänkta. Till skillnad från den 

participativa demokratin så handlar den deliberativa demokratin mer om kvalitet än kvantitet. 

Den lämpar sig inte i för stora grupper eftersom man strävar efter ett rationellt och aktivt 

meningsutbyte mellan parterna. Argument för och emot ska föras för att komma fram till en 

samsyn, konsensus, vilket ska ge den bästa lösningen. Dahl  (2003) betonar samtalets roll där 

alla ska delta för att komma till genomtänkta beslut där konsensus är eftersträvansvärt, men 

ser svårigheter med att åstadkomma ett samtalsklimat där alla deltar. 
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Fritzell (2004) anser att den deliberativa demokratin kan ses som en vidareutveckling av den 

participativa demokratin, men den stora skillnaden är att det deliberativa samtalet som 

förknippas med den deliberativa demokratin förhoppningsvis ska leda fram till konsensus. 

Tyngdpunkten i ett deliberativt samtal är de argumenterande överväganden och reflektioner 

som förutsätts mellan de berörda parterna där deltagarna antas kunna förändra några av sina 

ursprungliga ståndpunkter. Detta anses vara viktigt enligt Lpo 94: 

 

Skolan skall vara öppen för skilda uppfattningar och uppmuntra att de förs fram. Den skall framhålla 
betydelsen av personliga ställningstaganden och ge möjligheter till sådana (Lpo 94, s. 2). 
 

Fredrik Modigh och AnnSofi Persson-Stenborg skriver i förordet till Tomas Englund (2000) 

om demokratisk kompetens. Med detta menas att känslomässigt kunna bearbeta, förhålla sig 

till, reflektera kring och agera utifrån värdegrunden. Individen ska tränas i att ta del i samtal 

och att våga ta ställning i olika frågor liksom att kunna förstå argumenten till människors 

olika ställningstaganden. Vidare bör individen också kunna påverka och delta i demokratiska 

beslutsprocesser. Tillsammans med andra människor kan vi utveckla demokratisk 

kompetens. Skolan är en mångkulturell mötesplats med stor demokratisk potential som borde 

tas tillvara på. Tomas Englund (2000) skriver om det deliberativa samtalet och menar att 

några av de karakteristiska för detta är: 

 

a) samtal där skilda synsätt ställs mot varann och olika argument ges utrymme, 
b) att deliberativa samtal alltid innebär tolerans och respekt för konkreta andra, det handlar bl.a. om att 
lära sig lyssna på den andres argument 
c) inslaget av kollektiv viljebildning, dvs strävan att komma överens eller åtminstone komma till 
temporära överenskommelser (Englund 2000, s. 6) 

 

I ett demokratiskt samtal som bygger på våra värderingar, normer, moral och etik måste 

individen kunna lyssna på andras argument, men också kunna tala och veta att andra lyssnar 

och är öppna för argument och påverkan. 

 

Vi har nu diskuterat tre demokratiska ideal och kommer under nästa rubrik att diskutera 

gruppens storlek för individers förmåga att samarbeta och känna delaktighet. 

 

2.4 Teorier om grupper 

Carin Mathiasson (1994) menar att i grupper av människor som samverkar och har nära 

relationer face-to-face grundläggs oskrivna normer och regler som gäller i det gemensamma 

samspelet. Hur den enskilde individen upplever sin egen delaktighet beror på gruppens storlek 
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fortsätter hon. Några absoluta tal finns inte, men om gruppen växer upplevs den i mindre 

utsträckning av deltagarna som en del av dem själva. För att känna tillhörighet till en grupp 

bör den inte vara större än att deltagarna direkt kan samspela med varandra och uppfatta en 

nära samhörighet med varje enskild gruppmedlem. Om gruppen växer tunnas ansvaret ut för 

vad som händer inom gruppen för den enskilde individen. Individens betydelse minskar och 

anonymiteten ökar. 

 

Jean-Jacques Rousseau (1762/2001) diskuterar statens storlek och menar att staten inte får 

vara för stor för att kunna styras på ett bra sätt, men inte heller för liten för att kunna fortleva.  

 

Ju mera samhällsbandet uttänjes, desto slappare blir det; och i allmänhet är en liten stat förhållandevis 
starkare än en stor (Rousseau 1762/2001, s. 83). 

 

Han menar vidare att det blir för många instanser i en stor stat och att folket inte känner sig 

nära sina ledare. En stat måste skaffa sig en stark bas, författning, att stå på för att alla ska 

kunna verka utifrån samma förutsättningar, inte bara de starka.  

 

En sund och stark författning är det första man måste söka åvägabringa, och man bör räkna på den styrka, 
som en god styrelse alstrar, än på de tillgångar, som ett stort område erbjuder (Rousseau 1762/2001, s. 
85). 

 

Vi har utifrån två olika perspektiv visat att gruppens storlek spelar in på samspelet mellan 

individer. Under nästa rubrik redovisar vi resultat från studien Värdegrund i skola och 

forskning 2001 (Lindgren 2003). 

 

2.5 Värdegrund i skola och forskning 

Joakim Lindgrens studie Värdegrund i skola och forskning 2001 (2003) är en enkätstudie 

genomförd vid Värdegrundscentrum i Umeå. Den syftar till att belysa skolors och kommuners 

värdegrundsarbete samt att fokusera den forskning som kan relateras till värdegrundsområdet.  

 

Studien visar att mycket av värdegrundsarbetet i många skolor inte genomsyrar verksamheten 

utan istället bedrivs isolerat från det övriga skolarbetet. Detta kan då leda till att 

värdegrundsarbetet blir ett mål i sig. Det går dock att se att en del målbeskrivningar från de 

deltagande skolorna visar att de försöker integrera värdegrundsarbetet i all undervisning. 

Demokrati, demokratiska arbetsformer, värderingar samt inflytande och delaktighet är det 

som betonas av de deltagande skolorna. 
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Vidare visar studien att en del av skolornas målbeskrivningar talar om rätten att uttrycka sin 

åsikt, något som kan kallas värdepluralism. Många uttrycker dock strävan efter en gemensam 

värdegrund, gemensamma värderingar eller det svenska samhällets värdegrund, men det 

uttrycks inte närmare vad som menas med detta. Lindgren menar att en del forskning 

framställt en gemensam värdegrund som problematisk då samhället hela tiden förändras 

medan andra sett värdegrunden som en förutsättning för olika etiska handlingsalternativ och 

pluralism. 

 

Studien visar även att skolorna inte tar gemensamma värden för givet som en förutsättning för 

verksamheten utan mer som något som är gott i sig. Skolorna har skapat värdedokument som 

talar om vad gruppen tycker och vad den ska rätta sig efter. Det framgår dock inte runt vilka 

frågor och ämnen som skolorna ska föra diskussioner och detta kan leda till att 

värdegrundsarbetet blir en form av demokratiövning där det inte handlar om att tänka och 

tycka olika utan att alla elever ska tycka lika. Dessa frågor i form av elevinflytande kan leda 

till att majoriteter tar överhanden och röstar ner minoriteter. 

 

Lindgren (2003) hävdar att skolorna i studien har ett stort intresse för moral- och etikfrågor 

men skriver inte närmare ut i sina beskrivningar vad de handlar om utan tar de direkta 

formuleringarna i Lpo 94 om att förankra grundläggande värden i stället för diskutera och 

problematisera dessa. När värden förankras görs eleven till passiv mottagare av värdena som 

läraren förmedlar. Om värdena istället problematiseras kan eleven nå mycket längre och 

värdegrundsarbetet blir en ständig process. 

 

Lindgren menar att i studien går det att se hur skolan återfått en del av sin fostrande roll. 

Värdegrundsarbetet ska hantera dels de problem som skolan skapar åt sig själva men också 

problem som inte kommer från skolan själv. 

 

Ovanstående undersökning avslutar nu vår teoretiska bakgrund. Vi övergår nu till att diskutera 

och reflektera kring denna. 
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3. PROBLEMATISERING 

 

Efter att ha fördjupat oss i värdegrundens historiska framväxt, olika värdegrundsdefinitioner, 

demokratiska ideal, gruppteorier samt Värdegrund i skola och forskning skall vi i detta 

avsnitt diskutera och reflektera runt detta. 

 

Värdegrunden är ett nytt begrepp och för att förstå det anser vi det viktigt att visa dess 

historiska framväxt. På detta sätt kan man se begreppet i dess sammanhang. 

Värdegrundsbegreppet är omdebatterat och forskare är inte överens om huruvida samhället 

kan vila på dessa grundläggande gemensamma värderingar. Andra värden krockar med de 

värden som skolan ska förmedla till eleverna för att fostra dem till goda samhällsmedborgare. 

Det mesta av den tidigare forskning som finns behandlar just detta.  

 

Sonja Arnman (Skolverket 2000) menar att skolor har olika förutsättningar att arbeta med 

värdegrunden. Dessa kan vara skolstadium, storlek, upptagningsområde, 

personalsammansättning och ledarskap. Det är inte bara läroplanen som speglar hur skolor ska 

jobba med värdegrunden utan varje kommuns mål och lokala skolplan är också viktiga 

faktorer. Zackari och Modigh (2002) uttrycker att skolans storlek kan spela en stor roll för 

värdegrundsarbetet. På en större skola kan det bli svårt att hinna med alla elever och följden 

av detta kan bli att de sociala frågorna samt skapandet av demokratiska relationer mellan 

vuxna-barn, barn-barn och vuxna-vuxna får stå åt sidan. Det finns dock inga resultat som 

entydigt säger att det skulle vara så men många barn och vuxna menar att små skolor ger 

bättre förutsättningar för nära relationer. Värdegrunden handlar om att dela värderingar, men 

också som Zackari och Modigh (2002) menar att våga föra fram sina åsikter och lära sig att 

stå för dem. Lindgren (2003) ger uttryck åt att det går att se att många skolor följer läroplanen 

med att förankra värdena hos eleverna och inte genom att problematisera värdena och på det 

sättet få eleverna mer aktiva. Genom ständig problematisering mellan lärare-lärare, lärare-elev 

och elev-elev menar vi att man kan hålla begreppet levande. 

 

I mycket av den forskning som vi har behandlat i vår teoretiska bakgrund studeras 

värdegrundsbegreppet utifrån ett elevperspektiv. I de texter som har sin bakgrund i 

skolpolitiska texter går det att utläsa att värdegrunden ska genomsyra hela verksamheten i 

skolan och de värden som presenteras kan eleverna införliva genom handling, erfarenhet och 
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socialisation. Det finns en pågående debatt om värdegrunden där många kritiker menar att de 

värden som presenteras är allt för abstrakta och gör eleverna till passiva mottagare av 

förutbestämda värderingar.  

 

Människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet 
mellan kvinnor och män, samt solidaritet med svaga och utsatta är de värden som skolan skall gestalta 
och förmedla (Lpo 94, s. 1) 
 

Inte mycket av den forskning som vi stött på behandlar hur lärare tolkar och använder sig av 

värdegrunden utan de förutsätts införliva de begrepp som läroplanen föreskriver och 

förmedla dessa till sina elever. Vi tror att många lärare har en individuell tolkning av 

värdegrundsbegreppet men behöver ha möjlighet att dela sina tankar med andra i 

diskussioner där man kan nå en djupare förståelse över vad begreppet inbegriper. För att 

eleverna inte ska bli passiva mottagare av värden menar vi att värdegrundsarbetet kan 

användas som en dörr för att öppna upp till diskussioner om de värden som vårt 

demokratiska samhälle vilar på. För att kunna göra det är det viktigt att lärare har ett större 

djup och förståelse och framför allt en gemensam grund att stå på.  

 

Såsom Beck (1998) och Colnerud & Thornberg  (2003) skriver så finns det två sätt att se på 

värden, allmänna och privata. Vi menar dock att det kan bli en konflikt mellan de privata och 

allmänna värdena då eleverna ser att dessa inte alltid är gällande i samhället i övrigt. Det 

finns också andra värden som konkurrerar med de grundläggande, t.ex. kommersiella 

(Osbeck 2004). Vi anser att det därför är viktigt att lärare har en gemensam grund att stå på 

för att kunna bemöta och utmana dessa andra värden Det är också bra att lärarna gör eleverna 

medvetna om att det finns olika värden och i värdegrundsarbetet kan de utveckla sin förmåga 

att argumentera för dessa och skaffa sig ett kritiskt förhållningssätt.  

 

Mathiasson (1994) talar om grupper av människor som samverkar och har nära direkta 

relationer där oskrivna normer och regler grundläggs som gäller i det gemensamma samspelet. 

Ju större gruppen blir, desto svårare blir det att samspela med varandra. Även Dahl (2003) 

menar att ju fler vi blir, desto mindre blir utrymmet för den enskilde att vara med och påverka. 

Dewey (1916/2002) menar att begreppet demokrati inte bara är en styrelseform utan att 

demokrati även är en form av delad erfarenhet och ett liv i förening med andra där just 

värderingar är en erfarenhet som skapas i samförstånd med andra människor. Vi menar att 



19 

 

värdegrunden bygger på samhällets gemensamma värderingar och ska genomsyra all 

verksamhet i skolan. 

 

3.1 Syfte och frågeställning 

Vårt syfte är att studera om skolans storlek har betydelse för lärarlags möjligheter till en 

gemensam syn och förståelse av värdegrundbegreppet. Vårt delsyfte är att ta reda på hur 

arbetet med värdegrunden kommer till uttryck i klassrumssituationer. 

 

Våra frågeställningar för att besvara vårt syfte är: 

Hur beskriver lärarna skolans möjligheter att förmedla demokratiska värderingar till eleverna? 

Vilka mål har respektive skola med värdegrundsarbetet?  

Under vilka former arbetar lärarna på respektive skola med värdegrunden för att nå en 

gemensam syn och förståelse? 

 

Vi avser att genomföra en komparativ studie där vi förväntar oss att förutsättningarna att 

arbeta för en gemensam syn och förståelse av värdegrundsbegreppet är bättre i en mindre 

skola än i en större eftersom skolans antal lärare är färre och därför har lättare för att nå en 

gemensam värdegrundssyn. Vi ser dock att detta kanske inte alls stämmer i och med att en 

mindre skola kanske har ett större lärarlag som gör det svårt att nå konsensus mellan 

deltagarna medan en större skola kan bestå av flera lärarlag men med mindre antal lärare. Där 

kan dock problemet bli att de olika enheterna har skilda uppfattningar och det blir svårt att 

foga samman dem till en gemensam syn. 

 

3.2 Begreppsförklar ing 

3.2.1 Ordet gemensam 

Dewey (1916/2002) menar att kommunikation är en förutsättning för att kunna skapa en 

gemenskap och menar att det är centralt att det finns ett mål som är gemensamt. Det är ur 

målen som människor hittar den kraft som gör att någonting blir gemensamt. Vidare menar 

han att målen som är den gemensamma referensramen inte kan delas utan att kommuniceras 

och där en gemensam förståelse består i att likartade intellektuella och emotionella 

dispositioner befästs. 

 

Gillis Herlitz (2001) menar att kommunikation är det som egentligen betyder att göra 

gemensam. Vidare menar han att om det på ett eller annat sätt accepteras att kommunikation 
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har med gemenskap att göra så blir envägskommunikation ett tveksamt begrepp då det mer 

kan ses som information. På samma sätt blir tvåvägskommunikation tveksamt eftersom det då 

endast borde kallas kommunikation. Han trycker på att det är viktigt att göra en åtskillnad på 

information och kommunikation. 

 

Vi anser att värdegrunden förmedlas i styrdokumenten och blir en information över vad den är 

och vad den ska stå för. Men för att göra den gemensam menar vi att den behöver 

kommuniceras mellan lärare för att de ska ha möjlighet att nå en gemensam syn. Genom en 

ständig kommunikation och problematisering kan möjligheten att nå en gemensam syn och 

förståelse av värdegrunden öka eller åtminstone leda fram till konsensus.  

 

3.2.2 Ordet värdegrund 

Värdegrunden används som begrepp genomgående i vår uppsats. Med detta menar vi 

värdegrunden såsom den presenteras i Lpo 94. 

 
Människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet 
mellan kvinnor och män, samt solidaritet med svaga och utsatta är de värden som skolan skall gestalta 
och förmedla (Lpo 94, s. 1) 

 

Vi har inte gjort någon egen tolkning av värdegrunden utan använder den som den ser ut i 

våra intervjuer och i diskussionen med lärarna som vi intervjuat. Värdegrunden har använts i 

sin helhet och vi har inte haft för avsikt att lyfta fram de enskilda begreppen. 

 

Vi avslutar med ovanstående begreppsförklaring problematiseringen och kommer nu att 

redovisa vårt tillvägagångssätt. 
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4. TILLVÄGAGÅNGSSÄTT 

 

Vi kommer i detta kapitel att redovisa vårt val av metod, hur vi gått till väga i vår 

undersökning samt diskutera vårt val av metod och tillvägagångssätt. 

 

4.1 Metodologi 

Nils Gilje & Harald Grimen (1992/2004) menar att för att tolka delarna måste helheten tolkas 

och för att tolka helheten måste delarna tolkas. Som hjälp för att motivera våra tolkningar av 

undersökningen använder vi oss av den hermeneutiska cirkeln. Gilje & Grimen menar att det 

inom hermeneutiken finns två olika traditioner. I den första traditionen bortses från aktörernas 

beskrivningar av sig själva och forskaren kan då tolka aktörernas handlingar utan att ta hänsyn 

till deras egna uppfattningar. Den andra traditionen utgår ifrån att aktörernas egna 

uppfattningar om vad de gör ger deras handlingar mening och identitet och forskaren bygger 

sina tolkningar på aktörernas beskrivningar. Vi anser att det går att placera observation i den 

första traditionen vilket gav oss en för-förståelse att ta med oss in i intervjusituationen som 

återfinns i den andra traditionen.  

 

Idar Magne Holme & Bernt Krohn Solvang (1991/1997) pratar om system- och 

aktörsprincipen där vi i vår observation använde oss av systemprincipen som förklarar delarna 

utifrån helhetens egenskaper. Aktörsprincipen vid intervjun förklarade helheten utifrån 

delarna. Vi valde att använda dessa båda metoder eftersom vi ville förstå avsikten med 

lärarnas handlanden. I observationen kunde vi se handlandet och vid intervjutillfället har vi 

kunnat nå en förståelse för avsikten med handlandet. Martyn Denscombe (1998/2000) ger 

också stöd för vårt val av metod då: 

 

Det är inte alltid som uttryck och handling stämmer överens. Vad människor säger att de gör, vad de 
säger att de föredrar och vad de säger att de tänker, kan inte med automatik förmodas återspegla 
sanningen (Denscombe 1998/2000, s. 163).  

 

Holme & Solvang (1991/1997) beskriver observation och intervju som kvalitativa metoder 

vilket blir användbart i vår undersökning då vi inte eftersträvat någon generell giltighet utan 

vår slutsats kan vara giltig under vissa förutsättningar. Vi har strävat efter att nå en djupare 

förståelse genom närheten till undersökningsobjektet. Denscombe (1998/2000) anser att en 

fördel med att använda sig av kvalitativ analys är att kunskapen som inhämtas och tolkningen 

vi gör är förankrad i verkligheten. Den kvalitativa analysen ger även möjlighet till fler giltiga 
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förklaringar beroende på forskarens tolkningsskicklighet. Detta innebär att olika forskare kan 

uppnå olika slutsatser trots att man utgått från samma material och metoder. En nackdel med 

detta är att det blir svårare att fastställa en generalisering eftersom en kvalitativ analys ofta 

bygger på en djupstudie av få enheter. 

 

4.2 Observation 

Holme & Solvang (1991/1997) menar att observationsformen ställer stora krav på forskaren, 

han eller hon ska genom att se, höra och fråga uppmärksamma och hitta det som verkligen 

sker. Observation innebär att forskaren är tillsammans med medlemmarna i gruppen som 

denne ska undersöka under en längre eller kortare tid. Denna metod är den mest intima 

verksamheten där man kommer närmast undersökningsobjektet. Under vår studie har vi valt 

att vistats tre dagar var på skolorna vi undersökt. Denna korta tidsperiod kan försvåra arbetet 

då det kan bli svårt att bygga upp ett förtroende hos undersökningsobjektet. Detta försökte vi 

lösa genom att åka ut på skolorna och möta lärarna innan undersökningen för att på så sätt 

skapa en bra relation till gruppen. Detta menar Holme & Solvang (1991/1997) är speciellt 

viktigt i den öppna observationssituationen vilken innebär att lärarna vet om och har 

accepterat att vi är där som observatörer. Vi har valt denna form eftersom vi sedan följde upp 

med intervju och vi ville att lärarna skulle veta vilket tema vi undersökte för att det sedan 

skulle bli lättare att föra ett samtal runt detta. Holme & Solvang fortsätter med att det är 

mycket lättare att bedriva en öppen observation när man har blivit accepterad som observatör. 

Lärarna betraktar inte forskaren som en i gruppen utan denne förväntas att uppfylla de krav 

som ställs på en observatör. Detta innebär att forskaren ska kunna röra sig fritt i gruppen, 

ställa frågor och undersöka hur saker och ting ligger till.  

 

Från början tyckte vi oss se en fördel om vi deltog båda två vid varje observations- och 

intervjutillfälle. Detta för att dels skapa en trygghet hos respektive lärare då det blivit en 

kontinuitet att vi båda funnits på plats, dels för att vi säkerligen skulle se olika saker under 

observationerna och att vi då skulle ha haft möjlighet att ventilera frågor och åsikter som dykt 

upp under studiens gång med varandra. Inom ramen för studien valde vi dock att inte vara 

båda två hos samma lärare utan istället genomförde vi en observation och intervju var på 

respektive skola. Vi vistades på skolan samma dagar så att vi kunde hålla en tät kontakt med 

varandra och diskutera vad vi sett och hjälpa varandra med eventuella nya frågor.  
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Holme & Solvang (1991/1997) menar att när observatören går in i en observationssituation 

blir han eller hon en del av en social gemenskap. Forskaren måste vara medveten om sin 

påverkan på omgivningen genom att finnas på plats men samtidigt vara medveten om att 

omgivningen också påverkar forskaren själv. Detta är något som vi hade i beaktande i vår 

observation speciellt då vi inte hade haft så lång tid att lära känna gruppen innan 

observationens början. Holme & Solvang (1991/1997) diskuterar möjligheterna att delta aktivt 

eller passivt. Vi valde att vara helt passiva eftersom vi inte på något sätt ville påverka läraren 

då det till stor del är dennes handlingar som vi senare skulle samtala om i intervjusituationen. 

 

Vi gick in i observationssituationen med bestämda punkter över vad vi skulle titta på.2 Detta 

för att vi skulle ha möjlighet att kunna föra likartade samtal vid intervjuerna och få svar som 

berörde vårt syfte för studien. Holme & Solvang (1991/1997) menar att det finns många sätt 

att samla in information under en observation. Vi genomförde inte någon tekniskt ordnad 

observation med bestämda variabler. Genom den kunskap vi erhållit utifrån vår teoretiska 

bakgrund gjorde vi en intuitiv helhetsbedömning av situationerna i klassrummen och under 

observationerna skrev vi ner stickord som vi sedan sammanfattade till en sammanhängande 

text, fältanteckningar. Författarna anser att forskaren inte ska skriva ner stickord hela tiden, 

gruppen vet att denne är där och observerar, men som forskare behöver man inte ständigt 

påminna om detta. I fältanteckningarna skrev vi sedan ned det vi sett så konkret som möjligt 

med hjälp av våra stickord. Det behöver inte vara enbart beskrivande text utan värderingar 

och analyser kan också finnas med. Våra intervjuer kom till viss del att bygga på det vi sett i 

våra observationer vilket innebar att vi redan samma dag var tvungna att skriva ut våra 

fältanteckningar för att kunna ha dessa som underlag. 

 

4.3 Kvalitativ intervju 

Denscombe (1998/2000) anser att forskarens jag har en central roll i den kvalitativa intervjun. 

Jaget kan ses utifrån två perspektiv, det ena där forskaren bortser från sina attityder för att 

kunna förhålla sig så neutral som möjligt i sina tolkningar. Det andra perspektivet innebär att 

forskarens jag utnyttjas för att komma åt kunskap och information inom områden som annars 

skulle förbli stängda. Vi försökte hålla oss så neutrala som möjligt i vår undersökning, men 

var medvetna om att vår förförståelse och fördomar skulle kunna  påverka vår tolkning. 

 

                                                
2 Detta diskuteras vidare i 4.5 Ram för undersökningen 
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Steinar Kvale (1997) menar att kvalitativ intervju kan liknas vid ett samtal mellan två 

personer där man behandlar ett ämne som är av intresse för båda parter. Ämnet ska förstås 

utifrån den intervjuades perspektiv och i relation till dennes egen livsvärld. Holme och 

Solvang (1991/1997) menar att den kvalitativa intervjun är den form där man som forskare 

utövar den minsta styrningen vad gäller undersökningspersonerna. Man har ett tema som man 

vill belysa, men låter den intervjuade till stor del styra samtalets riktning. Det är dock viktigt 

att se till att få svar på de frågor man har. Kvale (1997) hävdar att i en forskningsintervju är 

inte parterna likställda i samtalet, forskaren ska definiera och kontrollera situationen. 

 

Vår intervju följde upp de observationer som vi gjort tidigare. Intervjuerna utgick från en 

gemensam ram om temat värdegrund och förutsättningar för att nå en gemensam syn och 

förståelse av begreppet.3 Observationerna kom dock att ge olika underlag för respektive 

intervju vilket innebar att ingången till intervjuerna kom att se olika ut och därmed blev de 

öppna intervjuer utan fasta svarsalternativ och frågor. Vi har valt att använda oss av det som 

Denscombe (1998/2000) kallar semi- och ostrukturerad intervju. En semistrukturerad intervju 

innebär att forskaren har en lista med frågor och ämnen, men låter den intervjuade prata och 

utveckla sina svar. Den ostrukturerade intervjun innebär att den intervjuade får prata fritt 

utifrån ett ämne som forskaren introducerar och låter den intervjuade utveckla sina 

tankegångar och följa upp sina idéer så långt som möjligt. Dessa två former av intervju menar 

vi är ett bra sätt för oss att nå en djupare förståelse av det komplexa begreppet värdegrund hos 

de lärare vi intervjuade.  

 

Både Kvale (1997) och Holme & Solvang (1991/1997) menar att möjligheten att likna en 

vardaglig situation och skapa ett vanligt samtal är styrkan i den kvalitativa intervjun. För att 

skapa ett så bra samtal som möjligt valde vi att genomföra intervjuerna på skolorna där 

lärarna känner sig trygga. Holme & Solvang (1991/1997) pekar på att det är viktigt att tala om 

för den intervjuade vad som kommer att hända under intervjun för att denne ska kunna känna 

sig bekväm. För att på bästa sätt få med allt som sades under intervjuerna valde vi att använda 

oss av bandspelare efter att detta godkänts av lärarna som intervjuades. Vi förde även små 

anteckningar över den intervjuades icke-verbala kommunikation. Denscombe (1998/2000) 

menar att fältanteckningar kan vara en avgörande fördel för att komplettera sådan information 

som en ljudupptagning missar.  

                                                
3 Frågorna diskuteras senare i 4.5 Ram för undersökningen 
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Kvale (1997) anser att genom öppna frågor kan det vara lättare att komma in på den 

intervjuades dimension och locka fram spontana svar. Det är viktigt att forskaren följer upp 

svaren och ber om specificeringar för att nå en djupare förståelse av den intervjuades tankar. I 

och med att frågorna i vår intervju var öppna blev de intervjuades svar ganska vida och 

otydliga. Vid behov använde vi oss av ledande frågor för att verifiera vår egen tolkning av 

svaret och pröva tillförlitligheten i svaren hos de intervjuade. Kvale (1997) framhåller att just 

i den kvalitativa forskningsintervjun så lämpar det sig bra att ställa ledande frågor.  

 

4.4 Urval 

Vi har för vår undersökning valt två skolor som storleksmässigt skiljer sig åt. Det ena 

undersökningsobjektet för vår studie var lärare på en F-6 skola med cirka 80 elever som vi 

betecknade som en mindre skola. Vårt andra undersökningsobjekt var lärare på en F-6 skola 

med cirka 300 elever som vi betecknade som en större skola. På den mindre skolan fanns ett 

lärarlag med fem lärare och på den större skolan fanns två lärarlag, F-2 och 3-6 som 

tillsammans bildade ett kollegium med drygt 30 lärare. Det är detta stora lärarlag som är 

intressant för denna studie. Vi valde skolor inom samma kommun vilket innebar att de har 

samma lokala skolplan. Detta för att skolplanen i sig inte skulle vara orsaken till att 

undersökningsobjekten skiljde sig åt vilket hade kunnat vara fallet om skolorna hade tillhört 

olika kommuner. Kommunen är en mindre kommun i Örebro län. Skolorna har vi valt att 

presentera som den större skolan och den mindre skolan och lärarna som lärare år 1, lärare år 

4, lärare år 1-2 samt lärare år 3-4. 

 

Något som vi ansåg vara viktigt för vår observation av lärare var att klasserna var någorlunda 

lika vad gäller klasstorlek eftersom denna påverkar lärarens arbetssituation. Vårt urval var 

fyra lärare, två från varje skola. Vi anser att vi skulle behöva observera och intervjua fler för 

att få en större bredd i vår undersökning, men på grund av den begränsade tiden för vår C-

uppsats har vi gjort detta val. Våra möjligheter att styra vårt urval har dock varit begränsat då 

vi inte har haft full frihet att välja vårt undersökningsobjekt. Holme & Solvang (1991/1997) 

betonar att just frivilligheten är viktig för att nå ett bra resultat. Vi gick ut med förfrågan till 

respektive skola om de kunde tänka sig att delta i en studie om värdegrunden. Detta 

resulterade i att de lärare som kunde tänka sig att frivilligt delta i vår undersökning gjorde det. 

Vi fick möjlighet att studera lärare med likvärdiga klasser vad gäller både kvantitet och ålder, 

år 1 och år 4 på den större skolan och år 1-2 och år 3-4 på den mindre skolan.  
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4.5 Ram för undersökningen 

Vi kommer här att presentera vad vi valde att studera under observationerna, val av frågor till 

intervjuerna och varför vi valde att ställa dessa frågor. 

 

4.5.1 Observationsram 

Vår observation ledde oss vidare till en intervju med respektive lärare som studerades. Vi 

menar att vi i observationen kom att upptäcka saker som inte skulle ha kommit fram genom 

enbart en intervju. I observationen var det viktigt för oss att veta vad vi skulle studera, 

speciellt eftersom vi inte genomförde observationerna tillsammans. Vi har valt att undersöka: 

Hur kommer allmänna och privata värden till uttryck och hur bemöts dessa? 

Denna fråga syftar att belysa hur lärare arbetar med de konkurrerande, privata och de 

allmänna värdena. 

Hur efter levs värdegrunden i Lpo 94 och genomsyrar den verksamheten? 

Denna fråga anser vi vara viktig för att se vilka former som lärarna använder i sitt arbete med 

värdegrunden. 

  

I våra observationer undersökte vi också hur de tre demokratiska idealen, representativ 

demokrati, participativ demokrati och deliberativ demokrati, tog sig i uttryck. Hur ser det ut i 

klassrummet, vilka får komma till tals, för man diskussioner, debatterar man eller försöker 

man komma överens? 

 

4.5.2 Intervjuram 

I vår intervju valde vi att ha fyra stora frågor som följdes upp med följdfrågor under samtalets 

gång. Utifrån våra observationer skapades det också ett antal frågor som berörde ämnet. 

Eftersom vi undersökte en större och en mindre skola ville vi i intervjuerna dra paralleller till 

just dessa. På den större skolan blev följdfrågan om lärarna trodde att det skulle vara skillnad 

på en mindre skola och på den mindre skolan om det skulle vara skillnad på en större skola.  

 

De frågor vi har valt är: 

Vad innebär värdegrunden i Lpo94 för dig? 

Vi har tidigare behandlat hur komplext begreppet är och att många forskare menar att det 

finns mycket som konkurrerar med värdegrunden. Denna fråga kan belysa om värdegrunden 

är individuell eller om lärarna har en gemensam syn och kan sätta ord på vad de anser att 

värdegrunden är. 
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Hur talar ni om värdegrundsfrågor i arbetslaget/lärarkollegiet? 

Denna fråga valde vi för att få svar på om värdegrundsfrågor behandlas i arbetslaget eller om 

det är individuellt hur lärarna vill arbeta med värdegrunden. Strävan efter en gemensam syn 

och förståelse av begreppet kommer också att bli en viktig faktor som kan belysas i denna 

fråga. En följdfråga till denna fråga som vi också anser vara viktig är: 

Hur påverkar antal lärar lag på skolan värdegrundsarbetet? 

Vi vill med denna fråga belysa om det kan vara svårt att länka ihop två eller flera lärarlag till 

ett stort kollegium och om det i så fall skulle kunna försvåra den gemensamma förståelsen. Vi 

vill också belysa hur det fungerar med bara ett lärarlag på en skola och vilka konsekvenser 

detta ger. 

 Hur jobbar ni med värdegrunden och finns det andra sätt att arbeta på? 

Denna fråga valde vi för att den kan belysa hur skolorna försöker nå sitt mål med 

värdegrunden, om de jobbar på samma sätt som de alltid har gjort eller om de är öppna för 

andra arbetssätt.   

 

4.6 Analys och tolkning 

Vi kommer här att presentera hur vi gått tillväga när vi analyserat vår observationer och 

intervju. 

 

4.6.1 Observation 

I resultatet har vi valt att redovisa vad vi sett under våra observationer som svarar mot de 

frågor som vi ställt upp i vår observationsram. Varje lärare med respektive klass redovisas var 

för sig för att visa vilka situationer som uppstod var och vilka nya frågor som har uppstått till 

intevjutillfällena. Dessa observationer har vi sedan tillsammans med resultatet av intervjuerna 

diskuterat i diskussionsavsnittet i relation till vårt syfte och vår teoretiska bakgrund. 

 

4.6.2 Intervju 

Efter genomförda observationer och intervjuer hade vi ett stort material inspelat på 

kassettband. Detta material transkriberade vi för att få en överblick och redan här menar 

Kvale (1997) att en slags analys tar sin början. Transkriberingen var tidskrävande men vi 

valde dock att skriva ut allt som sagts under intervjuerna för att kunna besvara vårt syfte. 

Utifrån dessa texter har vi försökt hitta centrala begrepp som berör vårt syfte med 

undersökningen, så kallad meningskoncentrering. Enligt Kvale (1997) innebär detta att 

forskaren reducerar långa meningar till mer precisa uttalanden, man omformulerar det 
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centrala och viktiga i uttalandet till några få ord. Vi sammanfattade varje skola och fråga för 

sig och drog ut det centrala som varje lärare sagt under intervjun och fick då fram ett mer 

lättöverskådligt material. I resultatet har vi sedan varvat skolorna för att det på så sätt blir 

lättare att se likheter och skillnader i hur lärarna på respektive skola resonerade. På detta sätt 

har vi skaffat oss en kunskap om helheten. Vi har korrigerat citaten från lärarna för att göra 

dem lättare att läsa. Utifrån tolkningen av helheten har vi sedan diskuterat detta i 

diskussionsavsnittet i relation till vår teoretiska bakgrund och vårt syfte.  

 

4.7 Diskussion av metod 

Vi kommer i detta avsnitt att diskutera vårt val av metod och hur våra val kan ha påverkat vårt 

resultat. 

 

Valet av observation och intervju för vår undersökning föll sig naturligt då vi ville studera 

helheten av skolans värdegrundsarbete. Observationerna förmodades leda till nya frågor som 

intervjuerna skulle ge svar på för att vi skulle kunna nå en djupare förståelse för lärarnas 

handlingar.  

 

Observationerna gav oss en möjlighet att skapa en närmare relation till respektive lärare vilket 

var en fördel vid intervjutillfället. Vi tror att det var lättare att genomföra en intervju efter att 

ha vistats hos respektive lärare i tre dagar och lärt känna dem lite än om vi hade gått in i 

intervjusituationen direkt. Det blev lättare att skapa en trygghetskänsla för både den 

intervjuade och oss själva samt nå en djupare kärna i svaren. Observationerna gav dock inte så 

mycket nya frågor som vi hade hoppats. Tre dagars observation var i minsta laget för att få en 

helt korrekt bild av lärarens värdegrundsarbete. I början av vårt arbete hade vi intentionen att 

observera lärarna under längre tid och dessutom närvara båda två vid varje observation och 

inte dela upp dessa mellan oss, men inom ramen för denna studie blev uppdelningen 

nödvändig. I och med att vi gjorde denna uppdelning är vi medvetna om att vi kan ha gått 

miste om en bredd att tolka lärarens handlande i klassrummet. Vår avsikt var att studera en 

vardagssituation i klassrummet, men vi tror vi dock inte att läraren var helt opåverkad av vår 

närvaro och att det kan ha speglats i våra observationer. 

 

I början av vårt arbete hade vi också tänkt närvara båda två vid varje intervju då vi trodde att 

lärarna genom observationen blivit trygga med oss båda. Detta skulle ha kunnat leda till en 

större bredd i eventuella följdfrågor i intervjun samtidigt som vi hade kunnat anteckna det 
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icke-verbala språket i större utsträckning. Detta blev nu svårt att hinna med och därför en 

faktor som kan ha haft en betydelse i transkriberingen av intervjuerna. Eftersom vi gjort två 

intervjuer var skiljer sig dessa också åt i intervjuteknik. Intervjuramarna har sett likadana ut, 

men intervjuerna har till viss del präglats av intervjuaren vilket lett till att våra 

intervjustrukturer skiljer sig lite åt. Detta kom dock inte enbart att bero på personen som 

intervjuade utan också på personerna som blev intervjuade. De valde att gå olika djupt och 

brett i frågorna som ingick i intervjuramen och det var ibland svårt att leda dem djupare på 

områden som vi ville beröra. Vi tror oss dock ha nått det djup och förståelse som vi hoppades 

på efter att ha sammanställt samtliga intervjuer och observationer. 

 

Detta avslutar vår redovisning av vårt tillvägagångssätt och vi övergår nu till att redovisa 

resultaten från observationerna och intervjuerna. 
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5. RESULTAT 
 
Vi kommer i detta avsnitt att redovisa resultatet från först observationerna och sedan 

intervjuerna. I resultatet från observationerna har vi valt att först redovisa den större skolan 

och sedan den mindre. I intervjuresultatet blandar vi redovisningen från de båda skolorna. 

 
5.1 Observation 
 
5.1.1 Större skola 
5.1.1.1 År 1 
Läraren tänder ljus och ställer mitt på mattan längst bak i klassrummet. Barnen kommer in 

och sätter sig runt mattan. De är lika många pojkar som flickor, totalt sexton barn i klassen 

varav tretton är närvarande. Alla säger god morgon till varandra och rapporterar om någon 

saknas. En pojke kommer sent och sätter sig på sin plats, han har varit vid sin koja i skogen. 

Alla barn som vill får säga något, 2/3 av barnen pratar, de andra sitter tysta. 

Dagen innan var läraren sjuk och barnen hade en vikarie. Läraren har fått rapporter om att de 

regler som hon har inte har följts. Hon påpekar att det som hon har sagt inte är okej gäller 

även när hon är borta. Man får inte viska hemligheter till varandra för det är inte snällt, säger 

läraren. En flicka vill berätta vad som hänt, men läraren säger att det inte är viktigt utan att 

alla ska komma ihåg vilka regler som gäller. 

 

Halva klassen har utedag tillsammans med fritidspedagogen, det är sju barn kvar i 

klassrummet. Barnen ska jobba med bokstaven K. Läraren sätter upp en röd, rund ring i en 

bild på tavlan som har formen av ett stoppljus. Hon påminner om att när det är rött stoppljus 

så betyder det att alla ska vara tysta och ge varandra arbetsro. 

  

Varje dag efter första rasten har klassen en frukstund. De sju barnen som finns i klassrummet 

samlas runt mattan. Läraren läser en saga om en varg som lär sig läsa. Hon läser sidan och 

visar sedan barnen bilderna och de deltar och kommenterar. Boken slutar med att alla djuren 

vill vara med vargen när han lärt sig att läsa, innan det såg de inte någon glädje i att vara med 

honom. Detta hade kunnat leda till en diskussion då ett barn tycker att de andra djuren kunnat 

vara kompis med vargen fastän han inte kunde läsa. 

 

Läraren tänder ljus och ställer mitt på mattan längst bak i klassrummet. Barnen kommer in 

och sätter sig, två pojkar är sena, de är i skogen. Så småningom kommer de in och sätter sig. 

Alla barn som vill får delta och berätta saker. De barn som är tysta blir inte tillfrågade om de 
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har något att berätta. Läraren går igenom dagen, sist ska barnen låna böcker. En flicka skyller 

på sin mamma då hon glömt sina böcker hemma.  

- Mamma är dum!  

- Mammor är aldrig dumma svarar läraren. Det är ju inte mamma som ska låna böcker. Det är 

ju du!  

 

Barnen har haft läsläxa och nu ska den förhöras den i halvklass.. En del elever uttrycker att 

det är tråkigt att läsa. 

 - Det får man tycka, men man behöver inte visa det eller säga det högt, svarar läraren.  

 - Jag är skitdålig på att måla! ropar en pojke. Läraren går dit och målar åt honom. 

Grupperna byter plats. Läraren förklarar vad barnen ska göra och sitter sedan vid katedern och 

barnen får gå fram en och en och läsa sin läxa. Läraren ber en flicka att hjälpa en annan. När 

dessa båda sedan står vid katedern för att få rättat ber läraren dem att hämta sin läsläxa. 

Flickan som fått hjälp skyndar sig och tränger sig före den hjälpande flickan. Läraren 

ifrågasätter detta genom att fråga om det är ett bra sätt att tacka för hjälpen på. 

 

Utifrån dessa observationer uppkom nya frågor till intervjun: 

Vem har gjort reglerna och för vem? 

Vad betyder stoppljuset och är det något som är gemensamt på skolan? 

Hur ser du på barnens deltagande i diskussioner, är det viktigt att alla ska delta? 

 

5.1.1.2 År 4 

Det är morgon, eleverna har matematik och på tavlan finns ett stoppljus med rött ljus. Hälften 

av eleverna sätter på sig hörselkåpor. En elev lämnar klassrummet tillsammans med läraren 

och är inte tillsammans med övriga elever under lektionen. Samtliga elever jobbar enskilt och 

läraren går runt i klassrummet och stannar till hos samtliga elever någon gång under 

lektionen. Dock med en tendens att stanna hos flickor en längre stund. Efter lektionens slut 

berömmer läraren eleverna för att de varit tysta och respekterat stoppljuset. 

 

Läraren öppnar med frågor på engelska och bestämmer vilka som ska svara. Eleverna räcker 

inte upp handen. När någon inte förstår en fråga går frågan ut till de andra och vem som helst 

får svara. 
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Vid sagostunden bjuder läraren in till ett visst deltagarperspektiv då eleverna frågar läraren 

om vissa ord som de inte förstår. Det blir avbrott i sagan där innebörder i meningar diskuteras 

och vilka olika sätt dessa kan tolkas på. 

En elev fyller år, läraren säger åt eleverna att ställa sig upp och sjunga och födelsedagsbarnet 

får bestämma hur många gånger kamraterna ska hurra för honom och han väljer tio gånger. 

Efter sången har klassen matematik med gemensam genomgång på tavlan där läraren ställer 

upp tal och steg för steg tillfrågar eleverna hur man ska gå tillväga för att räkna ut talet. Efter 

en stund kommer en resurslärare och tar några elever som går och räknar på ett annat ställe för 

att gruppen är så stor. Det är inte några bestämda elever som går iväg utan det varierar från 

gång till gång. Pojken som gick ut ur klassrummet dagen innan är idag kvar i klassrummet. 

Han går ibland ut ur klassrummet för att få lugn och ro, men också för att han inte ska störa 

andra elever.  

 

Under geografilektionen har klassen grönt ljus vilket betyder att diskussioner får föras i 

klassrummet under ordnade former. Eleverna jobbar med landskapet Närke enskilt och i 

grupper. Här styr samtalet i stor utsträckning arbetet inom grupperna. Ljudnivån är hög, men 

arbetet fungerar bra, eleverna verkar engagerade och det är hög aktivitet. Läraren intar en 

betydligt mer passiv roll än under tidigare lektioner. 

 

5.1.2 M indre skola 

5.1.2.1 År 1-2 

Klassen jobbar gemensamt med klockan. Läraren står med en klocka av papp och ställer in 

olika tider och eleverna får räcka upp handen om dom kan svara. Läraren bestämmer vem 

som får svara, men sprider det bra inom klassen. Alla får svara. Detta leder till att det blir 

högljutt i klassen och läraren börjar med att högt säga siffran tre och samtliga elever sjunger 

in i stämman tre, två, ett schhh!  

 

Klassen jobbar med alfabetet och läraren har letat på en bok som heter ”Bilens ABC”. 

Eleverna får stort utrymme att tala, dock inte i munnen på varandra utan de får räcka upp 

handen när de vill svara. Efter detta klipper barnen snöflingor där läraren först visar och sen 

går runt och hjälper dem som behöver. Det finns gott om utrymme för eleverna att utbyta 

erfarenheter och värderingar om varandras arbete och resultat. Tre, två, ett schhh! 
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Ettorna slutar vid lunch så på lektionen efter lunch är det bara tvåor. De är sju stycken av 

totalt tolv elever. Det är en fri lektion där de får göra sådant som de känner att de behöver 

jobba med. Läraren är upptagen och en pojke väntar på hjälp. Då kommer en kamrat och 

förklarar vad han ska göra. Läraren uppmärksammar detta men griper inte in då det blir rätt 

som eleven förklarar. Den allmänna observationen under dagen var att läraren ger pojkarna 

betydligt mycket mer tid än vad flickorna får.  

 

Lärarens klass har idrott så hon är i 3-4 och har naturkunskap. Eleverna ska vika ett papper 

efter en instruktion. Det är som att läsa ett recept, säger läraren. Många elever har eller får 

problem att starta, de kommer en och en till läraren. Det slutar med att läraren visar hela 

klassen. Nu gör vi det här tillsammans, säger hon. Detta är bra för då ges alla möjlighet att 

hänga med. Inför varje nytt moment i pappersvikandet frågar hon eleverna: Hur ska vi göra 

nu? Eleverna räcker upp handen. Pappersvikandet resulterar i en typ av smällare, stor aktivitet 

bland barnen när det är klart, mycket spring och hög ljudnivå. Läraren säger till eleverna att 

inta sina platser fyra gånger innan det händer nåt. 

 

Läraren är tillbaka i sin klass och under fruktstunden går man igenom de gemensamma regler 

som barnen varit med om att skapa. Reglerna är: Inte störa kompis, räcka upp handen, lyssna 

när andra pratar, svär inte, bråka inte på skolgården och i korridoren. Efter det frågar läraren 

vad eleverna tycker och hur det går att efterleva dessa gemensamma regler. Det allmänna 

intrycket hos eleverna är sådär. Eleverna har också nya placeringar i klassrummet, läraren har 

bytt bort de fyra ”öarna”  i klassrummet till ett större U. 

 

Under sagostunden går läraren runt och visar bilderna i boken för att alla ska ha möjlighet att 

se. En del elever ritar på bänkarna och det blir diskussion om man kan rita på borden hemma 

också vilket leder tillbaka till de gemensamma reglerna. 

 

Barnen ska rita fyra bilder med djur. På varje bild ska djuren ha tio ben tillsammans. Pojkarna 

tar mycket plats och läraren ger dem mycket plats och tid, flickorna sitter tysta och jobbar på. 

Sedan gör läraren en intervju med barnen där de får komma fram några i taget och bli 

intervjuade. Eleverna har svårt att vara tysta när någon blir intervjuad trots att det är en regel 

som man gemensamt har kommit fram till. Det är mycket hyssjande från läraren: Lyssnar ni 

nu när andra pratar? Träna på reglerna, uppmanar hon.  
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Utifrån dessa observationer uppkom nya frågor till intervjun: 

I  skolan finns vissa gemensamma regler som kanske inte gäller i hemmen. Hur bemöter 

du detta? 

 

5.1.2.2 År 3-4 

Det är bara treorna i klassrummet. Fyrorna befinner sig i korridoren och läser. Det är lugnt 

och tyst, två pojkar pratar med varandra. Alla barnen kommer in och fortsätter in i musiksalen 

bredvid. En pojke sitter och gråter i klassrummet och vill inte följa med. Han säger att han har 

ont i magen och att han inte vill sjunga, men det är inte någon som har varit dum emot honom. 

Läraren säger att han får gå och ringa till sin mamma, för om han mår så dåligt är det lika bra 

att han går hem. Pojken går iväg. 

 

Läraren står vid synthen, barnen sitter framför på stolar. Läraren flyttar på en pojke som inte 

klarar av att sitta bredvid de andra pojkarna utan att bråka. De sjunger adventssånger och 

pojkarna längst bak bråkar med varandra men läraren ser dem inte. 

 

Flickorna har dagen innan skrivit på skåpen i gymnastiken. En flicka ska ha skrivit efter 

påtryckningar från en annan. Personalen vet inte vem som talar sanning, men alla flickor i år 

3-4 får gå iväg och städa med en lärare. Pojkarna är i klassrummet, de pratar hela tiden. 

Läraren hyssjar men ger sedan upp och skickar in en pojke i grupprummet. Det går sex elever 

i fyran varav en är exkluderad med assistent. Han är närvarande efter lunch varje dag varför 

man lagt många övningsämnen då. Runt denna pojke och hans bror skapas en hel del 

konflikter, något som läraren upplever som jobbigt.  

 

Fyrorna har halvklass med högläsning av läsläxan. Pojken som gick hem dagen innan med ont 

i magen läser väldigt tyst. Efter att alla har fått läsa så ställer läraren frågor om texten och 

barnen återberättar. 

 

Barnen repeterar inför ett engelskprov. Läraren går ut i korridoren och kommer in med pojken 

som gick hem med ont i magen dagen innan. Han blöder näsblod och säger att han tror att han 

sprungit in i en vägg.  Läraren går sedan igenom vad som är viktigt att kunna varvid barnen 

delar upp sig och läser texten för varandra medan hon går runt och lyssnar. 

 

Utifrån dessa observationer uppkom frågan: 
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Arbetar ni med diskussioner om värdegrunden i klassrummet?  

 

De frågor som kom upp under respektive observation lades till vår intervjuram och ställdes till 

berörd lärare under intervjuerna. Dessa frågor kom följaktligen att se olika ut vid respektive 

intervju. Observationerna tog tag i frågorna i vår intervjuram på olika sätt beroende på 

lärarens agerande i klassrummet och de samtal som vi förde med lärarna under de tre dagar 

som observationen pågick. Det fördes allmänna diskussioner om värdegrunden under dessa 

dagar på grund av att lärarna visste att det var detta som vi studerade. 

 

5.2 Intervju 

Vi redovisar här tolkningen av våra intervjuer under fyra underrubriker som är konstruerade 

utifrån intervjufrågorna. Under varje underrubrik presenteras tolkningen av svaren från de 

båda skolorna, först den större skolan och sedan den mindre skolan. Den större skolan 

markeras med S och den mindre med M. 

 

5.2.1 Synen på värdegrunden 

S: De intervjuade lärarna menar att värdegrunden i Lpo 94 till stor del handlar om hur 

individer behandlar varandra och att alla ska bli accepterade för den som de är oavsett vilka 

åsikter de har. Alla åsikter behöver inte accepteras men personen som har dessa ska dock 

kunna känna sig lika viktig som alla andra. Något annat som är centralt för dessa lärare är att 

värdegrunden inte bara gäller för eleverna utan också mellan vuxna. De poängterar båda att 

mycket handlar om hur man blir bemött av sina kollegor.  

 

Värdegrunden är någonting som lärarna inte upplever att de tänker på varje dag men som de 

anser att de egentligen borde göra eftersom Lpo 94 betonar människors lika värde och det är 

det som lärare ska förmedla. Men i de två perspektiv som lärarna pratar om, barn- och 

vuxenperspektivet kan vi se att barnperspektivet innebär att de har en högre tolerans för barns 

beteende eftersom de kan anses befinna sig mitt i sin utveckling medan vuxna inte ges samma 

tolerans då lärarna anser att de genom sina erfarenheter i större utsträckning inte ska bete sig 

på ett felaktigt sätt. 

 

Så…det är ju jättemånga perspektiv på detta hur man behandlar varandra, ja både i kollegiet och mot 
barnen och föräldrar och så där, absolut. Barn är ju inte dummare än att de läser av en. De 
ser…kroppsspråket säger ju jättemycket (Lärare i år 1). 
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Den ena läraren uttrycker dock en tveksamhet för vad värdegrunden egentligen är då den 

upplevs som diffus och svår att få grepp om.  

 

M: Lärarna som vi har intervjuat är överens om att värdegrunden handlar om vad som är rätt 

och fel, hur individer ska behandla varandra och att visa att alla är värdefulla och att det inte 

är accepterat att nedvärdera någon annan. Alla ska få vara på sitt sätt, men inom vissa 

gränser. Genom de erfarenheter som man som vuxen hunnit skaffat sig i livet kan man hjälpa 

eleverna och fostra dem till hur de ska bete sig och till vad som är rätt och fel. Det anses 

också vara viktigt att som vuxen vara ett föredöme och tänka på sitt beteende men samtidigt 

våga står för sina åsikter och regler. De pekar på att ett viktigt område i lärarens arbete är att 

lyfta fram alla elever och att låta alla få komma till tals och känna att det som de har att säga 

är värdefullt. 

 

En av lärarna anser att skolans värdegrund i större utsträckning än tidigare hamnar i konflikt 

med samhällets värdegrund då det har hänt mycket de senaste 20 åren. Hon menar att 

värdegrundsbegreppet har vuxit fram på grund av att de konkurrerande värdena blivit allt 

fler. Konflikter uppstår på grund av att hemmens värdegrund inte alltid stämmer överens med 

den som skolan representerar och att föräldrarna i mindre utsträckning tar tag i de 

värdekonflikter som uppkommer med barnen, mycket på grund av tidsbrist. Eleverna tar med 

sig dessa värden till skolan vilket ger upphov till konflikt. I samhället har det blivit ett mer 

tillåtande klimat där individen sätter sig själv i främsta led och hänsynen till andra kommer i 

andra hand. Läraren menar att mycket av värdegrundsarbetet handlar om att alla har 

rättigheter men med detta följer också skyldigheter. I och med detta så ställs det större krav 

på samspelet mellan människor. 

 

Det finns mycket som man måste klara av när man växer upp…och att man kommer att möta…många 
olika åsikter…och…ja att man måste kunna fungera, att kunna ta hänsyn till andra människor för sin 
egen skull…och…med deras åsikter. Det kan man ju bara…ja man kan ju liksom bara delge vad vi har 
som…som våra…vår värdegrund i skolan (Lärare år 1-2) 

 

5.2.2 Talet om värdegrunden 

S: Lärarna beskriver talet om värdegrunden på skolan som näst intill obefintligt och i den mån 

sådana diskussioner förs så är det inom de egna lärarlagen, år F-2 och år 3-6. Detta kan 

förklaras med att skolan inte har någon gemensam uttalad värdegrund förutom Lpo 94 och att 

tiden att diskutera pedagogiska frågor är knapp. 
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För det blir så mycket det här bara, att man kastas in i vardagen och sen rullar det bara på, man får aldrig 
tid att stanna upp och fundera på vad det är vi håller på med och åt vilket håll är vi på väg åt och varför 
gör vi det vi gör egentligen (Lärare år 1). 

 

De upplever också att lärarna tidigare fört mer diskussioner runt värdegrunden och detta var i 

samband med att de fick politiska mål om allas lika värde och jämställdhet mellan könen som 

skulle göras målbeskrivningar av och vid läsårets slut utvärderas. Dessa mål har inte gjorts 

levande på grund av att de har blivit ett dokument som blivit stående i ett skåp istället för att 

vara ett dokument som lärarna tittar i och förhåller sig till i sitt arbete. 

 

En av lärarna uttrycker också att det har varit lite farligt med nya idéer när det gäller 

värdegrundsarbetet då lärare med lång tjänstgöring på skolan har haft stort inflytande genom 

sina värderingar och sin tro. 

 

M: Arbetslaget har två konferenstider i veckan då de kan ta upp de frågor som de anser 

behöver diskuteras. Mycket av frågorna går åt till att diskutera fostran- och 

värdegrundsfrågor. En fördel som lärarna kan se är att de känner alla barn på skolan och ofta 

har lektioner i varandras klasser. De menar att samtliga lärare vet allting som händer på 

skolan och uppstår det problem så pratar kollegiet om det för att nå en gemensam syn vad 

gäller regler och normer. De trycker också på att det är viktigt för dem att ha en gemensam 

grundsyn för att det ska fungera på skolan. Grundsynen upplever de är någonting som har 

vuxit fram tack vare att det har varit samma personal en längre tid på skolan. De har dock 

inget dokument skrivet om värdegrunden men då de arbetar på en mindre skola så menar de 

att det är lättare att diskutera frågor som rör värdegrunden. Om det uppstår ett bekymmer så är 

det allas bekymmer. 

 

Men vi försöker och så långt det är möjligt i alla fall att stötta varandra…med de erfarenheter vi har så 
det, det är ju kanske enklare för oss på en mindre skola, när vi är så få. För har jag något bekymmer så 
kan jag gå till vem som helst och prata för de vet vad det är frågan om (Lärare år 3-4). 

 

5.2.3 Arbetet med värdegrunden 

S: Åter igen pratar lärarna om neddragningar i skolan som en viktig faktor för deras 

värdegrundsarbete. Genom att resurstjänster och assistenter försvunnit så upplever lärarna att 

de har fått en ökad arbetsbelastning vilket lett till att det blir svårt att hinna med 

värdegrundsarbetet. De upplever också att skolan inte är så målorienterad utan att alla gör 
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som de alltid har gjort och det är svårt att få en överblick då det saknas gemensamma 

dokument för till exempel utvecklingssamtal och måluppfyllelse. Skolan har tappat fokus lite 

grann och det är en gör-som-du-vill mentalitet. Detta beror i hög grad på att de upplever att 

de saknar en pedagogisk ledning. 

 

Vid arbetet med att få fram målbeskrivningarna av allas lika värde och jämställdhet mellan 

könen fick varje arbetslag själva komma fram till vad de skulle innehålla och de blev lite olika 

mellan lärarlagen men de utgick från en gemensam grund. Det har dock funnits ett visst 

motstånd från vissa lärare som velat jobba som de alltid har gjort, men efter omorganisationer 

har det blivit lite lättare att jobba med värdegrundsfrågor. 

 

Ur ett elevperspektiv så menar de dock att det är viktigt att jobba med både klass- och elevråd 

för att ge eleverna möjlighet att diskutera och lyssna på andra samt göra dem delaktiga i 

utformandet av de gemensamma regler och normer som ska gälla i skolan. Om eleverna har 

varit med och utformat reglerna är det lättare att förankra dem och få det att fungera på 

skolan. De menar också att det är viktigt att inte tvinga elever att delta i diskussioner, men att 

alla ska veta och känna att de har möjligheten och att alla åsikter och tankar är lika viktiga. 

 

Det funkar jättebra med de här klassråden och de…när de väntar på sin tur ibland blir det ju lite så här jag 
kan inte hålla mig jag måste…men det funkar bra, det…det är ju ett sådant tillfälle som de verkligen kan 
få lyssna på varandra och tänka efter vad de säger och ingen säger att hur kan du tänka så…det är jättebra 
faktiskt (Lärare år 4). 

 

M: Alla lärare känner ansvar för värdegrundsarbetet då det ligger till grund för skolans hela 

verksamhet. Ofta kommer värdegrunden upp till diskussion i klasser när det är något som har 

hänt, men det finns en lärare på skolan som har huvudansvaret för det praktiska arbetet i år 3-

6. Hon har speciella lektioner där eleverna får möjlighet att diskutera etik, moral och 

värdegrundsfrågor.  

 

De intervjuade lärarna känner att de ibland står och trampar på samma ställe och att det kan 

vara lite dåligt med nya idéer. Tidigare hade de ett större samarbete då de tillhörde ett 

rektorsområde med år 1-9 och lärarna från de olika skolorna träffades och utbytte 

erfarenheter, men idag tillhör skolan ett rektorsområde med år F-6 och samarbetet har blivit 

mindre. Lärarna berättar att de jobbar i teman till exempel barnrättsveckan, men att de skulle 

vilja göra detta oftare.  
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Jag känner nog att det skulle vara, vi skulle nog behöva jobba mycket, mycket mer med det här med 
värdegrunden. /…/ Men man kan nog inte jobba för mycket med det (Lärare år 3-4). 

 

De kan dock se ett problem med att de är så få lärare på skolan, de har inte riktigt den bredden 

som behövs. Det skulle vara nyttigt att kunna komma ut på studiebesök med eleverna och att 

ha fler invandrare på skolan för att få möjlighet att se andra kulturer. Eftersom skolan ligger 

utanför tätorten så upplever lärarna att de sitter fast på landet och att det ibland blir trångt och 

lågt i tak. 

 

Det är…man är rädd för att när man är ett litet lärarlag är att man ska bli en liten isolerad ö och fastna i 
sitt tankesätt (Lärare år 1-2). 

 

5.2.4 Betydelsen av lärar lagens sammansättning för värdegrundsarbetet 

S: De intervjuade lärarna upplever att mycket av arbetet i arbetslagen handlar om personkemi. 

Alla blir trygga i sin grupp vilket gör det lättare att komma överens och driva frågor mot 

gemensamma mål medan det kan vara svårt att komma överens med andra som man inte 

arbetar lika nära. På en större skola kan det vara svårt att föra fram sin åsikt eller göra sin röst 

hörd om gruppen blir för stor. Då är det lättare att söka sig till sin lilla grupp där tryggheten 

finns och där man får gehör för sina tankar. Detta kan göra det svårt att nå en gemensam syn 

och förståelse av värdegrundsbegreppet.  

 

Båda lärarna uttrycker att de ser fördelar med att jobba på en mindre skola med ett arbetslag. 

Om det bara är fem lärare på en skola så går det inte att göra på sitt eget sätt utan lärarna 

måste diskutera och komma överens med varandra. På en större skola blir allt så stort och det 

blir svårare att dra åt samma håll. På en mindre skola går det inte att dra sig tillbaka och söka 

upp dem som tycker likadant. Genom att alla barn blir allas barn så är det lättare att jobba med 

värdegrundsfrågor. Lärarna träffar eleverna lika ofta och de vuxna skapar en relation till alla 

barn. 

 

Så visst, det är många saker som är enklare på en mindre skola. Sen finns det fördelar med stora skolor 
också, absolut. Man får ju mer influenser och mer idéer och mer…mer arbetssätt och så här. Och det är 
ofta mer folk som passerar som man kan lära sig något av. En liten skola kanske blir mer statisk på det 
sättet. Så det är ju…både för- och nackdelar (Lärare år 1). 

 

M: De intervjuade lärarna trycker på vikten av att komma överens och förmågan att samarbeta 

i lärarlaget. Om lärarna inte kommer överens så skulle det bli katastrof i ett sådant litet 
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lärarlag och detta skulle också märkas i arbetet med eleverna. De kan se problem med större 

lärarlag då det kan vara svårare att komma överens om alla inte känner varandra utan vissa 

kanske sluter sig inom en liten grupp och att dessa mindre grupper som bildas kanske ställer 

sig mot varandra. Lärarna ser en fördel med att de har jobbat tillsammans så länge och känner 

varandra, men samtidigt tycker de att det är stimulerande när det kommer in nya människor i 

verksamheten. De kan samtidigt se fler möjligheter till nya idéer på en större skola förutsatt 

att gruppen kan samarbeta.  

 

Det är ju väldigt lättarbetat på sitt sätt…att man snabbt når ut med information…att man alltid 
träffas…men…när det är ett så här litet lärarlag då gäller det ju att man kan samarbeta. /…/Uppstår 
problem då försöker vi ju prata om det hela, det här lilla arbetslaget, så inte en eller två har en åsikt och 
de andra, utan det är väldigt viktigt för oss att vi har samma grundsyn då med regler och normer som vi 
vill att…det ska fungera på den här skolan (Lärare år 1-2). 

 

Detta citat avslutar redovisandet av vårt resultat och vi kommer nu att diskutera resultatet av 

observationen och intervjun och koppla detta med vår teoretiska bakgrund.  
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6. DISKUSSION OCH SLUTSATS 

 

Vi kommer i detta avsnitt diskutera resultatet från våra observationer och intervjuer i relation 

till vår teoretiska bakgrund. Först diskuterar vi observationen för att efter det diskutera 

resultatet av intervjuerna. Vi har valt att väva samman den större och mindre skolan med 

varandra och diskuterar både likheter och skillnader. 

 

6.1 Diskussion av observationerna 

Under våra observationer kunde vi se att det oftare inbjöds till diskussioner på den större 

skolan, speciellt i år 1. Läraren öppnade dörrar för deliberativa samtal, men då Hadenius 

(2001) menar att det deliberativa samtalet bygger på ett så högt deltagande som möjligt så 

blev det svårt att etablera ett sådant då alla barn inte deltog. Samtalet tog i stället formen av ett 

deltagardemokratiskt samtal där kvantiteten av inlägg från de elever som pratade mest blev 

det viktiga. Vi kunde dock se att läraren inte alltid tog tillfällena som gavs till diskussion utan 

istället avbröt barnen och istället började med något annat.  

I år 4 var det svårt att se några situationer som inbjöd till samtal. Läraren var ofta den som 

styrde och eleverna sade det som förväntades av dem.  

 

På den mindre skolan kunde vi se att år 1-2 har inslag av deliberativa samtal och eleverna 

gavs överlag mer utrymme att diskutera än i år 3-4. De mindre barnen hade flera lektioner där 

diskussion och deltagande i lektionerna var det viktigaste. De gavs också möjligheter att 

hjälpa varandra och komma fram till lösningar på problem utan lärarens inblandning. I år 3-4 

jobbade eleverna mer själva och diskussioner mellan lärare–elev och elev-elev förekom 

knappast. Läraren hade svårt att ta tag i saker som skedde under skoldagen och som borde ha 

diskuterats i klassen utifrån ett värdegrundsperspektiv. 

 

De båda skolorna har det gemensamt att lärarna i de lägre åldrarna i större utsträckning lät 

barnen diskutera än lärarna i år 3-4. Vi kan se olika förklaringar till detta. Lärarna vill 

förankra de allmänna värdena hos eleverna för att de kommer att behöva hålla sig till vissa 

regler för att klassituationerna ska kunna fungera i de äldre åldrarna. En annan orsak kan vara 

att många av de yngre barnen inte kan läsa och inte heller har lika mycket läromedel som de 

äldre barnen och således ges diskussioner ett större utrymme. 
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6.2 Diskussion av intervjuerna 

Värdegrunden i Lpo 94 menar lärarna på de båda skolorna handlar om hur individer behandlar 

varandra, att alla är värdefulla och ska känna sig accepterade. På den större skolan trycker 

lärarna dock på att alla ska få ha olika åsikter, men accepteras för den som de är. Beck (1998) 

och Colnerud & Thornberg (2003) behandlar de allmänna och privata värdena och vi menar 

att den större skolan lyfter fram de privata värdena och låter dessa komma till uttryck i större 

utsträckning än i den mindre skolan. Den mindre skolan lyfter i stället fram de allmänna 

värdena där de vuxna genom sin livserfarenhet talar om för eleverna vad som är rätt och fel. 

Mycket av detta kan bero på att det finns fler elever på den större skolan och därmed ett större 

utbud av olika privata värden samtidigt som det är fler lärare som också har med sig olika 

privata värden.  

 

På den mindre skolan menar lärarna att vuxna genom sina erfarenheter ska tala om för barn 

vad som är rätt och fel, de gör eleverna till passiva mottagare av redan bestämda värden och 

som Orlenius (2000) påpekar ges inte eleverna utrymme att öva och utveckla sin förmåga att 

göra egna etiska ställningstaganden. Även Lindgren (2003) pekar på att eleverna blir passiva 

objekt som ska ta emot lärarens förankring av färdiga värden. 

 

Den ena läraren på den större skolan uttrycker att värdegrunden är diffus och svår att få grepp 

om. Då den andra läraren är klar över vad hon menar att värdegrunden är kan detta tolkas som 

att lärarna på skolan inte har en gemensam plattform att stå på när det gäller synen och 

förståelsen av på värdegrundsbegreppet. Både Lindgren (2003) och Osbeck (2004) är 

tveksamma till om det överhuvudtaget finns en gemensam grund att stå på och menar att det 

kan vara svårt att tolka värdegrunden då den ses så abstrakt. Vi har sett i vår undersökning att 

det går att ha en gemensam grund att stå på, men för att lyckas med detta måste det ständigt 

föras ett samtal runt värdegrunden och den måste göras mer konkret. 

 

Osbeck (2004) menar att det finns andra värden som konkurrerar med värdegrunden och en av 

lärarna i den mindre skolan ger stöd för detta då hon säger att de konkurrerande värdena har 

blivit allt fler och att värdegrundsbegreppet därför vuxit fram som någon slags motpol som 

även Orlenius (2001) ger stöd för. Läraren menar att eleverna tar med sig konkurrerande 

värden till skolan och det uppstår då konflikter när dessa värden möts. Vi menar att skolan har 

ett ypperligt tillfälle att lyfta upp dessa värden till diskussion istället för att trycka ner dem, 

det som Zackari & Modigh (2002) kallar för kommunikativ skoldemokrati.  
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På den större skolan säger lärarna att de inte talar om värdegrunden och om sådana 

diskussioner förs är det inom det egna lärarlaget, men i den mindre skolan säger de sig ofta 

diskutera fostrans- och värdegrundsfrågor.4 De säger att det är viktigt för dem att ha en 

gemensam syn för att arbetet på skolan ska fungera och att den har vuxit fram eftersom 

personalen har arbetat tillsammans en längre tid. Lärarna uttrycker att det är lättare för dem då 

de jobbar på en mindre skola att diskutera värdegrundsfrågor. Mathiasson (1994) menar att en 

liten grupp som möts face-to-face har oskrivna normer och regler som gäller i det 

gemensamma samspelet. Om gruppen blir för stor så minskar det gemensamma ansvaret för 

dessa regler och normer. På den mindre skolan samspelar man direkt med varandra, om det 

uppstår ett bekymmer så är det allas bekymmer. Lärarna har också en face-to-face relation 

med barnen då samtliga lärare känner alla barn. Man kan även utifrån Rousseau (2001) göra 

tolkningen att det är viktigt med en gemensam bas att stå på för att kunna jobba tillsammans 

och denna är lättare att skapa i en mindre grupp än i en större. 

 

På den större skolan finns två arbetslag vilket blir en stor grupp när de två arbetslagen möts. 

Lärarna menar att det är lätt att dra sig till den lilla gruppen där man byggt upp gemensamma 

värderingar och regler istället för att försöka skapa en gemensam bas för hela skolan. I och 

med att det då blir svårare att dra åt samma håll blir det också svårare att nå en gemensam syn 

och förståelse av begreppet. Vi menar precis som Herlitz (2001) att för att nå en gemensam 

syn på värdegrundsbegreppet så måste man ständigt föra diskussioner runt ämnet. Om lärarna 

då istället drar sig tillbaka till den lilla gruppen där de vet att de andra tycker likadant så når 

de aldrig en gemensam bas. 

 

Inom kommunen har det varit nedskärningar under många år. Vi kan se att effekterna av detta 

har slagit olika mot de båda skolorna. På den större skolan har lärarna tappat fokus på det 

gemensamma värdegrundsarbetet och det är mycket upp till lärarna själva hur de väljer att 

arbeta. Det går att se att de lägger ner mer tid på värdegrundsarbetet ur ett elevperspektiv än 

för att nå en gemensam syn inom lärarkollegiet medan lärarna i den mindre skolan ger uttryck 

för att neddragningarna medfört att det ges mindre tid för värdegrundsarbete med eleverna. 

                                                
4 Under vår studie uppmärksammade vi att lärarna på den mindre skolan ofta pratade om fostran i samband med 
värdegrundsbegreppet. Detta kan ha sin förklaring i att de har varit verksamma som lärare sedan början av 1970-
talet. Eftersom detta inte var något som vi hade för avsikt att studera ser vi dock att eftersom de gör den 
kopplingen kan det ha en viss betydelse för deras gemensamma syn och förståelse av värdegrundsbegreppet.  
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De menar dock att det finns tid för värdegrundsdiskussioner i lärarlaget, något som lärarna på 

den större skolan saknar.  

 

Den mindre skolan uttrycker att besparingarna har lett till en känsla av att man står och 

trampar på samma ställe när det gäller värdegrundsarbetet. Detta kan vi relatera till att de är 

en så liten grupp som har svårt att få nya influenser på grund av att de jobbat tillsammans en 

längre tid. Tidigare har det funnits ett betydligt större utbyte mellan skolor i kommunen vilket 

de har sett som en fördel då de upplever att de inte har bredden som behövs. Face-to-face 

gruppen kan på det sättet vara för liten och det finns behov för en utökad- eller ytterligare en 

grupp.  

 

På den större skolan gjordes målbeskrivningar för värdegrundsarbetet för några år sedan som 

mötte motstånd bland vissa lärare. På grund av besparingarna och därmed neddragningarna av 

den gemensamma tiden att diskutera värdegrundsarbetet har dessa dokument hamnat på 

hyllan. Lärarna på den större skolan upplever att de saknar en pedagogisk ledning vilket lett 

till att alla jobbar för sig. När målbeskrivningarna gjordes hade neddragningarna i skolan 

redan påbörjats och detta tillsammans med arvet efter motståndet som levt kvar har bidragit 

till att värdegrundsarbetet blivit flytande. Det går att se att skolan inte har några egentliga mål 

med sitt arbete och att de inte aktivt jobbar för att nå en gemensam syn och förståelse. 

 

Lindgrens studie (2003) visar att värdegrundsarbetet kan bli ett mål i sig om det inte 

genomsyrar verksamheten som Lpo 94 föreskriver. Detta kan vi se på den mindre skolan där 

det finns en lärare som har huvudansvaret för värdegrundsarbetet i de äldre klasserna. Lärarna 

menar dock att alla behandlar värdegrundsfrågor i vardagen, men på lektioner med den 

bestämda läraren får eleverna möjlighet att diskutera värderingar, etik och moral. Vi anser att 

det är viktigt att samtliga lärare vågar öppna upp för värdegrundsdiskussioner och inte bara på 

vissa bestämda lektioner. Alla lärare måste ta ett aktivt ansvar för värdegrundsarbetet. 

 

På den mindre skolan förs deliberativa samtal inom lärarlaget då ett problem är allas problem 

och där lärarna känner att de vågar föra fram sina åsikter. Det går att se en stor skillnad mot 

den större skolan där lärarna känner att lärarkollegiet är för stort då alla inte riktigt vågar göra 

sina röster hörda och föra fram sina åsikter. Det blir mer än form av participativ demokrati där 

de som hörs mest och vågar mest tar för sig. Då det åtminstone tidigare har funnits starka 

lärare har en del slutit sig till mindre grupper där de känner sig trygga och får gehör för sina 
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tankar. Hadenius (2001) menar att den deliberativa demokratin lämpar sig bäst i mindre 

grupper då strävan efter ett aktivt meningsutbyte mellan parterna för att nå den bästa 

lösningen är viktigt. Vi menar att om detta görs inom två eller flera arbetslag istället för i hela 

kollegiet blir det svårt att nå en gemensam syn för hela skolan. 

 

6.3 Avslutande reflektioner 

Några avslutande slutsatser utifrån våra observationer och intervjuer med lärare på en större 

och en mindre skola är att ingen av skolorna har något uttalat mål med sitt värdegrundsarbete. 

Vi har genomgående i vår uppsats diskuterat en gemensam syn och förståelse av 

värdegrundsbegreppet. Vi menar att en gemensam syn är något som alla kan nå, värdegrunden 

är viktig och innehåller begrepp som de flesta är överens om, medan förståelsen ligger på ett 

djupare plan där individer genom diskussion och problematisering kommer fram till varför de 

har den syn som de har och vad den står för. 

 

Lärarna på den större skolan upplever det svårt att föra samman de två lärarlagen för att 

genom diskussion och öppna sinnen nå en gemensam syn och förståelse av 

värdegrundsbegreppet. De tycker att värdegrunden är viktig, men vad den står för är inte alls 

självklart. En anledning till att de har svårigheter att nå en gemensam syn och förståelse ser vi 

är, utifrån Becks (1998) tankar om allmänna och privata värden, att i en stor grupp så finns det 

för många privata värden som leder till att det blir svårt att nå någon slags konsensus. En 

annan anledning kan vara att forumet blir för stort vilket medför att alla inte vågar göra sin 

röst hörd och istället bildar mindre grupper. 

 

På den mindre skolan så har lärarna i stor utsträckning nått en gemensam syn och förståelse 

av värdegrundsbegreppet tack vare att de är en liten grupp som arbetat tillsammans en längre 

tid och har en tillåtande atmosfär för varandras åsikter. Vi menar dock att en enhetlig syn inte 

är liktydig med en enbart positiv situation då verksamheten blivit statisk när det inte kommit 

in nya influenser och idéer. 

 

På den större skolan är det mer upp till den enskilda läraren hur den väljer att förmedla 

värderingar till eleverna då lärarna menar att diskussioner om värdegrunden är näst intill 

obefintligt vilket lett till att det inte finns någon gemensam syn på skolan för 

värdegrundsarbetet. Den mindre skolan kan förmedla demokratiska värderingar utifrån en 

gemensam ram som de diskuterat sig fram till. 
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Som vi kan se det finns det både för- och nackdelar med större och mindre skolor. Kanske 

skulle ett mellanting vara idealet. Med detta menar vi en skola där arbetslaget inte är större än 

att man kan ha en face-to-face relation med samtliga lärare och en pedagogisk ledning som 

betonar vikten av en gemensam syn och förståelse av värdegrundsbegreppet som ständigt 

hålls levande. 
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