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Förord 

I och med denna uppsats avslutar jag min lärarutbildning vid Örebro Universitet, och jag 

vill ta tillfället i akt och tacka några av alla människor som stöttat och uppmuntrat mig 

under dessa sju terminer.  

 

Först och främst vill jag tacka min familj i Örnsköldsvik: mamma Karin, Tord och mina 

bröder Christopher och Matthias – Älskar er. 

 

Min andra familj: Anders, Ann-Christin, och mina syskon Zandra (med familj) Markus, 

Björn och Samuel – Älskar er. 

 

Morfar, Mormor, Farfar och Farmor – ni har varit ett stort stöd på alla vis. Älskar er. 

 

Ni har alla stöttat och uppmuntrat och tyckt att det har varit roligt att jag vill bli lärare. Ni 

har utmanat, peppat och ni har alltid varit intresserade, trots att ni inte alltid förstått vissa 

saker jag talat om. Ni har heller aldrig tvivlat på att jag skulle klara av det.  Det har 

uppskattats, behövts och värmt under tider som varit jobbiga och tider som gått som på räls.  

 

Mina vänner: Lena, Angeline, Hemgruppen och alla ni andra. Ni vet vilka ni är. Ni har 

hållit mig kvar på jorden när jag börjat sväva bort i det blå, tvingat mig förklara saker jag 

börjat ta för givet under utbildningen och fått mig att tänka längre och vidare. Utan er hade 

jag inte varit den jag är. Sluta aldrig ta mig i upptuktelse när jag behöver det.  

 

Mina kursare under åren: Linda J, Sofia A, Linda E, och alla andra. Det är intressant att få 

höra andras åsikter om saker och det är av stor vikt att människor vill dela med sig av sina 

liv. Tack för att ni varit till hjälp att bena ut saker i den pedagogiska världen under 

studietiden och att jag fått vara en del av era liv. Önskar er lycka till i framtiden. 

 

Alla föreläsare: Ni har delgett delar av er kunskap med både skratt och allvar.  

 

Min handledare under uppsatsskrivandet: Kajsa Falkner. Tack för att du inte ger upp när vi 

kör fast utan peppar vidare och försöker hitta vägar för att hjälpa oss framåt. Det har varit 

precis det jag behövt. 
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VFU-handledare. Att få vara ute på ”praktik”  och koppla ihop det teoretiska med det 

praktiska gör att det kommer till liv. Det är verkligen guld värt att det finns lärare och 

skolor som vill vara handledare för studenter. Vi kan inte lära oss allt, men vi är bättre 

förberedda på livet som lärare, med allt vad det innebär. 

 

Teknisk service - för all hjälp med alla dessa tekniska prylar man som student inte har råd 

att köpa själv. Repro – kopiator- och tryckexperterna. Forum restaurangen – 

kaffesupporterna. Universitetsbiblioteket – man kan inte bedriva studier utan böcker.  

 

Alla ni läsare av denna uppsats. Min önskan är att den ska lära er nya saker inom detta 

viktiga område, och utmana er i att aldrig sluta reflektera över och agera efter 

värdegrundens innebörder och uttryck. 

 

Sist men inte minst: Mina undersökningspersoner! Ni vet vilka ni är. TACK! Utan er hade 

denna uppsats inte blivit till. Tack för att jag fick ta del av er vardag och höra en del av hur 

arbetet ute i skolorna går till, med dess glädjeämnen och allvarsämnen. Jag hoppas också att 

min studie kan vara ER (och andra lärare) till hjälp att förstå detta värdegrundsområde lite 

mer. Där blir vi nog aldrig färdiglärda. Ni har verkligen utmanat mig i min lärargärning och 

jag hoppas jag alltid kommer att vara en reflekterande lärare som aldrig vill sluta med att 

lära mig nya saker och utvecklas. Allt med barnets bästa för ögonen. 
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Sammanfattning/Abstract 

Genom förankring i relevant litteratur, och en intervjustudie med tre lärare, svarar denna 

uppsats i resultatdelen på forskningsfrågan: hur lärare i grundskolan beskriver att de arbetar 

med läroplanens (Lpo 94), värdegrundsmål. Den visar att värdegrunden i det demokratiska 

uppdraget har stor betydelse för elevernas samhällsutveckling. Uppsatsen påpekar att 

samtalen kring värdegrunden måste generera handling. Vidare påvisas vikten av ständig 

reflektion över vad värdegrunden innebär. I diskussionsdelen besvaras uppsatsens syfte att: 

förstå innebörder av läroplanens (Lpo 94), värdegrundsmål i skolans praktik. Uppsatsen 

visar att värdegrunden utgör en grund för det demokratiska samhälle Sverige förespråkar. 

Den visar även på att miljöperspektivet verkar vara skilt från värdegrundens område och 

ställer sig frågan om det verkligen stämmer. Uppsatsens författare kommer också fram till 

att skolan har gjort värdegrunden till en ersättning för kyrkans etiska och moraliska 

värderingar, som hjälp att enas kring demokratiska värderingar. 
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1. Inledning 

Värdegrunden har blivit mer uppmärksammad under senare år och finns inskriven i första 

kapitlet i Läroplanen för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet 

(Lpo 94) som en slags kortfattad övergripande programförklaring till skolan och dess 

uppdrag. Skolan idag är målstyrd och det krävs att varje enskild skola och dess lärare tolkar 

hur värdegrunden ska tillämpas.  

 

Citatet nedan visar på hur viktigt det är att veta vilket mål man har om man vill ta sig 

någonstans. Värdegrunden är ett område som försöker göra just detta, att leda vägen för vad 

skolan bör/vill/ska förmedla till eleverna att ta med sig ut i det svenska samhället och 

längre bort än så.  

 

Vill du vara snäll och tala om för mig, hur jag ska gå för att komma härifrån, sa Alice. Det beror 
mycket på vart du ska, svarade katten. Det betyder inte så mycket vart, sa Alice. Då kvittar det åt 
vilket håll du går, sa katten. Bara jag kommer någonstans, tillade Alice som en förklaring. Det gör 
du säkert, sade katten, om du bara går tillräckligt långt. (Ur Alice i Underlandet, s 54, 1865/2001) 

 

 

Jag vill med detta arbete påpeka vikten av att aktivt arbeta med värdegrunden och med 

hjälp av hur tre grundskollärare resonerar om värdegrundsarbetet försöka ge ytterligare 

insikter i detta omfattande läroplansområde.  
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2. Syfte och forskningsfråga 

Mitt syfte med denna uppsats är att förstå innebörder av läroplanens (Lpo 94) 

värdegrundsmål i skolans praktik.  

 

För att uppnå detta syfte söker jag svar på min forskningsfråga som lyder: Hur beskriver 

lärare i grundskolan att de arbetar med läroplanens, (Lpo 94), värdegrundsmål?  
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3. Bakgrund 

Värdegrunden är ett nytt ord som den svenska skolan lärde sig i och med att Läroplanen för 

det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet (Lpo 94), började gälla år 

1994. Innebörden i begreppet värdegrund har däremot diskuterats ofta. Vad menas med 

detta begrepp och vad ska skolorna göra av det? 

 

 

3.1 Från regel- till målstyrning 

När Sverige år 1994 fick en ny läroplan, Läroplanen för det obligatoriska skolväsendet, 

förskoleklassen och fritidshemmet (Lpo 94)1, förflyttades också ansvaret för skolan till 

kommunerna och låg inte längre hos staten. Intentionen med detta var att; kommunerna 

skulle bli styrkta i den lokala demokratin; ge alla elever en likvärdig utbildning; samt låta 

både skolorna och eleverna utvecklas på sina egna villkor (Bjessmo 1995). 

 

Decentraliseringen av ansvar kom till som en konsekvens av att ett alltmer komplext 

samhälle kräver lokala lösningar, och inte bara för läroplanen Lpo 94:s skull. Men detta 

innebar att en regelstyrning i detalj som tidigare läroplaner haft inte längre skulle vara 

effektiv (Sigurdson 2002). 

 

I direktiven inför utformandet av Lpo 94, sa Läroplanskommittén bl.a. att: 

 

[i] läroplanerna skall målen för utbildningen och riktlinjerna för undervisningen och för övriga 
arbetet anges. Målen skall utformas så att de går att konkretisera och precisera på lokal nivå. De 
ska också utformas så att de är möjliga att utvärdera (Skolans värdegrund, kommentar till 
läroplanen, Skolverket 1999:1345, s 8). 
 

 

Denna målstyrning innebar (och innebär fortfarande) att ansvaret för omformuleringen av 

de centrala målen till lokala undervisningsmål nu låg på den enskilda skolan. I Lpo 94 finns 

dessa centrala målområden som måste omvandlas till lokala undervisningsmål: Normer och 

värden (här ligger värdegrunden). Kunskaper. Elevernas ansvar och inflytande. Skola och 

hem. Övergång och samverkan. Skolan och omvärlden. Bedömning och betyg. Rektors 

ansvar (Lpo 94, kap.2).  

                                                
1 I fortsättningen när jag talar om Läroplanen för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och 
fritidshemmet, Lpo 94, kommer jag att benämna den Lpo 94 eller läroplan. 
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För att lärare ska kunna ställa sig bakom värdegrunden som beskrivs i läroplanen, Lpo 94, 

innebär det att det måste arbetas fram vad värdegrunden betyder, annars är det risk att det 

bara blir vackert tal utan handling. Varje skola och varje lärare måste vara införstådd med 

hur värdegrunden konkretiseras på den skolan man arbetar. Detta görs via samtal kollegier 

emellan om våra olikheter i tyckande och tänkande, och tillsammans får vi komma fram till 

grunder vi kan enas om. Den målstyrning som nu är gällande i svenska läroplaner kräver att 

detta arbete sker (Bjessmo 1995, Lpo 94, Sigurdson 2002).  

 

Samtalet är ett viktigt redskap för att uppfylla lärarnas uppdrag utifrån Lpo 94 att diskutera 

värdegrunden med reflekterande elever.  

 

Läraren skall: klargöra och med eleverna diskutera det svenska samhällets värdegrund och 
dess konsekvenser för det personliga handlandet (Lpo 94, s 11).  
 

Englund (2000) menar att ett deliberativt samtal, med betydelsen att man ömsesidigt och 

nyanserat överväger olika alternativ, även innefattar ett kontinuerligt arbete och en ständig 

uppgradering av beslut man tagit (Englund i Skolverket 2000). Det innebär att ett 

deliberativt samtal i den betydelsen kan vara en bra form för samtalet om värdegrunden. 

Detta kan även ses i relation till vad läroplanen säger om skolans kvalitativa utveckling, där 

det krävs ”att undervisningsmålen ständigt prövas, resultaten följs upp och utvärderas och 

att nya metoder prövas och utvecklas”  (Lpo 94, s. 9).  

 

 

3.2 Skolplikt 

Sverige har allmän skolplikt, vilket betyder att enligt lagen är alla barn skyldiga att gå i 

skolan mellan de är 7-16 år, och detta gör att skolans roll har stor betydelse. Skolplikten 

innebär också att skolorna är ansvariga för barnens fostran och utveckling under den tid de 

går i skolan, dock tillsammans med föräldrar. Skolplikten innebär också att barnen har en 

rätt till utbildning (Skollagen 1985: 1100, kap 3).  

 

Kommunerna är skyldiga att se till att barnen genomför skolplikten, men de är också 

skyldiga att tillse att skolgången ger kunskaper som gagnar eleverna i samhällslivet 

(Skollagen 1985: 1100, kap 3 och 4). Utifrån detta ansvar är det förståeligt att Skolverket 

vill hitta en gemensam linje att gå efter när det gäller vilka värderingar skolan ska förmedla 

i och med värdegrundens införande. 
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3.3 Grundläggande demokratiska värderingar 

Demokrati är ett grekiskt uttryck som är en sammanslagning av orden demos som betyder 

folk eller medborgare, och krati’a som betyder välde. Mycket förenklat betyder demokrati 

att folket styr över sig själva. Det läggs även till en tredje del i ordets betydelse och det är 

att det finns rättigheter knutna till självstyret. Betydelsen blir då att makten kommer från 

folket och att makten genererar rättigheter för folket. Sverige har ett demokratiskt 

styrelsesätt och stödjer de demokratiska tankarna (Spång 2005). 

 

Skolan skall fungera enligt de allmänna föreskrifterna som finns i skollagen (1985:1100) 

där det bland annat står att: ” [v]erksamheten i skolan skall utformas i överensstämmelse 

med grundläggande demokratiska värderingar”  (Skollagen §2, kap 1, 1985:1100, min 

kursivering). Däremot säger inte skollagen vad detta med ”grundläggande demokratiska 

värderingar”  innebär. I Läroplanen för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och 

fritidshemmet (Lpo 94) får man en tydligare innebörd av vad dessa demokratiska 

värderingar innebär. Det första kapitlet i Lpo 94 nämner specifikt ”skolans värdegrund och 

uppdrag”  (Lpo 94, s 5). Skolans personal är viktig för hur eleverna uppfattar dessa 

demokratiska tankegångar.  

 

Personalen har ett stort ansvar för att barnen lär sig att respektera olikheter och olika åsikter, 
och de bör uppmuntra barnen att skapa och pröva olika sätt att kommunicera (Skolverket, 
Med demokrati som uppdrag, 2000, s 19). 

 

Lärare i dagens skola skall vara en förebild för eleverna, för hur människor i det svenska 

samhället lever, samverkar och vill att Sverige skall fungera. Skolan skall (förutom 

hemmet) vara en plats där eleverna får en grund att stå på när det gäller demokratiska 

värden. Personalen är förebilder när de gestaltar samhällets värden för barnen (Lpo 94, 

Skolverket 2000). Detta sammanfattas i Lpo 94: 

 

Skolan skall aktivt och medvetet påverka och stimulera eleverna att omfatta vårt samhälles 
gemensamma värderingar och låta dem komma till uttryck i praktisk vardaglig handling  (Lpo 
94, s 10). 
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De grundläggande demokratiska värderingarna skolan skall förmedla handlar bl.a. om 

respekt för varandra och vår miljö och hur vi ser på människor och deras människovärde 

(Lpo 94). 

 

[S] kolan skall främja aktning för varje människas egenvärde och respekten för vår gemensamma 
miljö. (…) 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 skolan skall gestalta och förmedla (Lpo 94, s 5). 

 

Detta är den beskrivningen på vad skolans värdegrund är som jag utgår ifrån i min studie. 

 

 

3.3.1 Begreppen etik och moral, värden och normer 

Begreppet värdegrund har en bakgrund i etik. Jag förklarar här några ord som kan vara bra 

att förstå i detta sammanhang. 

 

Etik kommer från det grekiska ordet ethos/etihika som betyder vana, sed. Moral kommer 

från latinets mos, och betyder sed, vana, väsende, natur. De betyder alltså samma sak men 

på olika språk. Orden brukar användas synonymt när man menar en lära eller uppfattning 

om vad som är rätt eller fel. Det kan även med ordet moral menas de oreflekterade 

handlingsnormerna i vardagen. Med etik menar man i det sammanhanget resultatet av det 

medvetna reflekterandet över vad som är rätt och fel i handlandet utifrån bestämda sociala 

värden (Colnerud & Granström 1993).  

 

Begreppet värden däremot visar vilka principer vi har för att handla som vi gör. 

Betydelsefulla värden bestäms utifrån hur vi vill att våra mellanmänskliga relationer ska 

vara. Ett exempel är respekten för den personliga integriteten. Detta ger vissa 

handlingsprinciper man försöker rätta sig efter. Dessa handlingsprinciper ger normer som 

talar om för oss hur vi ska agera, när vi ska agera och vem som ska agera (Colnerud & 

Granström 1993). 

 

Kapitel 2.1 i Lpo 94 handlar om normer och värden och ger skolan i uppdrag att ”aktivt och 

medvetet påverka och stimulera eleverna att omfatta vårt samhälles gemensamma 

värderingar och låta dem komma till uttryck i praktisk vardaglig handling”  (Lpo 94, s. 10). 
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Vidare sägs att läraren bl.a. har till uppdrag att ”klargöra och med eleverna diskutera det 

svenska samhällets värdegrund och dess konsekvenser för det personliga handlandet”  

(s.11). Eleverna i sin tur ska stäva efter att lära sig att reflektera etiskt, respektera och förstå 

andra, ta avstånd från förtryck, och visa omsorg för miljön (Lpo 94, s. 10). 

 

Göran Collste (1996), menar i Inledning till etiken att om vi vill ”eftersträva att våra 

ställningstaganden och våra handlingar är genomtänkta och konsekventa … måste vi bilda 

oss en egen teoretisk grund”  (Collste 1996, s. 87).  

 

 

3.4 Kort historisk tillbakablick 

Att värdegrunden har en kulturell bakgrund i det svenska samhället är viktigt att förstå. 

Före 1950-talet hade Sverige en konfessionell skola som hade sin grund i kristendomen. 

Efter 1950-talet blev skolan icke-konfessionell och betonade neutralitet, objektivitet och 

fick ämnet religionskunskap istället för kristendomsundervisning. Vid denna tid sågs 

skolan, rent politiskt, vara ett av de mest framträdande demokratiska projekten. Barnen 

skulle få samma utbildning och ta del av samma värderingar, som beslutats av regeringen 

(Integrationsverket 2004).  

 

Läroplanen Lpo 94 formulerar det så här: 

 

I överensstämmelse med den etik som förvaltats av kristen tradition och västerländsk 
humanism sker detta genom individens fostran till rättskänsla, generositet, tolerans och 
ansvarstagande (Lpo 94, s 5). 

 

Eftersom kyrkan inte längre intar en ledande ställning som värdegivare för vad som är rätt 

och fel, har skolans ansvar på detta område vuxit, och därmed lärarens (Colnerud & 

Granström 1993). 

 

År 1999 utsågs i Sverige till värdegrundsåret. Då ville man uppmärksamma arbetet med 

och behovet av att i skolan ha en gemensam grund att stå på och utgå ifrån, när det gäller de 

demokratiska frågorna och de mänskliga rättigheterna. I Värdegrundsboken (Zackari & 

Modigh, 2000) menar man att skolan inte kan vara ”värdeneutral” , alltså inte vilja ta 

ställning, utan skolan måste präglas av att förmedla bra förhållningssätt till barnen och 

ungdomarna inom den egna verksamheten. De menar vidare att man inte bara kan prata om 
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detta, utan det måste generera en handling mot målet (Zackari & Modigh, 2000). Detta gör 

att värdegrundsarbetet i skolorna är oerhört viktigt.  

 

Förskolan och skolan kan bryta mönster och förändra värderingar och normer genom att 
medvetet och långsiktigt utnyttja sin makt och påverkanspotential (Zackari & Modigh, 2000, s 
8). 
 

Men det gäller även att vara medveten om problematiken och fallgroparna i ämnet, och se 

upp med vad man förmedlar, så man inte hamnar i att bara bestämma vad som är rätt eller 

fel. Det gäller att ständigt föra en aktiv diskussion om ämnet (Zackari & Modigh, 2000). 

 

Colnerud (2004) menar att värdegrundstänkandet var föråldrat redan när det blev till, i och 

med att skolorna arbetade med dessa frågor redan innan Lpo 94 kom. Hon menar att skolan 

inte visste hur de skulle hantera moraliska handlingsfrågor och att de var tacksamma för att 

få ett begrepp att kunna hantera och agera utifrån (Colnerud 2004). 

 

 

3.5 Kan man vara oense i värdegrundsfrågor om man förespråkar demokrati? 

Läroplanen Lpo 94, identifierar de grundläggande värden all personal i den svenska skolan 

ska kunna ställa sig bakom. Men den har även fått mycket kritik, speciellt av den personal 

som har en annan bakgrund än svensk och inte kan ställa sig bakom dessa termer: ”kristen 

tradition och västerländsk humanism” (Norberg 2001/2004).  

 

The labels ´Christian tradition´ and ´Western humanism´, [i Lpo 94, mitt förtydligande], 
encountered severe criticism from those who held they excluded citizens with overseas 
backgrounds. They were withdrawn from the pre-school curriculum published in 1998 (Lpfö 
98), (Norberg 2001/2004, s 375). 

 

Sigurdson (2002) menar att värdegrunden i sig varken är ”kristen”  eller ”västerländsk”  utan 

snarare en fostran i en västerländsk demokrati med svenska förtecken. 

  

Vidare menar kritiker mot läroplanens värdegrund att skolan utesluter människor som inte 

kan ställa sig bakom denna (Norberg 2001/2004).  

 

How can social values be promoted in common schools, without excluding those who do not 
share these values? (Norberg 2001/2004, s 373). 
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Sigurdson (2002) menar på liknande sätt att det är skillnad i att ha en attityd som är den 

rätta och att ha det rätta handlandet. Det ska bli ett sätt att leva. 

 

Detta kräver naturligtvis att läraren själv i någon mån förkroppsligar de värden hon eller han 
är satt att förmedla (Sigurdson 2002, s 144). 

 

Läroplanen, Lpo 94, menar att skolans uppgift är att ” förmedla och hos eleverna förankra 

de grundläggande värden som vårt samhällsliv vilar på”  (Lpo 94, s. 5) och att detta görs av 

läraren genom att visa på hur de påverkar våra liv, och kan man som lärare inte ställa sig 

bakom värdegrunden kan det bli problematiskt. 

 

 

3.6 Värdegrunden och miljön 

Förutom de grundläggande demokratiska värderingarna som skolan ska förmedla finns 

också ett miljöperspektiv i läroplanen. Den säger att ”var och en som verkar inom skolan 

skall främja aktningen för varjes människas egenvärde och respekten för vår gemensamma 

miljö”  (Lpo 94, s. 5, min kursivering). 

 

Miljöperspektivet ingår i skolans grundläggande värden, men tas sällan med i 

värdegrunden. I Lpo 94 står följande strävandemål: ”Skolan skall sträva efter att varje elev 

… visar respekt för och omsorg om såväl närmiljön som miljön i ett vidare perspektiv”  Lpo 

94, s. 10). 

 

Målen för skolan att se till att eleverna uppnår är mer konkreta. ”Skolan ansvarar för att 

varje elev efter genomgången grundskola… känner till förutsättningarna för en god miljö 

och förstår grundläggande ekologiska sammanhang” (Lpo 94, s. 12). 

 

Detta är en del av de grundläggande värdena som inte fokuseras på samma sätt när 

värdegrunden beskrivs, trots att även detta är inskrivet i skollagen (1985:1100, §2). 
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4. Metod 

Min forskningsfråga i denna studie är: Hur beskriver lärare i grundskolan att de arbetar med 

läroplanens (Lpo 94), värdegrundsmål?  

 

 

4.1 Metodologisk diskussion 

För att på relevant sätt ta reda på vad lärarna själva menar med värdegrundsarbete, anser jag 

att intervjuer med verksamma grundskolelärare är den mest relevanta metoden. Men jag 

funderade även på andra metoder innan jag slutligen bestämde mig.  

 

Intervjuer är särskilt lämpliga när man vill studera människors syn på meningen hos sina levda 
liv, beskriva deras upplevelser och självuppfattning, och klargöra och utveckla deras eget 
perspektiv på sin livsvärld (Kvale 1997, s 100).  
 

 

Mitt metodval grundar sig på att jag vill ta reda på vad lärare menar med 

värdegrundsarbete. Under ett tidigare arbete denna höst har vi studenter inom kursen 

Pedagogik med Didaktisk Inriktning C (PDI C), bl.a. fått genomföra en test av en 

undersökningsmetod. Vi skulle välja den metod som vi ansåg vara bäst för vår 

frågeställning och sedan läsa in oss på denna i syfte av att sedan ”prova-på”  att genomföra 

en miniundersökning. Mitt val blev enkätundersökning. 

 

Under detta tidigare arbete kom jag dock inte så långt som till ett genomförande av själva 

enkätundersökningen. Jag insåg nämligen att, för att få en mer relevant undersökning av det 

jag var intresserad av, borde jag välja att genomföra intervjuer istället. Att se vilken 

undersökningsmetod som lämpar sig bäst för syftet är viktigt att förstå och poängteras av 

både Kvale (1997) och Trost (2001). Efter genomförandet av en ”prov-intervju” , fick hela 

denna process mig att förstå att jag skulle välja att genomföra en intervjuundersökning i 

detta mitt examensarbete för att få optimal utdelning utifrån forskningsfråga och syfte.  

Genom intervjuer skulle jag kanske få färre svar att analysera gentemot enkäter, samtidigt 

som dessa svar kanske skulle tendera att bli djupare än vid enkäter (Kvale 1997, Trost 

2001).  
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Jag anser dessutom att det är lättare för undersökningspersonen att prata om någonting vid 

en intervju, än att formulera ner sina tankar på papper, som man gör med ett enkätformulär 

med exempelvis öppna frågor.  

 

Vid en intervju finns också ett slags samspel (om än ett ojämnt sådant), mellan intervjuare 

och undersökningsperson, i och med att intervjuaren kan anteckna även annan relevant 

information som t.ex. tonläge och kroppsspråk. Detta går inte att göra vid en 

enkätundersökning där undersökningspersonen sällan har en personlig kontakt med 

undersökningsledaren (Trost 2001).  

 

Jag är medveten om att jag får veta ” talet om” värdegrundsarbetet från lärarnas sida och 

inte har möjlighet att kontrollera om lärarna verkligen arbetar på det sätt de beskriver att de 

gör. Men samtidigt är jag inte ute efter det i denna studie, utan avser att undersöka just 

lärares beskrivning om vad värdegrundsarbete innebär. 

 

 

4.2 Forskningsetiska överväganden   

Under hela arbetets gång har jag försökt förhålla mig till de Forskningsetiska principer 

inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning som Vetenskapsrådet gav ut år 1990. 

Dessa har varit till stor hjälp när jag har beaktat på vilket sätt jag ska förhålla mig till 

undersökningspersonerna och deras medverkan, och på vilket sätt jag ställer mina frågor. 

Det samma gäller inför tillstånd av rektorer och hur det publicerade materialet utformats.  

 

Enligt Vetenskapsrådet (1990) är individskyddskravet det grundläggande kravet vid all 

forskning. Detta konkretiseras i fyra olika krav. Informationskravet är det första, där gäller 

det att informera undersökningspersonen om att denne deltar frivilligt om denne väljer att 

delta. Man talar även om vad deltagandet går ut på och att resultatet inte kommer att 

användas i annat syfte än forskning. Detta har jag tagit i beaktande när jag gett den 

information mina undersökningspersoner behöver veta inför min intervju med dem. 

 

Samtyckeskravet kommer som andra krav att ta hänsyn till. Man ska alltid inhämta 

deltagarens samtycke om det handlar om en intervjuundersökning. Det är viktigt att 

informera undersökningspersonen om att denne kan avbryta sin medverkan närhelst 

han/hon vill. Vidare är det viktigt att vara medveten om att ett återtagande av samtycket kan 
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medföra komplikationer för undersökningsledaren men att detta inte får bli ett 

påtryckningsmedel för att få undersökningspersonen att stanna kvar i undersökningen. 

Förhoppningsvis kan en anonymisering av undersökningspersonen och dennes medverkan, 

göra att materialet får finnas tillgängligt ändå (Vetenskapsrådet 1990). 

 

Konfidentialitetskravet är det tredje kravet att ta hänsyn till när man gör en undersökning. 

Vid avrapportering får inte personuppgifter eller annat som gör att intervjupersonen går att 

identifiera av utomstående, finnas tillgängligt. Dessutom skall insamlat material inte vara 

tillgängligt för utomstående. I min studie innebär detta att det ljudband där jag spelat in 

intervjuerna på kommer att förvaras på sådant sätt att ingen utomstående har tillträde till 

det. Detta gäller även den transkriberade text av intervjuerna jag arbetat med. I dessa har 

jag även avkodat texten så att ingen ska kunna veta vem som sagt vad (Vetenskapsrådet 

1990).  

 

Nyttjandekravet säger att uppgifter insamlade i forskningssyfte inte får lånas ut eller 

användas i andra sammanhang. Eftersom mitt material endast kommer att användas för 

detta arbete har jag även beaktat detta fjärde krav (Vetenskapsrådet 1990). 

 

Efter jag informerat om dessa krav utifrån Vetenskapsrådets publikation (1990), har jag fått 

nödvändiga godkännanden att använda mina undersökningspersoners intervjusamtal för 

min undersökning om värdegrunden.  

 

Det har varit en intressant värld att kliva in i, denna den vetenskapliga undersökningens, 

och min förhoppning är att jag lyckats hålla Vetenskapsrådets principer högt. 

 
 
 
4.3 Tillvägagångssätt 

När man ska utföra en intervjuundersökning gäller det att man är väl påläst på området 

intervjuerna ska handla om, detta för att kunna ställa så fokuserade och relevanta frågor 

som möjligt (Kvale 1997, Trost 2001). Så jag började med att läsa in mig på området för att 

veta mer om vad jag skulle kunna utgå ifrån när jag gjorde mina intervjufrågor. Från en 

urvalsgrupp gjorde jag så ett urval på fyra tänkta grundskollärare att intervjua om deras 

tankar om värdegrundsarbete. 
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Min intervjuguide kan beskrivas som halvstrukturerad. Utöver mina åtta intervjufrågor har 

jag även fått använda mig av olika typer av följdfrågor och kommentarer, allt för att få 

intervjusvaren så tydliga som möjlig för att underlätta tolkningen av dem (Kvale 1997, s 

124 ff.). Intervjuguide återfinns även som bilaga i detta arbete. 

 

Vid varje intervju har jag begett mig till den skola läraren arbetat på, på en tid som passat 

dem bäst, allt för att underlätta för dem och för att även få en liten känsla av miljön de är 

verksamma i. 

 

Genom att hålla till i den miljö där undersökningen ska genomföras kommer man in i den lokala 
jargongen, de dagliga rutinerna och maktstrukturerna och får därmed en känsla av vad de 
intervjuade kommer att tala om (Kvale 1997, s 92).   

 

 

Lärarna fick även vid intervjutillfället det missivbrev jag tänkt de skulle få efter att jag fått 

tillstånd av rektorerna för intervjuerna. Där förklarade jag kortfattat vad jag ville göra och 

varför. På det pappret fanns även den information de behövde om de ville nå mig angående 

något. De fick också intervjufrågorna utskrivna för att kunna se dem under tiden intervjun 

pågick. Dessa två papper ligger som bilagor i detta arbete (bilaga 1 och 2). 

 

Jag spelade in varje intervju på ljudband som jag senare transkriberade till texter, och skrev 

ut. Utskrifterna har jag analyserat, tolkat och försökt hitta gemensamma tankegångar i. I 

min analys har jag försökt kategorisera lärarnas uppfattningar till gemensamma nämnare 

och har även försökt hitta väsentliga skillnader. Dessa redovisar jag under resultat (punkt 5) 

och jag kommer även att diskutera dessa. Både utskrifter och ljudband kommer att förvaras 

på sådant sätt att ingen otillbörlig person får tillgång till dem.  

 
 

4.3.1 Tillstånd  

Att ordna tillstånd från berörda rektorer att få komma till deras skola och intervjua en av 

lärarna ordnade jag genom att ringa till skolans rektor och fråga. Intervjupersonerna har jag 

inte valt ut själv utan jag har omtalat mina kriterier för rektorerna som antingen tipsade om 

en lärare att intervjua eller förmedlade min förfrågan till lärarna, som själva valde om dessa 

ville vara med i undersökningen. I ett fall blev jag hänvisad att prata med en lärare via 

telefon, och denne lärare förmedlade förfrågan vidare till sina kollegor.  
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De intervjuade lärarna har gett sitt samtycke att medverka i min undersökning och har även 

gett sitt tillstånd till att jag använder mig av intervjuerna i detta arbetes analys och 

slutsatser. Detta efter att jag förklarat att de inte kommer att kunna identifieras i det färdiga 

arbetet. Jag förklarade detta utifrån Vetenskapsrådets forskningsetiska principer 

(Vetenskapsrådet 1990). 

 

 

4.3.2 Urvalsgrupp 

Kvale (1997) och Trost (2001) påpekar gång på gång hur viktig urvalsgruppen och det 

slutliga urvalet är, vare sig man nu gör enkäter eller intervjuer. Eftersom jag själv kommer 

att vara verksam inom grundskolans tidigare år och kommer att arbeta utifrån Lpo 94 (tills 

det kommer en ny läroplan) är jag mest intresserad av att studera hur lärare som har just 

Lpo 94 att arbeta med tolkar delen om värdegrunden. Så utifrån ett lätt egoistiskt tänkande 

för min framtida lärargärning är yrkesverksamma grundskollärare med Lpo 94 som 

styrdokument min urvalsgrupp.  

 

Min urvalsgrupp har inte heller valts med fokus på kön. Det skulle kunna vara intressant att 

undersöka om män och kvinnor tänker olika i dessa frågor, men det är ett helt annat område 

och mitt syfte är inte att göra en genusrelaterad undersökning. 

 

Eftersom studien handlar om värderingar kan det vara intressant om lärarna är av olika 

ålder, eftersom ett samhälles värderingar ändrar uttryck under tidens gång. Men även detta 

stämmer inte riktigt med mitt syfte, så jag har valt att inte beakta detta i undersökningen, 

trots att det eventuellt skulle gå att påvisa en viss skillnad även på en så pass liten studie 

som denna. 

 

 

4.3.3 Val av undersökningspersoner 

Urvalet har jag resonerat fram och tillbaka om. Enligt Kvale (1997) är det många faktorer 

som ska tas i beaktande när man genomför en intervjuundersökning. Mina funderingar har 

varit som följer: Vilken åldersgrupp av elever skulle lärarna jag ville intervjua arbeta med, 

och varför det? Spelade det någon roll om lärarna i min undersökning arbetade med nior 



 22 

eller med ettor? Jag valde dock att avgränsa mig till yrkesverksamma grundskollärare som 

undervisar i år 1-52. Detta gjorde jag för att jag anser att dessa lärare har en större 

kontinuitet i gemenskapen med eleverna under veckorna, än lärare i år sju till nio, som 

oftast har endast ett fåtal ämnen de undervisar i. Detta val berodde också på att jag själv 

kommer att vara verksam i dessa åldrar och därför är mest intresserad av det. 

 

Ett resonemang som för mig blev väldigt mycket mer intressant var frågan om läraren 

skulle arbeta på en skola med hög respektive låg andel barn från annat land än Sverige? 

Kanske arbetar lärare på helt olika sätt med värdegrundsfrågorna om det är en skola med 

hög andel barn med annan bakgrund än svensk, där mycket följer med kulturen under 

uppväxten. Detta sammanföll med mina funderingar om lärarna skulle vara verksamma i 

städer eller i byar. Det var för mig intressant att se om det skulle vara skillnader i vad lärare 

menar att värdegrunden primärt handlar om, om läraren arbetar i stadsmiljö eller mer på 

landsbygd. Så därför har en skola med hög andel barn med invandrarbakgrund varit 

representerad i min undersökning, och en mindre byskola.  

 

För att kunna vara mest objektiv under intervjun anser Kvale (1997), att man inte bör känna 

den man intervjuar, och det har jag beaktat. 

 

Jag var intresserad av att studera om det kunde finnas någon större skillnad i 

värdegrundsarbetet mellan kommunala skolor och en friskola med kristen inriktning. Så i 

min undersökning är en lärare representant för en kristen friskola, de andra två är 

kommunalt anställda lärare. 

 

När det gäller antal undersökningspersoner blev det dock inte riktigt som jag hade tänkt 

mig. Intentionen var att intervjua fyra lärare, två lärare i två olika stadsmiljöer - varav en 

lärare på en skola med stor kulturell blandning av elever och den andra läraren på en skola 

med färre antal elever med annan bakgrund än svensk. Lärare tre skulle arbeta på en kristen 

friskola, och lärare fyra i en mindre byskola. Nu i efterhand kan jag inte riktigt förstå varför 

jag gjorde den skillnad jag gjorde mellan de båda stadsmiljöerna. Vad är egentligen en 

typisk stadsmiljö? Olika omständigheter gjorde att jag inte fick tag i den rektor som kunde 

ge mig det nämnda tillstånd jag behövde innan undersökningens genomförande. Detta gör 

                                                
2 År sex räknas ibland till de senare åren precis som år 7-9, och ibland till de tidigare åren 1-5. För att utesluta 
att hamna i detta dilemma har jag valt att inte ta med lärare för år sex i min undersökning. 
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att undersökningen har tre undersökningspersoner och inte fyra som det var tänkt från 

början.  

 

Mitt val av undersökningspersoner blev till slut: tre av mig okända grundskollärare, män 

eller kvinnor, som arbetar utifrån Lpo 94 med år 1-5. De arbetar på olika skolor fördelat 

mellan en mångkulturell skola i stadsmiljö, en mindre byskola, och en kristen friskola. 

 

 

4.4 Intervjufrågorna och utformningen av dem 

Mina intervjufrågor har jag valt för att kunna svara på mitt syfte och min forskningsfråga. 

Eftersom jag har varit ute efter att undersöka hur lärare beskriver värdegrundsarbetet har 

jag naturligtvis försökt konstruera relevanta frågor för det syftet. Jag har haft stor nytta av 

Den kvalitativa forskningsintervjun av Kvale (1997) i just hur man kan tänka när man 

konstruerar intervjufrågor. Även diskussioner under seminarier har varit till stor hjälp. 

 

Med en fråga som ”Vad vill Du med värdegrundsarbetet?”  har min föresats varit att ta reda 

på vad lärarna anser att värdegrundsarbete är. Jag menar att via en beskrivning om vad man 

vill med en sak får man också reda på vad personen ifråga anser att det är. Ett av mina 

problem har också varit att försöka reducera antalet frågor till en bra nivå. Denna fråga 

räknas till de inledande frågorna som är viktiga för spontaniteten och för att kunna få veta 

vad intervjupersonen kanske anser vara viktigast i området, enligt Kvale (1997, s.124). 

 

” Vad tror Du det betyder att det finns värdegrundsmål i skolornas läroplaner?”  Med 

denna fråga vill jag se lärarnas uppfattning om hur det resoneras kring värdegrundens 

betydelse i Lpo 94 och vilka skäl det finns, enligt dem, att ha en nedskriven deklaration. 

 

” Med vilka diskuterar Du värdegrunden och värdegrundsarbetet?”  Här vill jag veta om det 

diskuteras och tankarna bakom att diskussionerna förs, om det nu ens förs diskussioner. 

Varför är i så fall dessa med i diskussionen, och hur ofta diskuteras värdegrunden? 

 

” Kan Du ge exempel på hur Du arbetar med olika områden inom värdegrundsarbetet?”  

Genom att fråga lärarna om konkreta exempel på vad de gör när de arbetar med 

värdegrundsarbete blir det lättare för mig att förstå vad de menar. Det är även bra för dem 

att kunna ge exempel på ett kanske ibland svävande område.  
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” Hur tror Du att eleverna förstår att det finns ett värdegrundsarbete?”  Hur resonerar 

lärarna om vad eleverna förstår av värdegrundsarbetet och varför resonerar de just så? Om 

inte lärarna är klara över varför eleverna ska lära sig om värdegrunden och hur eleverna 

själva kanske tänker om det lärarna arbetar med att få eleverna att förstå, så spelar det ju 

egentligen inte så stor roll om lärarna arbetar och kämpar med detta område.  

 

” Om Dina elever bara skulle förstå och praktisera en enda del av värdegrundsarbetet, vad 

skulle Du vilja att det var och varför då?”  Här vill jag ta reda på vad lärarna anser viktigast 

och om det finns något som är mer viktigt när det gäller värdegrundsarbetet. Det som anses 

som viktigast tror jag dessutom att man lägger ner mer tid på att eleverna verkligen ska ta 

till sig. Därför vill jag ta reda på vad det kan vara. 

 

” Räknar Du in respekt för miljön i värdegrunden?– Hur menar Du då?”  Lpo 94 (s. 5), 

talar om respekten för miljön under kapitlet om värdegrunden. Hur hör detta ihop med 

värdegrundsarbetet? Har de ens tänkt på om det gör det? Vilken uppfattning har lärarna om 

detta? Kvale (1997), benämner den första frågan som en ”direkt fråga” , och den andra som 

”uppföljningsfråga”  (a.a. s. 124). 

 

” Har Du något Du vill tillägga angående det vi har pratat om?”  För att lärarna verkligen 

ska känna att de får säga allt de vill om ämnet är det viktigt att de får chans att få avsluta 

intervjun med ett fritt talrum (Kvale 1997).  
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5. Resultat 

I denna del avser jag att svara på min forskningsfråga: Hur beskriver lärare i grundskolan 

att de arbetar med läroplanens (Lpo 94) värdegrundsmål?  

 

 

5.1 Fakta om skolorna 

De olika skolorna de tre intervjupersonerna arbetar på, skiljer sig åt på olika sätt. Men det 

är inte skillnaderna mellan skolorna jag fokuserar, utan jag ger här endast en beskrivning av 

skolorna som en kort bakgrund. Den geografiska spridningen mellan skolorna gör att de 

ligger inom en tio mils radie från varandra. Lärare A arbetar på en kommunal skola i 

stadsmiljö med många nationaliteter representerade bland eleverna. Lärare B arbetar också 

på en kommunal skola, men denna är belägen i en mindre by och har få eller inga elever 

med utländsk bakgrund. Lärare C arbetar på en friskola med kristen profilering.  

 

 

5.2 Lärarnas intentioner med värdegrundsarbetet 

Lärarna jag intervjuade verkade vara relativt överens om vad de vill med 

värdegrundsarbetet i skolan. De menade att de vill få barnen att tänka på hur de som 

människor fungerar enskilt och i grupp, och hur viktigt det är att de lär sig att respektera 

varandra trots olika åsikter. De menade också att detta är en pågående process som de aktivt 

arbetar med varje dag. Lärare C menade också att det är viktigt att barnen lär sig att tänka 

efter och inte bara nöja sig med att ”det bara blev så” . Allt detta är ett arbete som pågår 

ständigt varje dag. 

 

Läroplanens intentioner om att skolan ska fostra i demokratisk anda är också en ledstjärna 

för mina intervjupersoner. De anser alla att det är viktigt att främja ett demokratiskt tanke- 

och handlingssätt. Vid olika tillfällen visar lärarna på vikten av att eleverna kan lyssna på 

argument, kompromissa och utifrån information och samtal komma fram till beslut som rör 

alla elever i klassen. Detta sker vid klassråd, morgonsamlingar, i dagliga samtal i 

klassrummet eller var som helst inom skolans område.  
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5.3 Betydelsen av värdegrundsarbete 

De tre intervjuade lärarna menar att det är viktigt att det finns en gemensam grund att stå på 

när det gäller värderingar, så att man kan arbeta mot samma mål. Annars försvårar vi för 

oss att samarbeta och leva tillsammans. 

 

Asså utan värdegrunden vad har vi människor då? Vad hade vi … och bygga på, hur kunde vi 
samverka, leva tillsammans, fungera… vi måste ha en någorlunda… samstämmig värdegrund 
om man jobbar tillsammans. Och det gäller oss vuxna och det gäller barnen, i alla relationer 
som man skapar (…) Det är grunden för demokrati framför allt, asså det, det samhälle vi lever 
i (Lärare B). 

 

Lärarna påpekade att även vuxna har olika åsikter och det underlättar att ha en gemensam 

grund att utgå från så att man kan arbeta på bästa sätt för att eleverna ska förstå och handla 

utefter denna. Därför menar de att det är viktigt att ständigt föra en dialog om denna 

gemensamma grund, att aldrig slappna av med att tro att jag redan kan detta. 

 

Lärare C menade att personalen på den kristna friskolan kanske hade ett försprång när det 

gäller gemensamma värderingar i och med personalens kristna tro. Sigurdson (2002), 

nämner att ”den kristna tron bidrar med motivation att handla”  (Sigurdson 2002, s 114), när 

det gäller värderingar, etik och etiskt handlande. Men läraren tillade att det var viktig att de 

på skolan var uppmärksamma på att inte bli bekväma i att kanske ha ett så kallat 

” försprång”, bara för att de redan har en allmän grund att stå på i och med tron. Det innebär 

att även Lärare C och dennes kollegor måste arbeta ihop sig på värdegrundsområdet. Lärare 

C poängterade att skillnader även finns mellan vad kristna tycker och tänker. 

 

Att gestalta samhällets gemensamma värden är inte det enklaste. Lärare C menade att det är 

stor risk att det blir mycket prat och lite handling ute i skolorna när det gäller värdegrunden. 

Man pratar så fint men det blir ingen konkret handling av talet.  
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5.4 Vikten av att diskutera värdegrunden 

Att ta tid för att diskutera vad värdegrunden står för, är en av grunderna för att det ska bli 

ett bra arbete alla lärare kan enas om och arbeta mot. Även vuxna måste förstå och 

upptäcka att det oftast finns lika många åsikter om hur man ska och eller bör göra när det 

gäller värdegrundsrelaterat arbete.  

 

Det som vi har upptäckt är viktigt när vi jobbat med vuxna, …det är ju att man så lätt tror 
att man har samma….åsikter… när det gäller värdegrundsfrågor… (…) och så är det så lätt 
och kanske sätta ner några fina ord på papperet och så har man en väldigt fin plan för det 
och… men det vi fick möjlighet då att .. i och med att vi jobbade… under längre tid, det var 
ju att … diskutera …varenda liten sak… grundligt…upptäcka att vi nu är lika många åsikter 
som vi ju är personer. Om allt. …Så det är viktigt att man får tid att diskutera sig samman. 
Som vuxna .. för att sen kunna jobba med barnen på liknande sätt så att inte vi gör olika… 
(Lärare B). 

 

 

Tidsaspekten är en central punkt. Lärare B nämnde att det tog dem tre år att diskutera ihop 

sig på skolan om värdegrunden och kunna formulera mål och visioner de ville arbeta mot.  

 

Samtalet är ett viktigt redskap för att uppfylla lärarnas uppdrag utifrån Lpo 94 att diskutera 

värdegrunden med reflekterande elever enligt undersökningspersonerna.  

 

Genom att även personal som arbetar med skolans läroplan tar tid för att diskutera och 

samtala om värdegrunden, så arbetar man ständigt på innebörden av den. Det menar lärarna 

i min undersökning. Även om skolan har ett väl fungerande och invant arbete med 

värdegrunden, så får personalen inte slappna av och tro att allt är löst bara för att man en 

gång kommit överens om hur saker bör fungera. Det måste vara ett ständigt pågående 

arbete, mellan kollegiet, ansåg mina undersökningspersoner. 

 

De menade också att det var viktigt att samtala med föräldrar och elever om värdegrunden. 

Att arbeta tillsammans för ett öppet samtal om detta.  

 

Lärare C önskade se mer samtal skolor emellan om värdegrunden och dess betydelse. 

 

Lärare B poängterade att det är värdefullt att få ta del av gästföreläsningar av olika forskare 

inom området och efterlyste mer av detta. 
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5.5 Elevernas förståelse av värdegrunden 

Eftersom ingen av lärarna använder sig av ordet värdegrund i samtal med eleverna, tror 

ingen av dem att eleverna skulle förstå vad just vad det ordet betyder.  

 

För eleverna är det nog mest ” livsviktigt3”  som är mest påtagliga, tror jag… att ... ja… om jag 
skulle förklara för dem att… skolledningen sitter och jobbar med värdegrunden, då, då skulle 
jag nog säga att skolledning har ” livsviktigt” , då skulle de förstå precis vad jag talar om. Så 
det är nog deras ord på det (Lärare C). 

 

Lärarna menar att de bryter ner värdegrundsarbetet i delar som eleverna kan förstå (de 

konkretiserar alltså Lpo 94:s mål), och använder sig ofta av färdigt material exempelvis 

”Charlie” 4, som tar upp delar som känslor, hur man ska vara mot varandra, bra sätt att lösa 

konflikter, osv.. De har även arbetat med t ex. kamratstödjare eller liknande. Detta sker 

både tillfälligt som vid ett uppmärksammat behov, och som ett kontinuerligt arbete, och 

eleverna kan förstå syftet med varför arbetet bedrivs.  

 

Lärare B menade även att det är viktigt att se barnens förståelse av värdegrunden vid alla 

tillfällen. Förståelsen kommer fram t.ex. i barnens egna skrivberättelser där de löser 

konflikter mellan husdjuren, eller att man tar tillvara på diskussioner i ex. historia eller 

religionskunskap. 

  

Jag tycker också att värdegrundsarbete kommer in i så många ämnen. Men att barn skriver en, 
en, en berättelse. Där kan man ju se då hur det lyser igenom. Hur man löser konflikter mellan 
hunden och katten eller… ja, var man nu jobbar på för åldersnivå?… Att man har 
diskussioner om, kanske i religionskunskap eller… historia. Så dyker ju hela tiden 
värdegrundssaker upp egentligen (Lärare B).  

 

 

Som lärare är det viktigt att kunna se och bejaka detta, att man ser att arbetet som man 

lägger ner faktiskt bli synligt och ger resultat. 

 

                                                
3 ”Livsviktigt” , är enligt Lärare C ett material som tar upp t.ex. relationer, känslor, och hur man behandlar 
andra, osv. . Det har stora likheter med ”Charlie” nedan men är inte ett drogprogram. 
4 Materialet ”Charlie” är, enligt Lärare B, egentligen ett drogprogram som används för att ge eleverna redskap 
så de kan tacka nej till droger när de blir erbjudna detta. Detta material behandlar avsnitt som t.ex. känslor, 
konflikter, relationer, att förstå sig själv och andra och finns anpassat efter ålder.  
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5.6 Viktigast i arbetet med värdegrunden 

Arbetet med värdegrunden är ett stort område som sträcker sig över så många olika 

områden i skolans värld. Detta gör att det är svårt att plocka ut en enda del som är viktigare 

än andra. Mycket bygger dock på respekten av varandra, både hur man ser ut, var man 

kommer ifrån och vad man tycker om olika saker. Lärare A illustrerade detta så här: 

 

man har inte rätt att slå någon bara för att någon annan tycker annorlunda än jag tycker…att 
man förstår att man faktiskt kan tycka olika men att vi ändå kan vara tillsammans och vi kan 
fungera ihop… (Lärare A).  

 

Respekten inför varandra och andra var det centrala för de tre lärarna att eleverna verkligen 

får med sig under skoltiden. Detta poängterade de flera gånger under intervjuerna. Men det 

är det svåraste att arbeta med också ansåg de, eftersom alla människor är olika och alltid 

har olika åsikter om saker. Detta gör att det är lätt att det blir konflikter. Det är ett dagligt 

arbete som aldrig tar slut. Men lärarna menar att eleverna ändå lär sig saker vid varje 

konflikt som de kan applicera på senare konflikter och göra kopplingar tillbaka. De lär sig 

att reflektera utifrån tidigare erfarenheter och kan använda den kunskapen i ett annat 

sammanhang.  

 

Lärare B tog även upp tolerans gentemot varandra som viktigt. 

 

 

5.7 M iljöperspektivet i värdegrunden 

Frågan om respekten för naturen räknades in i värdegrunden, var den fråga som skilde sig 

mest i svar hos mina tre undersökningspersoner. En lärare menade att de jobbade med 

natur- och miljöfrågor utifrån miljögrupper, men att de på skolan inte skrivit in miljöarbete 

i deras konkretisering av värdegrundens innehåll. Läraren tyckte däremot att det borde ingå 

i värdegrunden och menade att det var ett ”snedsprång” av dem på skolan att inte ha detta 

med. 

 

En annan lärare menade att själva miljön på skolan räknades in i värdegrunden, men hade 

inte tänkt vidare på naturen. Skolans miljö brukar eleverna ofta ha synpunkter på. ”De har 

åsikter om hur det ska se ut på skolgården och önskar sig nya saker (Lärare B).”  Detta 

handlar en hel del om att ta hänsyn, och att dela med sig. Läraren menade vidare att de en 
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gång i veckan brukar vara ute i skogen och då tas ju sådant som att, ta hänsyn till naturen 

och inte kasta skräp ute, upp. Men att detta var skilt från annat värdegrundsarbete. 

Den tredje läraren menade att det är viktigt hur vi uppför oss ute i naturen och i vår 

närmiljö. Att vi tänker på miljön runt omkring oss och inte kastar skräp hur som helst.  

 

Och då är vi ju ute i skogen och just bara det här … man tänker den lilla miljön runt omkring 
oss att vi inte slänger papper och vi inte slänger en massa skräp ute t.ex. …. Det hör ju också 
dit att vi vill ha ett rent, vi vill ha det rent och snyggt omkring oss, vi vill att det ska se fint 
ut… så visst det räknar jag in, man ska vara rädd om saker och ting omkring sig. … och det 
gäller ju även miljön förstås… (Lärare A) 

 

Man ska vara rädd om saker runt omkring sig, och att det är viktigt att lära sig detta för det 

innebär att respektera andra, när man respekterar saker och naturen. 

 

Bara för att det inte är min… stol eller vad det kan vara, så kan jag inte sparka sönder den, i 
alla fall, …utan det påverkar ju oss alla. … likaså när vi är ute, det är inte bara att gå och bryta 
sönder…träd och buskar och såna saker, utan vi har ju … gemensamt måste vi ju…behålla det 
här fina vi har. Det är ju ett arbete vi gör tillsammans…. (Lärare A). 

 

De tre lärarna menade också att de borde räkna med respekten för naturen i 

värdegrundsarbetet mer, men att det inte riktigt är det de tänker på när de pratar om 

värdegrunden. Det kommer lite på sidan om, men att det finns ett arbete med detta område. 

 

 

5.8 Skillnader i arbetet med värdegrunden 

Störst skillnad i arbetet med värdegrunden låg alltså i miljöperspektivet, tidigare nämnt 

under punkt 5.7. Skillnad fanns även i motiven till detta miljöperspektiv. Lärare C som 

arbetar på en kristen friskola påpekade att världen är Guds skapelse och att det är viktigt att 

vi som människor även sköter vårt uppdrag att ta hand om miljön och naturen, likväl som 

varandra. De kommunalt anställda lärarna berörde inte alls Gud, men menade att vi har ett 

gemensamt ansvar att se till att naturen fortsätter vara tillgänglig för alla och att detta görs 

genom respekt för den. 

 

Lärare C hade även den starkaste kopplingen till ett mer etiskt tänkande i betydelsen av ett 

medvetet reflekterande över vad som är rätt och fel utifrån bestämda sociala värden 

(Colnerud, Granström 1993). Med detta vill jag inte påstå att de två lärarna på de 

kommunala skolorna inte har ett medvetet reflekterande, utan att lärare C har en tydligare 

fokusering på ett konsekvensetiskt tänkande. 
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5.9 Sammanfattning av hur tre lärare arbetar med värdegrunden 

De tre lärarna i min undersökning menar att de använder sig av olika redskap för att 

konkretisera värdegrunden och dess mål. Ett redskap är att samtala, med kollegiet, föräldrar 

och elever, om vad värdegrunden innebär och utifrån detta komma fram till gemensamma 

mål för att kunna genomföra den enligt Lpo 94:s riktlinjer. Men det får inte stanna där. Det 

är viktigt att samtalen genererar ett konkret arbete som kan luta sig tillbaka på samtalen. 

Samtalen måste visa sig i handling också, annars kan man prata hur mycket som helst. 

 

En annan aspekt är att arbetet med värdegrunden är ett kontinuerligt arbete som ständigt 

pågår och måste pågå. Ingen kan slappna av och mena att ”nu har detta diskuterats färdigt” . 

Det mellanmänskliga samspelet förändras för var dag i och med att samhället förändras. 

Därför är det så viktigt att hålla diskussionen vid liv.  

 

En av de viktigaste fokuseringarna för de tre lärarna var att arbeta för att varje elev blir 

respekterad för vem de är och för sina åsikter – även om ingen annan tycker likadant.  

Lärare C illustrerade detta så här: 

 

det skulle vara den gyllene regeln5, tror jag. … att du ska vara mot andra som du vill att andra 
ska vara mot dig… för det… innefattar så … allt nästan, tycker jag. Om man hela tiden utgår 
ifrån hur man själv vill bli behandlad…. Sen är det ju också den svåraste att, det är ju jättefå 
barn som, eller inga som klarar av det fullt ut men … fick man drömma …så…gäller det ju 
hela världen i stort… det är många problem som skulle lösas då, med hjälp av det (Lärare C). 

 

Respekt för varandra är något som inte får saknas enligt de tre lärarna. Detta är något av 

grundpelare i ett demokratiskt samhälle, menar de. Det är ett av de områden som aldrig kan 

arbetas med tillräckligt. Detta är också det svåraste arbetet. För lärare möter ibland 

intolerans från olika håll, t.ex. elevers föräldrar, som helt motverkar de demokratiska 

värden skolan och läraren vill stå bakom och förmedla till eleverna.  

 

 

 

                                                
5 Den gyllene regeln finns omnämnd i Bibeln. Se Matteusevangeliet kapitel 7 vers 12. 
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6. Diskussion 

I denna del avser jag uppnå mitt syfte med denna uppsats: att förstå innebörder av 

läroplanens (Lpo 94) värdegrundsmål i skolans praktik. Detta görs utifrån analys av mina 

resultat och kopplas till aktuell litteratur och forskning om värdegrunden.  

 

 

6.1 M iljöperspektivet 

Enligt min studie är inte miljöperspektivet i läroplanens värdegrund inympad i själva 

värdegrundsarbetet, utan finns mer som ett fristående arbete. Trots detta ingår 

miljötänkandet i de grundläggande värdena läroplanen förespråkar (Lpo 94, s. 5) och finns 

både som strävansmål och uppnåendemål. När lärarna jag intervjuade fick frågan om de 

räknade in respekten för miljön i värdegrunden, menade de att de gjorde det om dom fick 

tänka efter en stund. De menade då att detta hör ihop med respekten för andra, att ta hänsyn 

till att andra har lika stor del i miljön och naturen som en själv. 

 

I skolans grundläggande värden ingår miljöperspektivet, men det tas sällan med i 

värdegrunden. De tre intervjuade lärarna menar att detta miljöarbete dock genomförs i och 

med att eleverna lär sig t.ex. om hur man källsorterar och uppför sig i naturen och lär sig 

förstå syftet med detta. ”[V] ar och en som verkar inom skolan skall främja aktningen för 

(…) respekten för vår gemensamma miljö”  (Lpo 94, s. 5). 

 

Här kan jag ställa mig frågor om det är så att miljöperspektivet finns som en fristående del i 

skolans värdegrundsarbete, trots att det ingår i läroplanens inledande avsnitt om 

grundläggande värden, och varför det i så fall är så? Den litteratur jag läst inför denna 

studie nämner inte heller miljöperspektivet i större utsträckning i samband med 

värdegrunden. Det skulle kräva ytterligare studier för att få svar på detta. 

 

 

6.2 Samverkan mellan hem, skola och samhälle 

Ett redskap att ta till i värdegrundsfrågor borde vara ett större utbyte mellan skola, hem och 

samhälle. Skolan står inte ensam i detta värdegrundsarbete, eftersom den ska spegla 

samhällets syn på vilka värderingar som är bra värderingar att förmedla (Lpo 94). För detta 

krävs ett aktivt samarbete skola, hem och samhälle emellan. Englund (2000) menar att ett 
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demokratiskt förhållningssätt är omöjligt utan samtal människor emellan, eftersom samtal 

sker i samspel med andra. Demokrati är något vi skapar tillsammans. Det är en av 

poängerna med ett demokratiskt synsätt. 

 

Två av intervjupersonerna i min studie efterlyste mer samtalsutbyten som inte är internt 

inom skolan. De menade att tankeutbyten skolor emellan och från forskare på området 

skulle generera ett mer givande och intressant samtal om innebörder och betydelsen av 

värdegrunden. Jag nämnde tidigare i punkten 5.4, att en lärare påpekat att det tog tre år 

innan de på dennes skola hade pratat igenom vad värdegrunden är och innebär för dem på 

skolan. Detta hade fått dem att inse att det är ett arbete som inte kan bli stillastående, eller 

att man inte kan nöja sig med att ”nu har vi pratat klart”  om värdegrunden. Detta att 

ständigt pröva, följa upp, utvärdera och vidareutveckla läroplanens mål är precis det skolan 

och lärarna ska göra enligt Lpo 94, och det är något lärare måste avsätta tid för. 

 

Det gäller alla delar i läroplanen och inte bara värdegrunden. Englund (2000) menar att 

deliberativa samtal är gångbart som redskap för just utveckling och reflektion inom vilket 

område i läroplanerna det än gäller. Dessa deliberativa samtal innebär indirekt också att 

samtalen och övervägningarna, tar tid och måste få göra det, annars är det inte ett 

deliberativt samtal (Englund 2000). 

 

Min slutsats är därför att det behövs mer samtal om värdegrunden ut utanför skolans 

gränser, ut till samhället och in i elevernas hem. Frågan är hur vi skapar ett sådant forum 

för samtal? Finns det redan? Går det att inympa i skolans nuvarande organisation eller 

krävs en förändring på det området? Och kanske framför allt, vill vi inympa och/eller 

förändring? 

 

 

6.3 En påtvingad gemensam grund? 

Lärarens uppgift är enligt läroplanen att ” förmedla och hos eleverna förankra de 

grundläggande värden som vårt samhällsliv vilar på”  (Lpo 94, s. 5). Innebörderna av 

skolans och lärarnas ställningstaganden i värdefrågor, måste diskuteras och ges en teoretisk 

grund att utgå ifrån. Värdegrunden vill vara den norm som hjälper oss förstå hur vi bör 

agera, om vi medvetet reflekterar kring den (Collste 1996, Colnerud 2004).  

 



 34 

Utifrån detta vill jag påstå att värdegrunden i Lpo 94, försöker vara denna teoretiska grund 

att utgå från i dagens samhälle. Speciellt med tanke på att kyrkans tidigare etiska och 

moraliska inflytande över skolan inte längre är giltigt på samma sätt, eftersom skolan 

numera skall vara icke-konfessionell (Lpo 94, Colnerud & Granström 1993). 

 

Mina tre undersökningspersoner menade att den gemensamma utgångspunkt som 

värdegrunden utgör kollegor emellan är väldigt viktig att ha, och underlättar lärares arbete 

att tillsammans arbeta mot samma mål. Däremot nämnde de inget om dom kände till något 

om den kritik som ibland framförs mot värdegrundens innebörder. Det kan få mig att undra 

lite om det är så att värdegrundens värden är så allmänt accepterade att det inte går att tänka 

annorlunda? Hur stämmer det överens med den demokratiska innebörden av värdegrunden? 

Om folket styr borde det inte innebära att också rätten att protestera mot dessa 

grundläggande värden finns? Kritiker mot läroplanens (Lpo 94) värdegrund menar att 

människor som inte kan ställa sig bakom denna utesluts av skolan (Norberg 2001/2004).  

Hur ska jag som lärare kunna påverka mina elever i det svenska samhällets demokratiska 

värderingar om jag inte omfattar dem själv och har gjort dem till mina att stå för? Innebär 

det att de människorna inte kan bli lärare i den svenska skolan? 

 

Nu vill jag inte ge sken av att jag inte står bakom värdegrundens innebörder eller uttryck, 

utan mina funderingar handlar om det ens diskuteras ute på skolorna, att människor faktiskt 

kan ha avvikande synsätt och vilka innebörder det får. 

 

Utifrån min studie kan jag se att om en skola och dess lärare i Sverige, vill följa skollagen 

(1985:1100), och läroplanen (Lpo 94), måste en gemensam värdegrund som vilar på  

”grundläggande demokratiska värderingar”(Skollagen 1985:1100, §2), vara accepterad och 

efterföljd av skolorna och av lärarna. 

 

Skolan har en viktig uppgift när det gäller människolivets okränkbarhet, individens frihet och 
integritet, alla människors lika värde, jämnställdhet mellan kvinnor och män, samt solidaritet med 
svaga och utsatta är de värden skolan skall gestalta och förmedla  (Lpo 94, s 5). 

 

Kan man som lärare gestalta något man inte kan ställa sig bakom? Om det skulle låta sig 

göras skulle detta vara intressant att studera vidare i framtida projekt. 
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6.4 Förankring hos eleverna 

Ett ”demokratiskt synsätt”  och ”värdegrunden”, skall dessutom förankras hos eleverna (Lpo 

94). Detta innebär att eleverna måste förstå vad demokrati är, och vad som menas med 

värdegrunden. För skolan och läraren gäller det att konkretisera dessa mål så att eleverna 

kan omfatta och tillgodogöra sig dem på ett relevant sätt. Efter att själva ha fört samtal om 

vad dessa två områden (demokrati och värdegrunden), innebär, måste lärarna arbeta med 

detta tillsammans med eleverna. Lärarna i min studie menar att eleverna inte förstår dessa 

svåra byråkratiska ord och att detta innebär att det inte har någon betydelse för dem. Enligt 

undersökningspersonerna är alltså en av lärarens uppgifter att ytterligare bryta ner 

begreppen ”demokrati”  och ”värdegrund”, till ett språk som eleverna kan ta till sig.  

 

De tre lärarna i min undersökning menar att det är viktigt att barnen får förståelse för att 

även vuxna ibland tycker olika, men att det går att samarbeta trots detta. Detta stämmer väl 

överens med Lpo 94:s intentioner om att visa på att man måste respektera varandra även 

när åsikterna går isär (Lpo 94, kap 1). 

 

Undersökningspersonerna menar att de tar redan färdiga material till hjälp i detta 

värdegrundsuppdrag, utöver skolans interna diskussioner. Materialen de använder sig av 

innehåller delar som t.ex. allas lika värde, solidaritet, respekt, tolerans, hur en bra kompis 

är, för att nämna några. ”Charlie” 6 är ett sådant material, likaså ”Livsviktigt”7.  

 

Det är viktigt att verksamma lärare får de redskap de behöver för att kunna fullfölja det 

demokratiska och värdegrundsrelaterade fostransuppdraget (Colnerud & Granström 1993) 

de har. Och behöver lärare söka sig utanför skolans eget material för att fullfölja detta 

uppdrag på bästa sätt anser jag att det är bra att de gör det. För eleverna är det viktigt att 

värdegrundsuppdraget förankras hos dem på ett sätt de kan omfatta och göra till sitt eget att 

ta med sig ut i samhällslivet när skolan är slut.  

 

 

                                                
6 Se not under punkt 5.5. 
7 Se not under punkt 5.5. 
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6.5 Sammanfattning 

Miljöperspektivet finns med i värdegrunden men har en särställning som gör att den inte 

riktigt flätas samman med det demokratiska förhållningssättet skolan ska förmedla. Detta 

görs bäst om samspelet mellan skolan, elevernas hem och det svenska samhället stärks och 

diskussionerna fördjupas om vad värdegrunden innebär och vad vi vill att den ska innebära 

i framtiden. Här kan även diskussioner komma in om värdegrunden utesluter människor 

som inte kan ställa sig bakom den och hur skolan i så fall skall ställa sig till detta. Detta 

värdegrundsuppdrag skolan har att förmedla måste dessutom förankras hos eleverna och 

vara relevant för dem. Det är ett uppdrag som påverkar samhället i framtiden. 
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7. Sammanfattande slutsatser 

I min studie har jag kommit fram till att värdegrunden utgör en grund för det demokratiska 

samhälle vi förespråkar och är lite av dess förlängda arm. Detta gör att det är i princip 

omöjligt att verka som lärare i Sverige om man inte kan ställa sig bakom dessa 

demokratiska tankegångar och värdegrundens värden. Jag har också visat att värdegrundens 

miljöperspektiv är mer skilt från tänkandet om värdegrunden än vad kanske Lpo 94 

förespråkar. En annan slutsats jag drar utifrån min studie är att p.g.a. att skolan numera är 

icke-konfessionell och inte längre står under kyrkans inflytande, har skolan känt behovet av 

att samla ihop värden som en grund att utgå från när man försöker enas kring människors 

värde och demokratiska förhållningssätt. Några ytterligare innebörder av läroplanens (Lpo 

94) värdegrundsmål i skolans praktik, är att det är ett komplext arbete som kräver mycket 

tid och engagemang. Reflektioner och eventuella omarbetningar bör ske regelbundet och 

gärna i samråd med elever, föräldrar och lärare. Detta görs i och med att lärarna skall 

”gestalta och förmedla”  (Lpo 94, s.5) vad värdegrunden innebär genom att konkretisera på 

ett för barnen begripligt sätt.  Redskapen för detta är t.ex. deliberativa samtal om mindre 

delområden inom värdegrunden.  

 

För egen del har jag även kommit fram till en huvudpoäng i en lärares arbete med 

värdegrunden och det är att arbetet med värdegrunden är mångfacetterat och kräver en hel 

del av dess verkställare. Som blivande lärare känns det viktigt att ha reflekterat över 

läroplanens värdegrundsmål, speciellt när de tre lärare jag intervjuat menat att det är en av 

grunderna i skolans arbete för ett demokratiskt samhälle. Samtidigt slås jag av insikten av 

att dessa mål som värdegrunden innebär är högt ställda och att jag kanske kommer att 

misslyckas med dem ibland. Kan jag alltid vara den förebild eleverna behöver när det gäller 

värdegrundsuppdraget? 
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Bilaga 1 

 
Till lärare i år 1-5 
 

Jag heter Marina Olsson och läser min sista termin på lärarprogrammet i Örebro. Jag 

skriver just nu mitt examensarbete inom ett pedagogiskt område, där jag tittar närmare på 

arbetet med värdegrunden i några svenska skolor. 

 

Jag skulle därför vara mycket tacksam om Du har möjlighet att hjälpa mig förstå detta 

område bättre, genom att jag får intervjua Dig. 

 

Själva intervjun kommer att ta ca 20 minuter  men vi behöver ca 45 min totalt för bland 

annat förberedelser och avslutning. Jag är tacksam om jag får spela in intervjun med Dig på 

ljudband för att underlätta bearbetningen i mitt arbete. Inspelningsmaterialet kommer 

endast att vara tillgänglig för min handledare och berörda parter i kursen. I mitt arbete 

kommer Du inte att bli nämnd vid namn eller skola eller något annat som gör att det skulle 

kunna gå att utläsa att det är Du som blivit intervjuad. Det slutgiltiga arbetet kommer att 

finnas tillgängligt på Universitetsbiblioteket. 

 

Det närmar sig jul och jag vet att det är mycket som händer på skolan i dessa tider så jag 

kommer naturligtvis till Din arbetsplats på en tid som passar Dig. Jag hoppas Du kan 

avsätta en tid någon gång under måndagen den 5/12 till fredagen den 9/12.  

 

Jag är väldigt tacksam för Din medverkan! 

Med vänlig hälsning 

Marina Olsson 

Tel: XXX 

Mobil: XXX 

Mail: XXX 
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Bilaga 2 

 
Intervjufrågor:  

1. Vad vill Du med värdegrundsarbetet? 

2. Vad tror Du det betyder att det finns värdegrundsmål i skolornas läroplaner? 

3. Med vilka diskuterar Du värdegrunden och värdegrundsarbetet?  

4. Kan Du ge exempel på hur Du arbetar med olika områden inom 

värdegrundsarbetet? 

5. Hur tror Du att eleverna förstår att det finns ett värdegrundsarbete? 

6. Om Dina elever bara skulle förstå och praktisera en enda del av värdegrundsarbetet, 

vad skulle Du vilja att det var och varför då?  

7. Räknar Du in respekt för miljön i värdegrunden?– Hur menar Du då? 

8. Har Du något Du vill tillägga angående det vi har pratat om? 
 

 
Tack för din medverkan. 
Marina Olsson - lärarstuderande  

 
 
 
 


