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SAMMANFATTNING

Den här c-uppsatsen tar upp ämnet värdegrund i skolan vilket utgör det inledande kapitlet i 

skolans  läroplan,  Lpo  94.  Vi  genomför  en  studie  om lärares  förutsättningar  att  förankra 

värdegrunden i praktiken. Syftet med studien är att undersöka vilka förutsättningar för läraren 

som finns formulerade och konkretiserade i skolors lokala arbetsplaner, att bland annat genom 

samtal  och  dialog,  kunna  förankra  värdegrunden  i  den  dagliga  verksamheten.  Vår 

forskningsfråga är; hur formulerar och konkretiserar skolor i de lokala arbetsplanerna sin väg 

till att förankra värdegrunden i den dagliga verksamheten. I bakgrunden redogör vi för vad 

skolans styrdokument uttrycker samt aktuell forskning i ämnet. För att uppnå vårt syfte och få 

svar på vår forskningsfråga har vi genomfört en studie av ett antal skolors lokala arbetsplaner. 

Vi  har  använt  oss  de  dokument  som  behandlar  skolans  värdegrund.  Vårt  metodval  är 

textanalys. Resultatet av textanalysen redovisas var skola för sig och därefter följer en analys 

där vi sammanställer och tolkar resultatet.  Vi har kommit fram till  att en lärare bör ha en 

aktuell och levande värdegrund att arbeta efter och som är väl förankrad via samtal och dialog 

hos  alla  inblandade  i  verksamheten,  för  att  ha  bra  förutsättningar  att  kunna  förankra 

värdegrunden i den dagliga verksamheten. Vi har även konstaterat att en konkret formulerad 

lokal  arbetsplan  med  värdegrundsord/begrepp  som  har  getts  en  tydlig  innebörd  för  alla 

inblandade, ger bra förutsättningar för läraren att kunna förankra värdegrunden i praktiken. I 

diskussionen förs ett  resonemang om resultatet  kopplat  till  övriga delar  i  uppsatsen.  Vårt 

resonemang går bland annat ut på om värdegrunden inte är lika aktuell längre eftersom vår 

studie visade att de svårigheter som Skolverket har lyft fram fortfarande till viss del finns 

kvar, nu tolv år efter läroplanens införande.
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1 INLEDNING

Man kan aldrig reducera värdegrundsarbetet till ett färdigt program som man ska arbeta sig igenom eller 
till några lektioner som man river av med ungarna. Och sen är det gjort. Utan det handlar om hur jag är 
och att jag vågar ta språnget ut i det okända med barnen och tillsammans med dem levandegöra dygderna 
och värdena i varje stund. Det är i de vardagliga samtalen som värdegrunden blir tydlig och det är där vi 
måste jobba (Skolverket 2000, s59).

Detta citat har för oss som blivande lärare fångat vårt intresse för skolans värdegrund.  Vi 

undrar nu hur en lärare ska gå till väga för att klara uppdraget att förankra värdegrunden i 

praktiken.  Med vår utbildning och tidigare erfarenhet i bagaget har vi ett stort intresse för 

skolan och speciellt för vad som i läroplanen benämns som värdegrunden. Vi har som avsikt 

att arbeta i grundskolan och därför har vi valt att göra vår studie inom denna skolform. På 

grund av utbildningen och tidigare erfarenheter har vi gått in i denna studie med färgade ögon 

med en syn på lärande och utveckling som ligger i linje med ett sociokulturellt synsätt, vilket 

också har kommit att genomsyra vårt arbete. Vi insåg, när vi skulle genomföra vår studie, att 

det inte gick att bortse från detta synsätt. 

Vi  avser  med  denna  studie  att  undersöka  vilka  förutsättningar  för  läraren  som  finns 

formulerade och konkretiserade i skolors lokala arbetsplaner, att bland annat genom samtal 

och dialog,  kunna förankra värdegrunden i  den dagliga verksamheten.  Vi  har utgått  ifrån 

skolans läroplan och övriga styrdokument samt ifrån aktuell forskning kring ämnet. Vi har 

genomfört en studie av ett antal skolors lokala arbetsplaner gällande värdegrunden genom att 

använda oss av textanalys som metod. Arbetet avslutas med en diskussion där vi analyserar 

och tolkar resultatet samt för ett resonemang om detta kopplat till innehållet i bakgrunden.  
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2 BAKGRUND

2.1 Begreppet värdegrund

Ordet  värden kommer  ifrån  isländskans  värdi och  är  släkt  med det  svenska  ordet  vörda. 

Värden betecknar något som anses gott och eftersträvansvärt och motiverar därmed hur vi 

handlar (Colnerud 1995). För att försöka ge en tydligare bild för hur ordet värdegrund kan 

förklaras  har  vi  använt  oss  av Christer  Hedin  & Pirjo  Lahdenperä  (2000)  som menar  att 

begreppet värdegrund är sammansatt av två delar, grund som är konkret, fast och hållbar samt 

värde som är abstrakt och ger en mjukare bild. Ett värde är skapat av olika värderingar. De 

uttrycker  tyckande,  prioriteringar,  attityder  och  reaktioner.  Hedin  och  Lahdenperä  (2000) 

menar  att  allt  vi  gör  styrs  av  värderingar.  Det  gör  även  en  liknelse  mellan  ett  hus  och 

värdegrund, där huset är grunden, samhället som grunden står på, det vill säga värdegrunden. 

I huset bor invånare där det finns sociala samspel för att skapa mening, värdighet, självkänsla, 

spelregler och ordning -värderingar. Gemensamma värderingar används därmed för att skapa 

samhörighet mellan de som bor i huset och invånare i andra hus. Gunilla Zackari & Fredrik 

Modigh (2000) problematiserar denna liknelse mellan huset och värdegrunden och tar upp 

funderingar och frågor om vilka som egentligen får tillträde till detta hus. De undrar vad som 

utgör den gemensamma grunden och vilka som kan komma att lämnas utanför och om någon 

ska agera vakt. De sätter i sin beskrivning istället fokus på ett demokratiskt och humanistiskt 

förhållningssätt, som i sin tur är beroende av sociala relationer och ömsesidiga samtal och en 

vilja till kommunikation. Kennert Orlenius (2001) menar att när vi talar om värdegrunden i 

allmänhet  avses  två  saker,  att  det  finns  så  kallade  oförytterliga  värden  som  inte  är 

förhandlingsbara t. ex alla människors lika värde och att dessa värden utgör en slags minsta 

gemensamma nämnare som alla ska vara överens om. 

2.2 Skolans styrdokument

Här följer en översikt av vad skolans styrdokument säger. De dokument som styr skolans 

verksamhet  är  Lpo  94  (läroplan  för  det  obligatoriska  skolväsendet,  förskoleklassen  och 

fritidshemmet) samt skollagen och FN:s konvention om barnets rättigheter. I dessa dokument 

tydliggörs hur verksamheten i skolan skall utformas i överensstämmelse med demokratiska 

värderingar.
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Grundläggande värden har funnits med som begrepp i alla läroplaner sen andra världskriget. 

Skolvärlden  fick  ett  nytt  ord,  värdegrund,  av  läroplanskommittén  1992  i  samband  med 

framtagandet  av  den  nya  läroplanen  för  det  obligatoriska  skolväsendet  och  de  frivilliga 

skolformerna Lpo 94 och Lpf 94 (Skolverket, 1999). Utöver skolans läroplan finns Lpfö 98 

som är förskolans läroplan som helt ligger i linje med skolans styrdokument för att förtydliga 

det livslånga lärandet. Läroplanerna ska länka i varandra och skapa helhet och kontinuitet. 

Värdegrunden är alltså en grundpelare även i Lpfö 98.

 

I Skolverkets kommentarer till läroplanen skriver Berit Hörnqvist & Ulf P. Lundgren (1999) 

att läroplanskommitténs diskussioner rörde skillnaden mellan begreppen mål och värden. De 

förklarar  skillnaden  med  att  värden  är  grundläggande  utgångspunkter  som  ständigt  ska 

påverka handlandet medan mål är något man ska sträva mot:

Det var nödvändigt att tala om värden som värden, oförytterliga värden, tydliggöra vilka de var, vilken 
roll de skulle spela i en läroplan och varför och vilket förhållningssätt man skulle ha till dem. Det var 
dessa diskussioner som formade det begrepp vi valde att kalla värdegrund- det var de värden som skulle 
utgöra en grund för skolans arbete (Skolverket 1999, s 8).

Enligt Hörnqvist & Lundgren är skälet till att läroplanen inleds med ett särskilt kapitel om 

värdegrunden att skapa ett tydligt samband mellan läroplanen och skollagen. Skollagen säger 

att alla barn och ungdomar ska ha lika tillgång till utbildning och att den ska vara likvärdig. 

Skolan  ska  främja  elevernas  harmoniska  utveckling  till  ansvarskännande  människor  och 

samhällsmedlemmar.  Verksamheten  ska  utformas  i  överensstämmelse  med  grundläggande 

demokratiska värderingar. Även Förenta Nationernas barnkonvention lyfter fram barnets rätt 

till utbildning. Det påtalas bland annat att barnets utbildning ska syfta till att utveckla respekt 

för de mänskiga rättigheterna och förbereda barnet för ett ansvarsfullt liv i ett fritt samhälle. 

Lpo 94 inleds  med ett  kapitel  om  Skolans värdegrund och uppdrag.  Denna inledning av 

läroplanen betonas som en grund för verksamheten och ska genomsyra allt och kan sägas vara 

värdegrunden och därmed utgångspunkt för skolans arbete med värdegrundsfrågor: 

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. 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 3).   
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Vidare betonas i kapitlet om Skolans värdegrund och uppdrag att skolan ska främja förståelse 

för  andra  människor.  Ingen  i  skolan  skall  utsättas  för  diskriminering  eller  kränkande 

behandling och främlingsfientlighet ska bemötas med aktiva insatser. Skolan skall  vara en 

social och kulturell mötesplats där man lyfter fram internationalisering, kulturarv och trygg 

identitet. Det åligger alla som arbetar i skolan att hävda de grundläggande värdena som anges 

i skollagen och i läroplanen och klart ta avstånd ifrån det som strider mot dem. Skolan ska 

vara  öppen för  skilda  uppfattningar  och uppmuntra  att  de förs  fram.  Alla  har  rätt  till  en 

likvärdig  utbildning  och  undervisningen  ska  anpassas  till  varje  elevs  förutsättningar  och 

behov och därför kan undervisningen aldrig göras lika för alla. Vidare lyfter man i kapitlet 

fram  rättigheter  och  skyldigheter.  Det  är  inte  tillräckligt  att  förmedla  kunskap  om 

grundläggande  demokratiska  värderingar.  Undervisningen  ska  bedrivas  i  demokratiska 

arbetsformer och förbereda eleverna för samhällslivet.  Genom att  få delta i  planering och 

utvärdering kan eleverna utveckla sin förmåga att  utöva inflytande och ta ansvar. Skolans 

uppgift är att främja lärande och stimulera eleverna att inhämta kunskaper. Skolan ska även 

främja elevernas utveckling till  ansvarskännande människor  och samhällsmedlemmar.  Här 

påtalas att detta arbete ska ske i samarbete med hemmen. Skolan ska skapa en god miljö för 

lärande och sträva efter att ge trygghet och vilja och lust att lära. Skolans verksamhet måste 

utvecklas mot uppställda mål och huvudmannen har ansvaret. Den pedagogiska ledningen av 

skolan och lärarna har ansvaret för att  skolan ska utvecklas kvalitativt  och därmed för att 

förankra de grundläggande värdena i den dagliga verksamheten. Detta innebär att ”…rektorn 

ansvarar  för  att  en  lokal  arbetsplan  upprättas  samt  för  att  skolans  resultat  följs  upp  och 

utvärderas i förhållande till de nationella målen och till målen i skolplanen och den lokala 

arbetsplanen” (Lpo 94, s16).  Detta  innebär även att  skolan måste  pröva och utveckla nya 

metoder  och  tillvägagångssätt,  vilket  ”…måste  ske  i  ett  aktivt  samspel  mellan  skolans 

personal och elever och i nära kontakt med såväl hemmen som med det omgivande samhället” 

(Lpo 94, s7).

2.3 Skolverkets kommentarer och referensmaterial till Lpo 94

Vi har här valt att ta del av Skolverkets egna texter för att få deras bild av hur läroplanens 

implementering i skolans verksamhet i praktiken har fungerat. Dessa skrevs cirka fem år efter 

läroplanens  införande  med syfte  att  utvärdera  och stötta  skolans  verksamhet.  Skolverkets 

(1999)  kommentarer  och  Skolverkets  (2000)  referensmaterial  syftar  till  att  stödja  och 

stimulera skolornas arbete att uppnå de nationella målen. I referensmaterialet betonas att en 
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viktig uppgift för verksamheten i skolan är att förankra de grundläggande värdena som vårt 

samhällsliv  vilar  på och det påtalas att  det  är  en pedagogisk fråga.  Det  handlar alltså  för 

läraren om att  överföra abstrakta uttryck  till  praktisk handling. Här lyfter  man fram flera 

frågeställningar som kan vara till hjälp för läraren i sitt arbete med att förankra värdegrunden. 

Hur  kommer  de  grundläggande  värdena  till  uttryck  i  förhållningssätt,  lärsituationer,  i 

organisation,  i  resursfördelning?  Hur  agerar  en  lärare  som förenar  värdegrundsarbete  och 

kunskapsutveckling? Hur gör man orden till handling? Ett problem som lyfts fram är att det 

för många lärare är sekundärt att ta in de grundläggande värdena i undervisningen. Det finns 

två  sidor  av  grundläggande  värden,  å  ena  sidan  en  strukturerad  rationell  dimension  som 

kommer  till  uttryck  i  skoldokument,  ofta  i  form  av  regler.  Å  andra  sidan  finns  en 

ostrukturerad  och  känslomässig  dimension  som  är  svårare  att  ta  fasta  på.  Båda  är 

betydelsefulla och minst lika viktiga och detta bör ses av alla som arbetar i skolan som en 

helhet så att inte bara den ena dimensionen betonas och fokuseras. 

I Skolverkets (1999) kommentarer till läroplanen lyfter man fram problematiken kring hur 

värdegrundsfrågor skall mätas. Det saknas utvärderingsinstrument som kan mäta hur skolan 

fungerar när det gäller elevernas kunskap om t.ex. demokrati. Arbetet med och ansvaret för att 

göra målen i skolan konkreta och nå ut i verksamheten vilar på personalen och kommunerna, 

vilket  innebär  stort  utrymme  för  olika  lokala  tolkningar.  Bristen  på  diskussioner  om 

värdegrunden har lett till olika tolkningar. Det är delvis en poäng med stort friutrymme, men 

det blir ett problem om det går ut över de grundläggande värdena i vår demokrati. Genom 

värdegrundsmålen  ska  skolan  uppnå  likvärdighet.  Vissa  skolor  har  i  strävan  att  göra 

värdegrunden konkret  startat  en process  där  demokratiska  värden konkretiseras  genom att 

skapa ett eget ämne, t. ex livskunskap, medan andra metoder har varit att skapa olika former 

av regler eller liknande. Här lyfter man fram risken att arbetet blir en uppsättning regler och 

förhållningsbestämmelser  istället  för  tillvägagångssätt  för  hur  man  vill  stärka  och  främja 

demokratiska värden och normer. 

Skolverkets  (1999)  kommentarer  till  läroplanen  utgavs  med  syfte  att  stötta  och  stimulera 

skolornas arbete i att förankra de grundläggande värdena. Där påtalas vikten av att ständigt 

och alltid föra en levande debatt mellan skolans personal, elever och föräldrar om värden och 

värdens  konsekvenser  för  att  dessa  värden  skall  få  genomslagskaft  i  skolans  vardagliga 

verksamhet.  Värdegrunden  är  viktig  för  att  den  ska  förena  skolans  fostrande  och 

kunskapsförmedlande  roll.  Frågor  om värden hör  hemma i  skolans  vardagsarbete,  både  i 

5



undervisning och i övrig verksamhet. Skolverket förtydligar här att skolan inte är och inte kan 

vara värdeneutral. Värdegrunden är inte läroplanens ”poesidel”. Värden har konsekvenser och 

pedagogerna i  skolan har ett  stort  ansvar i  att  skapa en verksamhet  där värdegrunden får 

praktiska  konsekvenser.  Zackari  Gunilla  &  Modigh  Fredrik  (2000)  ger  en  liknande 

beskrivning i Värdegrundsboken (utgiven av utbildningsdepartementets Värdegrundsprojekt) 

att  det är  nödvändigt att  skolan tar upp frågor om demokrati,  alla  människors  lika värde, 

skyldigheter och rättigheter. Det är inte nog att undervisa om värdegrund, etik och moral utan 

värdegrunden måste prägla hela skolans verksamhet. Även de menar att skolan inte kan vara 

värdeneutral.  Skolans demokratiska uppdrag kan inte väljas bort eller  särskiljas från övrig 

verksamhet. För att demokratiuppdraget liksom kunskapsuppdraget ska tas på allvar krävs att 

varje enskild skola tänker igenom vad värdegrunden egentligen innebär för verksamheten i sin 

helhet. Samtal och dialog utgör grunden i en demokratisk skola och det är nödvändigt att tid 

avsätts för detta.  Zackari & Modigh menar att det är i handling eller genom att låta bli att 

handla  som  värderingar  visar  sig.  Det  krävs  kunskap  och  kompetens,  medvetenhet  och 

engagemang, men även tid och resurser för att göra ord till handling. 

Vi  har  även  tagit  del  av  Skolverkets  (2000)  fördjupningsstudie  om  värdegrunden  som 

förmedlar  en  samlad  bild  av  förutsättningar  för  arbetet  med  de  grundläggande  värdena. 

Avsikten  med  denna  studie  var  att  den  skulle  fungera  som redskap  och  stöd  för  vidare 

diskussioner om värdegrundens möjligheter samt dess problem. Det framgår av resultatet att 

det saknas underlag för utvärdering inom detta område och utvärderingssystem bör utvecklas. 

I studien skrivs också att debatten alltmer är fokuserad på skolans möjligheter och svårigheter 

att förmedla, förankra och gestalta grundläggande demokratiska värderingar. Studiens fokus 

är utifrån en deliberativ demokratisyn,  lagd på hur förskolor, skolor och fritidshem lyckas 

skapa utrymme för samtal,  möten och goda sociala relationer,  vilka inom denna ansats är 

förutsättningar  för  arbetet  med  de  grundläggande  värdena.  Här  påtalas  att  demokratisk 

kompetens utvecklas genom samtal. Man menar att kunskap ses som något som utvecklas i 

ömsesidig  kommunikation  och  meningsskapande,  i  motsats  till  en  traditionell 

kunskapsförmedling där barnet är en passiv mottagare.  Man har kommit fram till att intresse 

och vilja finns hos personal att arbeta med och samtala om värdegrunden. Studien visar dock 

att  det  här  finns  tydliga  skillnader  mellan  grundskolor  och  frivilliga  skolformer,  bl.a. 

gymnasieskolor.  
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Vidare konstateras att personal upplever brist på tid för samtal och möten kring dessa frågor. 

Här påtalar man dock att det kanske inte handlar så mycket om bristen på tid utan mer om vad 

man använder den till.  Skolverket har i studien identifierat olika förutsättningar. De är bland 

annat att det är viktigt att skapa förutsättningar för samtal mellan alla parter. Man har funnit 

att kommunikation mellan verksamheten och föräldrar är central i detta sammanhang. Man 

lyfter  här  fram skillnaden  mellan  att  som förälder  bli  informerad om normer  och att  bli 

involverad i  samverkan  med  skolan  kring  värdegrundsfrågor.  Förutsättningar  är  även  ett 

tydligt  ledarskap  samt  att  lärare  har  en  bred  syn på  sitt  uppdrag  och  att  arbetet  innebär 

medmänskliga relationer. Skolledningen måste ta ett särskilt ansvar att skapa mötesplatser för 

kommunikation  och  samtal  mellan  sin  personal  för  att  skolan  ska  kunna  utveckla  ett 

gemensamt förhållningssätt. ”Arbetet med värdegrunden är en pedagogisk fråga som ställer 

krav på ett pedagogiskt ledarskap” (Skolverket 2000, s51). Generellt sägs att kompetens bland 

personal om värdegrunden bör höjas och då framförallt om hur värdegrunden kan omsättas i 

praktiken.  Brist på samverkan mellan personal om värdegrunden kan leda till att arbetet med 

grundläggande värden kan bli beroende av den enskilde lärarens personliga kompetens och 

leder till att värdegrundsarbetet blir sårbart. Man menar här att ”…professionella samtal måste 

föras  både  om  vad  värdegrunden  egentligen  står  för  och  hur  den  ska  tolkas  och hur 

värdegrunden ska konkretiseras i vardagen, dvs. vilka pedagogiska implikationer som följer 

av en gemensam värdegrund”(Skolverket 2000, s 44). ”Personalens agerande måste ske ifrån 

en  gemensam  värdegrund,  vilket  också  betyder  att  tolkningen  och  konkretionen  av 

värdegrunden måste vara densamma”(Skolverket 2000, s 44). 

Studien har visat att lärare har uttryckt skäl för att värdegrunden är svår att praktiskt hantera. 

Dessa är bl.a. att man inte har diskuterat igenom vad värdegrunden står för. Man har heller 

inte beslutat sig för vilken strategi man ska ha för att praktisera den. Lärare anger även brist 

på kompetens samt vissa strukturella svårigheter. Slutligen konstateras att det fokus som finns 

i  styrdokumenten  på  betyg,  ämneskunskaper,  kursplaner  och  prov,  får  konsekvenser  för 

verksamheten och värdegrunden.  Individuell  kunskapsfokusering i  styrdokumenten styr  på 

bekostnad av värdegrundsmålen. Kopplingen mellan läroplan och kursplaner har tydliggjorts i 

syfte  att  konkretisera  hur  varje  ämne kan bidra  till  skrivningarna  om värdegrunden.  Man 

ställer frågan om hur varje ämne kan ses i ett värdegrundsperspektiv. Studien visar att ”…

skolor som har kommit långt med värdegrundsarbetet har integrerat dessa frågor i det dagliga 

arbetet  i  stället  för  att  separera  de  olika  delarna  genom  exempelvis  fristående 

temadagar”(Skolverket 2000, s 58).
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Man har i studien uppmärksammat att tyngdpunkten på skolor ofta ligger i ”icke-budskap”, 

dvs. vad barnen inte bör eller får göra i stället för att fokusera på vad man vill stärka och 

värna om. Skolans uppdrag att främja lärande och social utveckling kan inte betraktas som två 

skilda processer. Dessa uppdrag hänger ihop och är parallella processer som är beroende av 

varandra  i  ett  ständigt  samspel.  Den traditionella  uppdelningen  av  dessa  två  uppdrag  har 

försvårat arbetet med att få värdegrunden att genomsyra all verksamhet. 

2.4 Värdegrundsprojektet

En  satsning  som  gjordes  för  att  hitta  vägar  från  teori  till  praktik  på  skolorna  var 

utbildningsdepartementets  värdegrundprojekt.  Detta  var  ett  skolformsövergripande 

utvecklingsprojekt med Gunilla Zackari som projektledare och var en satsning under det så 

kallade  värdegrundsåret fr.o.m.  februari  1999 t.o.m. mars  2000. Syftet  var att  stödja  och 

stimulera  det  lokala  arbetet  i  skolor  och  i  kommuner  med  att  omsätta  värdegrunden  till 

praktisk handling. Det övergripande syftet var att få värdegrundfrågor att utgöra basen för 

arbetet  i  skolan  utifrån  en  helhetssyn  på  värdegrunden.  Ett  annat  syfte  var  att  ge  skolor 

redskap för reflektion och handling. 

Projektet  riktades  mot  barn  och  unga,  pedagoger,  skolpersonal,  lärare,  skolledare  och 

kommunpolitiker. I projektet arbetade man utifrån ett barn- och ungdomsperspektiv eftersom 

man  lade  stor  vikt  vid  elevernas  betydelse  för  arbetet  med  värdegrunden.  Resultatet  av 

satsningen finns samlat i Värdegrundboken -om samtal för demokrati i skolan med Zackari & 

Modigh (2000) som författare.  Bland annat kom man fram till  att  värdegrunden handlar i 

grund och botten om etiska och moraliska förhållningssätt och detta utvecklas när barns och 

ungas värderingar möter andras uppfattningar och därför är samtal och dialog viktiga medel 

för  vilken  etik  som  utvecklas.  Det  är  viktigt  att  skapa  möten  och  samtal  för  att  främja 

demokratiska värden. Skolans trovärdighet är beroende av att och hur skolan diskuterar och 

hanterar frågor om demokrati. De menar att värdegrundsfrågorna måste föras in till diskussion 

i klassrummet. Skolans uppgift är att ge barnen etisk handlingsberedskap och man får därför 

inte blunda för eller avstå från att ta upp frågor som är känsliga och som provocerar. Skolans 

värden  vilar  på  bräcklig  grund.  Den  är  beroende  av  eldsjälar  och  av  att  skolledningen 

prioriterar frågan och av att kommunen ger skolan rimliga villkor och tillräckliga resurser. 
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Satsningen i värdegrundsprojeketet tror man ska öka uppmärksamheten om värdegrundsfrågor 

och demokrati i verksamheten. Den största utmaningen är enligt Zackari & Modigh att få de 

demokratiska värderingarna att genomsyra den praktiska verksamheten. De skriver att det är 

”…viktigt att värdegrunden inte hanteras som en sidofråga och ett poetiskt orosmoln, alltför 

komplex och svår att ta i” (Zackari & Modigh, 2000 s 98). Vi undrar hur detta ser ut i skolan 

idag och avser därför i vår studie att undersöka hur värdegrunden utformas och hanteras i 

skolors lokala arbetsplaner vilket är steget ut till den vardagliga verksamheten.

2.5 Forskning kring värdegrunden

För att få en djupare bild av hur värdegrunden uppfattas ger vi i detta avsnitt en översikt över 

hur aktuell forskning ser på värdegrundsbegreppet och diskussionen kring detta begrepp samt 

kommunikationens betydelse för utveckling.

 

Under  1990-talet  betonades  samtalets  betydelse  inom  forskning  i  samband  med  lärande. 

Tomas Englund (2004) beskriver detta som den kommunikativa vändningen. Han talar här om 

Roger Säljö och det sociokulturella perspektivet på lärande. Han menar att det under 1990-

talet  gjordes  en  tydlig  öppning  mot  en  kommunikativ  syn  på  lärande  etablerat  i  ett 

sociokulturellt synsätt som introducerades bland annat av Roger Säljö. Englund menar att man 

under  1990-talet  har  kommit  att  hänvisa  till  bland  annat  Vygotskij  och  Bakhtin  som  är 

förespråkare av kommunikationens betydelse för utveckling. 

Säljö (2000) menar att i ett sociokulturellt perspektiv sker lärande genom interaktion/samspel. 

Interaktion och kommunikation är det centrala eftersom detta är länkar för lärandet. Lärandet 

kan inte skiljas från det samanhang där individen befinner sig och där utveckling sker. Vidare 

anser Säljö att samtal i olika former och i olika miljöer är viktiga för kunskapsbildning. Även 

Olga Dysthe (1996) lyfter fram tankar från föregångare som Vygotskij och Bakhtin, att vi lär 

oss  i  samspel  och  interaktion  med  andra.  Hon  menar  att  dialogen  är  en  viktig  del  i 

klassrumsmiljön och att pedagogen har ett stort ansvar i att skapa en miljö som tillåter dialog, 

dels mellan lärare och elev och dels mellan elever. Vidare menar Dysthe att dialog är av stor 

vikt och att en dialogisk miljö i skolan är en förutsättning för ett demokratiskt samhälle.

Ett flerstämmigt och dialogiskt klassrum är som jag ser det en nödvändighet, inte bara för att man ska lära 
sig ämnen och lära sig tänka självständigt, utan också för att det är en modell för hur människor fungerar i  
ett demokratiskt samhälle (Dysthe 1996, s 249).
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Tomas Englund (2000) nämner i samband med demokratiforskning att en så kallad deliberativ 

demokratisyn har utvecklats. Han anser att ett sätt att omsätta värdegrunden i praktiken är 

genom ”deliberativa samtal” där kommunikation och samtal sätts i centrum och betraktas som 

demokratins bärande element. Han menar att samtal och diskussion förefaller vara det mest 

naturliga sättet  att  förmedla värden och därigenom skapas förståelse för människors olika 

synsätt. 

Kennert Orlenius (2001) diskuterar den debatt som pågått kring värdegrundsfrågor. Den har 

kretsat  både  kring  kulturarvets  betydelse  och  kring  demokratisk  fostran  samt  ett 

sociokulturellt perspektiv på lärande. Han avser inte att ta ställning för den ena eller den andra 

teorin  utan  menar  att  poängen  är  att  teorier  ger  oss  begrepp  för  att  kunna  hantera  det 

komplexa uppdraget.  Hans uppfattning är att  värdegrunden riskerar att  dö ut om den inte 

innebär att analysera och utveckla en medvetenhet om värdenas betydelse för både tanke och 

handling. Orlenius menar även att lärarens förhållningssätt till sina elever har stor betydelse. 

Barn och ungdomar bör få möjlighet att studera och analysera normer och värden men även få 

möta vuxna som gestaltar sådana värden. Detta skapar i sin tur en lärandemiljö som kan ge en 

grund för barns utveckling till att bli ansvariga samhällsmedborgare. 

Angående hur texterna i läroplanen är formulerade för Ola Sigurdson (2002) en diskussion, 

där han anser att dessa måste tolkas och konkretiseras för att över huvud taget kunna ha någon 

praktisk  betydelse.  Han  tar  som  exempel  upp  formuleringen  om  kristen  tradition  och 

västerländsk humanism. Dessa värderingar måste konfronteras för att kunna efterföljas. Han 

påtalar att innebörden av dessa ord inte är självklar, utan självklart är istället att de tolkas 

olika utifrån vilken utgångspunkt eller vilket perspektiv som används vid tolkningen. Varje ny 

läroplan skapar en ny diskussion om hur skolan ska se ut och här finner vi enligt honom det 

främsta värdet hos varje ny läroplan. Den tvingar oss att var och en ställa oss frågan om hur 

den goda skolan ska förverkligas. 

I forskningssamhället visas värdegrundsfrågor litet intresse enligt Joakim Lindgren (2001). 

Han för en diskussion kring resultaten av en enkätstudie för Värdegrundscentrums räkning1. 

1 Värdegrundscentrum (VGC) startades på uppdrag av Utbildningsdepartementet år 2001 och dess är knutet till 
Umeå universitet, VGC är enligt uppgifter för tillfälligt vilande, men dess uppgift var att på vetenskaplig grund 
höja kompetensen för skolans personal inom värdegrundsområdet.
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Studien visar att skolor mer tycks följa formuleringen i läroplanen som framhåller vikten av 

att  förankra  grundläggande  värden,  mer  än  vikten  av  att  problematisera  dessa.  En 

problematisering stämmer enligt Lindgren överens med tanken om att värdegrundsarbetet är 

en oavslutad process och det behöver inte motverka skolans uppgift att förankra dessa värden. 

Han menar att värdegrundsarbetet i skolorna framför allt bedrivs inom områden som etik och 

moral,  kränkande behandling  och demokrati.  Dessa  områden ägnas stor  uppmärksamhet  i 

skolorna och får stort utrymme i den offentliga diskussionen. Resultatet av studien visar även 

att värdegrundsarbetet skiljer sig åt mellan skolorna. Lindgren ställer frågan om var gränsen 

går mellan det lokala friutrymmet  och de nationellt  övergripande värdegrundsmålen.  Han 

menar  att  skolaktörerna  har  det  pedagogiska  ansvaret  att  omsätta  de värden som anges i 

läroplanen  utifrån  villkoren  i  varje  enskild  skola.  Tolkning  och  genomförandet  av 

värdegrundens huvuduppgift, skolans demokratifostran varierar stort mellan kommuner och 

skolor och detta antas bero på svårigheter att förstå och tillämpa kursplanerna i respektive 

ämne i  skolan.  Värdegrund och värdegrundsarbete  i  skolan har  studerats  i  olika  aspekter 

såsom demokrati, mobbning, etik, rasism, jämställdhet etc. Lindgren menar dock att det som 

”…inte har studerats är vilket innehåll aktörerna själva väljer eller betonar när de säger sig 

bedriva värdegrundsarbete eller forskning inom värdegrundsområdet”(Lindgren 2001, s 9). 

Den bild vi har fått av hur aktuell forskning ser på värdegrundsbegreppet är, via den litteratur 

vi har tagit del av, att samtal och dialog är en viktig del i synen på lärande och utveckling. 

Detta ses som en förutsättning för att skapa ett demokratiskt samhälle i överensstämmelse 

med de grundläggande värdena.

3 SYFTE OCH FORSKNINGSFRÅGA

Samtal  och  dialog  utgör  en  viktig  del  av  synen  på  lärande  och  utveckling  utifrån  ett 

sociokulturellt  synsätt.  Detta  uttrycks  tydligt  i  skolans  styrdokument  Lpo 94,  vilket  även 

poängteras i Skolverkets utvärderingar av värdegrundsarbetets förankring i verksamheten.  
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Vårt  syfte  med  denna  studie  är  att  undersöka  vilka  förutsättningar  för  läraren  som finns 

formulerade och konkretiserade i skolors lokala arbetsplaner, att bland annat genom samtal 

och dialog, kunna förankra värdegrunden i den dagliga verksamheten. Vårt intresse ligger i att 

undersöka hur ”mellanledet” ser ut mellan värdegrundsmålen i Lpo 94 och hur den dagliga 

verksamheten  är  utformad  på  skolor.  Med  ”mellanledet”  menar  vi  alltså  skolors  lokala 

arbetsplaner, vilka ska utgöra länken mellan styrdokumenten och verksamheten.

I vår studie ställer vi följande forskningsfråga; Hur formulerar och konkretiserar skolor i de 

lokala arbetsplanerna sin väg till att förankra värdegrunden i den dagliga verksamheten?

4 METOD

4.1 Tillvägagångssätt

Här redogör vi för tillvägagångssätt, urval, begränsning och metodval för vår studie av skolors 

lokala arbetsplaner med avsikt att besvara vårt syfte. Som utgångspunkt för vår studie ligger 

styrdokumenten, Lpo 94 samt kommunens skolplan2, vilka vi har tagit del av. I skolplanen 

finns  kommunens  mål  som är  fastställda  av politiken  och som ska prioriteras  av de  som 

arbetar i verksamheten:

På  varje  förskola  och  skola  finns  lokala  arbetsplaner/verksamhetsplaner  som  smälter  samman  de 
nationella styrdokumenten med skolplanen och övriga måldokument samt beskriver hur man kommer att 
arbeta för att  nå målen  (En skola för alla -skolplan för programområde Barn och utbildning.  Örebro 
kommun, s 3)

Enligt denna skolplan är värdegrunden ett av de prioriterade områdena som denna kommun 

har fastställt.  Denna kommuns förskolor och skolor ska ”… till  innehåll,  organisation och 

arbetsformer  präglas  av  demokratiska  värderingar”  (En  skola  för  alla  -skolplan  för 

programområde Barn och utbildning. Örebro kommun, s 3). Vidare formuleras: 

Därför ska grundläggande gemensamma värden och normer göras tydliga och omfatta alla. Barn och unga 
ska  bjudas  in  till  och  delta  i  samtal  kring  värdegrundsfrågor  (En  skola  för  alla  -skolplan  för 
programområde Barn och utbildning. Örebro kommun, s 4).

2 Hämtad från http://www.orebro.se/4.6c10ddb410f59941eaa80002986.html?q=skolplan&charset=UTF-8 
061217
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Vi har begränsat oss till att genomföra vår studie på fem grundskolors dokument beroende på 

uppsatsens omfång och tidsbegränsning samt utifrån vårt intresse. Tiden har inte räckt till att 

kunna genomföra en studie med geografisk översikt över landet beroende på studiens omfång, 

men detta har heller inte varit av största vikt eftersom Lpo 94 ligger som styrdokument för 

alla skolor i landet. Vi har begränsat oss till att välja skolor i samma stad på grund av att på ett 

enkelt  sätt  eventuellt  kunna  kontakta  eller  besöka  skolorna.  I  vår  studie  granskar  vi 

grundskolors dokument och därför ingår alltså inte frivilliga skolformer eller friskolor. Vårt 

urval av skolor är gjort utifrån den aktuella kommunens hemsida och vi har valt skolor som 

har egna hemsidor för att på ett smidigt sätt få tillång till skolornas dokument. Detta innebär 

att skolor som saknar hemsidor inte ingår i vår studie. Via dessa hemsidor har vi valt ut fem 

lokala arbetsplaner/dokument för vår studie. Skolans storlek, läge, profil, inriktning etc. har 

inte varit avgörande för vårt urval eftersom värdegrundsmålen i Lpo 94 är lika för alla skolor. 

Däremot har vi valt dokument med viss olikhet gällande stil och utformning för att kunna se 

eventuella  skillnader  i  arbetsplanerna.  I  studien  undersöker  vi  innehållet  i 

arbetsplaner/dokumenten gällande värdegrunden för att kunna se eventuella skillnader i hur 

skolor  formulerar  sin  väg till  att  förankra  värdegrunden samt  för  att  kunna se  eventuella 

skillnader  i  lärares  förutsättningar  för  värdegrundsarbetet.  Här  har  vi  inspirerats  av  en 

fenomenografisk forskningsansats som har som syfte att beskriva olikheter, vilket vi tolkar 

som att det ligger i linje med vår studie. Eftersom vår studie avser skolors dokument har vi 

valt  att  begränsa  oss  till  textanalys  som  metod  för  att  få  svar  på  vårt  syfte  och  vår 

forskningsfråga. Vi avser inte i denna studie att undersöka processen med framtagandet av 

skolans  dokument.  Vi  avser  heller  inte  att  undersöka  hur  arbetsplanerna  efterlevs  i 

verksamheten  på  den  aktuella  skolan.  Detta  innebär  att  vi  inte  genomför  intervjuer  eller 

enkäter med personal eller skolledning eller att vi utför observationer i verksamheten.

4.2 Textanalys

Vi har i kommande textanalys valt att delvis följa Lennart Hellspong & Per Ledins (1997) råd 

att inte använda endast en metod mekaniskt utan använda den för att få idéer. Deras budskap 

är att försöka vara flexibel och att anpassa analysen till den aktuella texten och inte analysera 

allt i texterna. Vidare menar de att en text kan vara i dialog med andra texter genom att den 
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knyter  an  till,  lånar,  vänder  sig  mot  eller  replikerar  på  andra  texter.  Detta  beskrivs  av 

författarna som den intertextuella  kontexten.  Vi  anser att  detta stämmer  överens med vår 

studie eftersom texten om värdegrunden i Lpo 94 ska återspeglas i skolors lokala arbetsplaner. 

Budskapet som vi har tagit till oss från Göran Bergström & Kristina Boréus (2005) är att en 

intressant och välformulerad fråga är grunden för en bra textanalys. Det krävs även en valid 

metod för att kunna besvara sin forskningsfråga och undersökningen ska vara utförd på ett 

reliabelt sätt. Texterna som ska analyseras bör väljas med omsorg och bör vara förankrade i 

sammanhanget.  Dessutom  menar  författarna  att  man  behöver  vara  medveten  om  vad 

texttolkning innebär. Vi har följt råden genom att inte låta en specifik textanalysmetod styra, 

vi  har  heller  inte  analyserat  all  text  i  dokumenten,  utan  fokuserat  på  delar  gällande 

värdegrunden. Vi har satt  oss in i vad textanalys som metod innebär genom att  ta del av 

Bergström  &  Boréus  (2005).  Vidare  har  vi  valt  texter/dokument  för  att  kunna  beskriva 

innehållet i texterna och se eventuella skillnader i dokumenten. 

Skolans styrdokument ligger till grund för hur vi har formulerat frågor till texterna. Vi har i 

kapitlet om värdegrunden tagit fasta på att skolan ska pröva och utveckla nya metoder och 

tillvägagångssätt för att skapa helhet i undervisningen.  Vi har även tagit fasta på elevers och 

föräldrars möjligheter att bli delaktiga i skolans verksamhet via planering och utvärdering och 

att skolan aktivt ska bekämpa alla former av kränkande behandling. Vidare har vi en syn på 

lärande som ligger i linje med ett sociokulturellt  synsätt  vilket genomsyrar  vår textanalys. 

Detta innebär att vi har ställt frågor till texterna om vilket utrymme som finns formulerat för 

samtal och dialog i de lokala arbetsplanerna. Via textanalysen har vi undersökt om det finns 

skillnader i dokumentens utformning gällande värdegrunden och hur konkret dokumenten är 

formulerade för att synliggöra vilka förutsättningar lärare har att kunna förankra värdegrunden 

i den dagliga verksamheten. Vi har därför ställt frågor till texterna om vilka ord/begrepp som 

finns  formulerade  för  att  kunna  synliggöra  lärares  möjligheter  att  omsätta 

värdegrundsbegreppen till praktisk handling. Vi har formulerat frågor till texterna som ska 

kunna ge oss  svar  på det  vi  vill  veta  och de som utgör  vår  textanalys  av skolors  lokala 

arbetsplaner. För att kunna granska texterna noggrant har vi även formulerat följdfrågor. Vi 

har granskat var skola för sig via våra frågor Även resultatet av studien har vi först redovisat 

var skola för sig. Därefter har vi sammanställt och tolkat resultatet i analysdelen.

Följande  tre  frågeställningar  i  textanalysen  ska  hjälpa  oss  att  besvara  syfte  och 

forskningsfråga i  denna studie;  Hur är värdegrunden formulerad på de enskilda skolorna? 
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Vilka  tillvägagångssätt  finns  formulerade  i  de  lokala  arbetsplanerna  med  syfte  att  kunna 

förankra  värdegrunden?  Finns  utrymme  för  samtal  och  dialog  formulerat?  Utöver 

huvudfrågorna  till  texterna  har  vi  utgått  från  ytterligare  frågor  i  textanalysen.  Hur  ser 

dokumentet ut vad gäller rubriker, antal sidor o.s.v.? Vilka ord/begrepp finns formulerade? 

Vem/vilka  vänder  sig  dokumentet  till?  Vem/vilka  har  tagit  fram  dokumentet?  När  har 

dokumentet  uppdaterats/utvärderats?  Finns  påföljder  och  konsekvenser  formulerade  i 

dokumentet? 

5 RESULTAT

Här  avser  vi  att  redovisa  resultatet  av  textanalys  genomförd  på  fem grundskolors  lokala 

arbetsplaner gällande deras formulering av värdegrunden utifrån värdegrundsmålen i Lpo 94. 

I följande text kommer vi att kalla skolorna för A, B, C, D och E. Här följer redovisningen av 

resultatet av vår genomförda textanalys. Skolorna kommer att redovisas i ordningsföljd A till 

E. Därefter följer en analys där vi sammanställer och tolkar resultatet.

5.1 Presentation av skola A

Skola A är en F-9 skola med nära koppling till förskolorna i området. I området har man ett 1-

16 års perspektiv på lärande och utveckling.  Skolan har knappt  470 barn/elever inklusive 

förskolorna.

Värdegrund på skola A

Skolans arbetsplan består av åtta sidor och är daterad 2005-01-24. Skolan har utformat en 

visuell bild på framsidan där fyra grundbegrepp finns med;  ärlighet,  respekt,  trygghet och 

ansvar. Dessutom finns skolans inriktning för det pedagogiska arbetet med eleverna utformad 

som en visuell spiral där följande punkter finns formulerade; 

• Samarbete kring eleverna 

• Delaktighet och ansvar 

• Tematiskt arbetssätt 

• Hälsa och livsstil 

• Skapande verksamhet
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I texten uttrycks det att skolans arbetsplan vänder sig till elever, föräldrar och andra som är 

intresserade av verksamheten. Denna ska även fungera som en utgångspunkt för personalen i 

arbetet med eleverna. Enligt dokumentet informerar skolan elever och föräldrar varje läsår om 

innehållet  och  tillsammans  arbetar  de  med  grundbegreppen  och  skolans  inriktning. 

Dokumentet har tagits fram av personal, elever och föräldrar. Samtal och dialog på skola A är 

en förutsättning för att arbetsplanen ska kunna förverkligas i praktiken. Skolans policy finns 

utformad i ett rutsystem utifrån de fyra grundbegreppen. Runt varje grundbegrepp finns en 

målsättning formulerad för dess innebörd t. ex; 

Vi vill kännetecknas av ärlighet och därför ansvarar vi för våra åsikter och handlingar. 

Personalens  ställningstaganden  i  det  pedagogiska  arbetet  utifrån  dessa  begrepp  finns 

formulerad  och  uttryckt  i  meningar  i  ”vi-form”.  Likaså  finns  elevernas  och  föräldrarnas 

ställningstaganden gällande grundbegreppen formulerad på samma sätt. Här följer ett exempel 

på hur detta ser ut i texten; 

Personal: Vi står för våra åsikter och tänker på att ge en allsidig bild i vår undervisning.
Elever: Vi är ärliga och står för våra åsikter. 
Föräldrar: Vi vill att skolan liksom vi är ärliga och uppriktiga mot varandra.  

Vår tolkning här är att skolan i detta dokument gemensamt har tagit ställning till hur man ska 

agera i olika situationer oavsett om man är personal, elev eller förälder på skolan. Dokumentet 

aktualiseras genom diskussion inför varje läsår. Det som inte framgår av dokumentet är om 

det  finns  ett  avtal  mellan de tre  parterna som uppdateras kontinuerligt  eller  om personal, 

elever eller föräldrar får möjlighet att lägga till eller dra ifrån utifrån gällande dokument. Det 

som heller inte framgår av dokumentet är om det blir påföljder eller vilka konsekvenser som 

tar vid om någon part inte följer det som finns formulerat. Intressant tycker vi är att man i 

beskrivningen  av  skolans  inriktning  och  under  de  olika  rubrikerna  lyfter  fram  olika 

tillvägagångssätt för pedagogerna i sitt arbete. Man skriver t.ex. under rubriken  Hälsa och 

livsstil att värdegrundsfrågor är viktiga att lyfta fram i undervisningen för att kunna skapa en 

god miljö för lärande, samt att det är viktigt att skapa goda samtal och personliga bemötanden 

mellan alla parter. Intressant är också att man på denna skola har gjort ett medvetet val att 

arbeta  utifrån  ett  tematiskt  arbetssätt  och  en  gemensam  kursplan  för  att  skapa  helhet  i 

undervisningen och för att sätta in kunskap i ett sammanhang. Skola A har inget specifikt 
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värdegrundsdokument, utan deras värdegrund är betecknad som ”skolans policy”.  De har i 

denna  policy  tydligt  formulerat  begreppens  innebörd  samt  en  gemensam  målsättning  för 

skolan utifrån dessa begrepp. Tillvägagångssätt finns utförligt beskrivet via skolans inriktning 

i det pedagogiska arbetet via deras text om tematiskt arbetssätt vilket beskrivs på följande sätt:

Det innebär att vi sätter in kunskaper i sammanhang för att skapa helhet i undervisningen. Vi utgår ifrån 
so och no, så kallad omvärldskunskap i  våra gemensamma planeringar.  Vi bygger  sedan på med de 
kommunikativa ämnen svenska, matematik och bild. För de äldre eleverna finns även engelska med i den 
gemensamma planeringen och ibland även de moderna språken.

De olika temana – arbetsområdena kan vara flera veckor långa eller bara någon dag. För att du ska känna 
att det är roligt att lära dig tycker vi att det är viktigt att du är med och planerar temats/arbetsområdets 
innehåll och form. I slutet på temat sammanförs alla delar till en presentation som bildar en helhet.

Övriga  ämnen,  såsom  idrott  och  hälsa  samt  musik  och  slöjd  finns  också  med  i  skolans 

temaområden. De har även specificerade temaområden för respektive åldersgrupp.

5.2 Presentation av skola B

Skola B är en F-6 skola med drygt 400 elever. Verksamheten ska styras av en helhetssyn på 

barnen och samverkan med hemmen ska vara en del av den dagliga verksamheten. På skolan 

finns en enhet som arbetar med Montessoripedagogik.  Övriga enheter har fokus på natur, 

miljö och kultur. 

Värdegrund på skola B

Skola B har en  lokal skolplan där det formuleras i text på två sidor att all verksamhet på 

skolan ska genomsyras av följande måltankar om värdegrunden;

• Kreativitet

• Lust att lära

• Ansvar

• Respekt

• Trygghet

Det uttrycks i texten att måltankarna ska vara kända av elever, personal och föräldrar och att 

de är antagna av skolans personal och ska revideras kontinuerligt, senast reviderade

2006-10-05. I skolans värdegrundsdokument saknas förklaring till dessa måltankar och vad 

skolan lägger för betydelse i dessa begrepp. Formulering av tillvägagångssätt för att nå upp 
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till  dessa  begrepp  på  skolan  saknas  helt  i  dokumentet.  Det  finns  ingen  formulering  av 

eventuella påföljder eller konsekvenser om någon av parterna inte följer angivna måltankar. 

Vi tycker att det är utmärkande för denna skola att det är mycket lite text skrivet i deras lokala 

skolplan  om värdegrunden.  Det  finns  fem begrepp  formulerade  men  utan  förklaring  och 

skolans egen syn på vad begreppen innebär.   Enligt av vad vi kan läsa ut av dokumentet 

saknas  utrymme för  samtal  och  dialog om värdegrunden på  skola  B.  Det  saknas  helt  en 

formulering för hur skolan ska gå tillväga för att nå upp till måltankarna. I övrigt finns ett eget 

dokument med rektors måltankar för verksamheten på skolan, där rektorn uttrycker sitt ansvar 

gentemot verksamheten. Där framgår att rektor är ansvarig för att ge förutsättningar för att 

elever och personal ska känna trygghet och arbetsglädje på skolan genom att bland annat ge 

tid för samtal.  Skola B har en mycket  utförlig handlingsplan för trygg miljö som tar  upp 

skolans  förebyggande  arbete  mot  mobbning  samt  beskriver  hur  personalen  ska  agera  vid 

upptäckt av mobbning.  Vi tycker att det är intressant att man på denna skola uttrycker att 

måltankarna ska vara kända av alla parter, men att det endast är personalen som har tagit fram 

dem. Möjligen kan personalen här ha haft en diskussion om måltankarnas innebörd men detta 

finns dock inte med i dokumentet. Vi funderar på hur de inblandade på skolan ska kunna leva 

upp till de fem måltankarna om värdegrunden när det saknas formulering av vad begreppen 

står för. Vi undrar hur pedagogerna hanterar bristen på tillvägagångssätt i arbetsplanen.  

5.3 Presentation av skola C

Skola C är en F-6 skola med cirka 400 elever. På skolan finns också klasser för barn i behov 

av särskilt stöd.

Värdegrund på skola C 

Skola C har en  lokal arbetsplan som består av flera dokument. På första sidan ges en kort 

introduktion över skolans inriktning som är ett citat från skolans verksamhetsplan samt en 

tecknad bild gjord av barn. Skolans övergripande arbete beskrivs under rubriken Om skolan. 

Honnörsorden för skolan är  hänsyn,  respekt och  empati.  Enligt detta dokument prioriteras 

arbetet med att skapa en trygg miljö som en förutsättning för att nå målen. Detta dokument 

uttrycker även att skolan:

…inbjuder till delaktighet, inflytande och ansvarstagande för både barn och föräldrar. Vi eftersträvar att 
detta tillsammans med personalen, formar en verksamhet som grundar sig på vår verksamhetsidé. Detta 
ska ge alla barn redskap att möta och leva i framtiden som demokratiska, ansvarskännande, nyfikna och 
kreativa människor. 
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Skolan har  ett  dokument  med rubriken  Skolans trivselpolicy som är  daterat  2003.  I  detta 

dokument finns skolans värdegrund formulerad:

 I läroplanen finns tydligt skriven vilka mål och riktlinjer som gäller för normer och värden. Det handlar 
om att visa respekt och omsorg för varandra och för närmiljö såväl som miljö i ett vidare perspektiv. Vi är 
rädda om våra material, läromedel, möbler och lokaler. Elever och vuxna tar ett gemensamt ansvar för 
allas arbetsro och vi använder ett vårdat språk i skolan. 

Vidare skrivs om ansvar att:

 Vi litar på att varje elev kan ta eget ansvar och upprätthålla en god moral. Skolan ställer krav att alla 
agerar efter skolans värdegrund annars måste skolan regera och vidta åtgärder. 

I ansvar ingår även att komma i tid och ha läromedel med sig. Skolans pedagogiska arbete 

formuleras bland annat i en handlingsplan för Trygg miljö som ger en utförlig beskrivning av 

skolans  mål,  förhållningssätt,  antimobbningsteamets  arbete,  utvärdering  mm. 

Förhållningssättet hur personalen ska agera i vardagen är formulerat i mål, t. ex: 

All personal ”vågar” se, ingripa och hjälpa eleverna bearbeta det som händer. 

Vidare framställs  i  handlingsplanen att  de arbetar  i  grupper kring teman om attityder  och 

värderingar och det förtydligas även att alla pedagoger är ansvariga. Enligt dokumentet har 

handlingsplanen arbetats fram av elever, personal och föräldrar, denna gås igenom vid varje 

läsårs  start  med  elever  och  föräldrar.  I  ett  av  skolans  dokument,  Delaktighet och 

inflytandeplan i vilken det finns formulerade mål för skolans alla delaktiga, barn, föräldrar 

och personal och denna är framtagen av personal och föräldrar. Värdegrunden är inget eget 

dokument på skola C, utan finns under rubriken  Trivselpolicy. Dokumentet togs fram 2003 

och det framgår inte om, när och av vilka det ska uppdateras/utvärderas. Det är oklart vem 

som  har  tagit  fram  dokumentet,  men  ska  vara  undertecknat  av  Rektor,  Elevrådet  och 

Skolrådet, vilket innebär att detta kan ses som ett ”avtal”. Skolan ställer krav som innebär att 

alla  ska  agera  efter  värdegrunden,  ”…annars måste skolan reagera och vidta åtgärder”. 

Däremot framgår inte vilka åtgärder eller  konsekvenser  som gäller  på skolan.  Det saknas 

formulering om hur skolan ska nå målen i värdegrunden. Istället finns i detta dokument ett 

antal Trivselregler t. ex:
 Det är självklart att ytterskor, ytterkläder och huvudbonader tas av i kapprummen. 
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Specifikt  för  denna  skola  är  att  handlingsplaner  för  Trygg miljö och  Delaktighet och 

inflytande är mycket utförliga och tydligt formulerade samt framtagna av alla inblandade på 

skolan,  barn  föräldrar  och  personal.   Värdegrunden  däremot  har  formulerats  i  några  få 

meningar utan tillhörande formulering av tillvägagångssätt utan har förvandlats till ett antal 

”ordningsegler”. Vår tolkning är att denna skola har prioriterat arbetet med trygg miljö och 

delaktighet före värdegrunden enligt vad dokumenten innehåller. Skola C har skapat utrymme 

för samtal och dialog via handlingsplan för Trygg miljö och Delaktighet och inflytande, men 

däremot inte för värdegrundsfrågor. På hemsidan hänvisas läsaren på flera ställen till skolans 

verksamhetsplan, vilken eventuellt innehåller mer om värdegrunden, men den finns inte att 

tillgå på hemsidan. 

5.4 Presentation av skola D

Skola D är en F-9 skola med 435 elever. 

Värdegrund på skola D

På skola D har vi använt oss av tre olika dokument i deras lokala arbetsplan som vi anser 

ligger  i  riktlinje  med  värdegrunden,  Vision,  Inriktning och  Värdegrund.  Skolans  lokala 

arbetsplaner är senast uppdaterad 06-11-16. Skolan formulerar sig i sin vision inför 2009 som 

en modern och framgångsrik skola med ledorden Trygghet, Lärande och Utveckling illustrerat 

i ett träd med trygghet vid trädets rot och lärande i stammen och utveckling som förgrenar sig. 

På skolan ska alla  ges  förutsättningar  att  lyckas.  Under varje  grundbegrepp finns  skolans 

målsättning med begreppet formulerad t. ex:

Lärande; Vi verkar för att skapa en helhet för våra elever genom samverkan och integration mellan ämnen 
och verksamheter. 

Skolans hemsida har en kortversion av skolans fem inriktningar:

• Kultur i olika former

• Fotboll
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• Elever som tar ansvar för sitt lärande med hjälp av mentorer

• En tydlig vi-känsla

• Internationella kontakter

Skolans gemensamma värdegrund finns som ett eget dokument och är formulerat i följande 

mening:

Vår gemensamma värdegrund innebär att vi följer nedanstående normer för en trivsam arbetsmiljö.

Därefter följer deras tre grundbegrepp  Trygghet,  Ansvar och  Respekt. Under varje begrepp 

finns punkter formulerade om hur arbetsmiljön på skolan ska vara t. ex:

 Ansvar innebär att vi: är rädda om våra lokaler och vår skolgård samt ersätter och lagar det som förstörts. 

För övrigt har skolan en  Handlingsplan för en trygg miljö som mycket utförligt beskriver 

skolans förebyggande arbete  mot kränkande behandling.  Det finns inte formulerat  i  dessa 

dokument vem de vänder sig till.  Det framgår heller inte vem som har tagit fram skolans 

vision och inriktning. Däremot är skolans värdegrund beslutad av ledningsgruppen i december 

2004. Det framgår inte när och av vilka dokumenten ska uppdateras/utvärderas. Hur skolan 

ska  gå  tillväga  för  att  nå  upp  till  sin  värdegrund  är  formulerat  i  form  av  ett  antal 

ordningsregler där man skriver om bland annat om kepsar, godis, rökning och snöbollar. Av 

det som framgår av dokumentet har varken elever eller föräldrar varit delaktiga i framtagandet 

av ”reglerna” eftersom dokumentet är beslutat av ledningsgruppen. Vår tolkning är att det 

inte finns någon överenskommelse eller ”avtal” mellan de inblandade (elever, föräldrar och 

personal). Vi kan enligt dokumenten inte finna att skolan har skapat utrymme för samtal och 

dialog om värdegrundsfrågor.  Påföljder finns uttryckt  i dokumentet,  men det framgår inte 

vilka de är,  men är liksom dokumentet,  beslutade av ledningsgruppen. Det  specifika med 

skola D är att de så tydligt formulerar värdegrunden i form av ”ordningsregler”. Intressant är 

att de t. ex skriver att ”… vi aldrig röker eller snusar på skolan område”, vilket egentligen är 

onödigt eftersom detta redan är enligt lag förbjudet. Vi anser att diskussionen om rökning och 

snusning hör hemma i ett annat sammanhang än värdegrundsdiskussionen. På skola D saknas 

det  tydligt  en  beskrivning  av  tillvägagångssätt  för  att  förankra  värdegrunden.  Detta  kan 

kanske  försvåras  i  och  med  att  värdegrunden  inte  är  formulerad  i  mål  utan  som 

ordningsregler. 
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5.5 Presentation av skola E

Skola E är en F-6 skola och det finns cirka 260 barn tillsammans med förskolan.  Skolan 

arbetar aktivt med multipla intelligenser och synsättet på skolan är att  ”vi lär oss på olika 

sätt”.  Skolan har en vision att vara en lärande organisation där alla, unga som äldre lär av 

varandra.   

Värdegrund på skola E

Skolans lokala arbetsplan består av ett flertal dokument, men vi har i textanalysen använt oss 

av startsidan, styrdokument, pedagogisk profil samt värdegrundsdokumentet. Första sidan ger 

förutom foto och faktauppgifter om t.  ex antal elever,  skolans läge också information om 

skolans pedagogiska profil.  Under rubriken styrdokument finns skolans vision formulerad. 

Här följer ett exempel:

 Barn/unga, föräldrar och medarbetare känner delaktighet och har ett reellt inflytande över verksamhetens 
utveckling. Eleverna har redskap för att kunna ta ansvar för sitt eget lärande och tid för reflektion finns 
schemalagt för alla.

 I övrigt står det bland annat att barn och vuxna ska känna glädje i skolan. Arbetsmiljö och 

arbetssätt ska främja lärande och personlig utveckling. Det finns även under denna rubrik en 

utförlig text skriven av rektor som beskriver skolans organisation och processen för att kunna 

förverkliga  målen  i  värdegrunden  och  målen  i  deras  pedagogiska  profil.  Profilen  är  väl 

förankrad i alla arbetslag, elev- och föräldragrupper. Arbetet med att revidera värdegrunden 

och  att  konkretisera  åtta  värdeord  har  pågått  under  ett  år.  Personalen  har  enats  om  en 

formulering  som  gäller  alla  verksamheterna.  Föräldrar  har  också  varit  delaktiga  via 

föräldramöten. Arbetet med att förankra värdegrunden i alla barngrupper pågår. Här framgår 

det  att  samtal  och  dialog  är  en  central  del  på  Skola  E.  Mycket  tid  har  avsatts  för 

kommunikation mellan olika parter och mellan olika sammanhang. 

Under rubriken pedagogisk profil finns en beskrivning av vad multipla intelligenser innebär.3

Skolans värdegrund är formulerad utifrån olika rubriker;

3 Howard Gardner, professor i pedagogik, har under mer än 20 år av sin forskning visat att varje människa har 
olika ”intelligenser”. Gardner menar att varje barn är ett begåvat barn, men på skilda sätt. Varje person har också 
sin egen speciella inlärningsstil, arbetsstil och sitt eget temperament. Gardners upptäckter har på senare år haft 
stor betydelse för planeringen av framtidens utbildning.
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• Människosyn

• Kunskapssyn

• Inlärningssyn

• Förskolans roll

• Skolans roll

Under varje rubrik finns skolans utgångspunkt för det pedagogiska arbetet formulerat i t. ex:

Människossyn; Människan är aktiv, skapande och nyfiken. Människan kan ta ett eget ansvar och aktiv del 
i sitt lärande. Vi har alla samma värde och ska ömsesidigt bemötas med respekt. Respekt ska visas för 
olika uppfattningar och gemensamma beslut ska fattas i demokratisk anda. 

Skolans mål med värdegrunden är att:

Eleverna  ska  få  erfarenheter  och  kunskaper  som gör  att  de  kan påverka  sin  egen  situation  och sina 
relationer med andra.  

På  skola  E  har  personal,  elever  och  föräldrar  alla  varit  delaktiga  i  framtagandet  av 

dokumenten, vilket innebär att en naturlig överenskommelse om värdegrunden finns mellan 

alla inblandade.  Arbetet  med värdegrunden uttrycks  som en långsiktig  process som pågår 

kontinuerligt bland alla inblandade. Datum saknas i alla dokument och det framgår heller inte 

när och av vilka dokumenten ska uppdateras/utvärderas. Det finns inget skrivet om påföljder 

eller konsekvenser i skolans dokument. På skola E beskrivs tillvägagångssätten för att nå upp 

till  målen bland annat  via  utgångspunkten i  det  pedagogiska arbetssättet  med de multipla 

intelligenserna.  Man  erbjuder  barn  att  lära  på  olika  sätt,  vilket  innebär  att  skolan  måste 

tillgodose alla barns olika behov. Vår tolkning är att på skola E är värdegrundsarbetet väl 

förankrat  hos  barn,  föräldrar  och  personal  eftersom  alla  parter  har  varit  delaktiga  i 

framtagandet av dokumenten. 

Vidare tycker vi att  det är intressant att man formulerat  sin värdegrund utifrån sin syn på 

människan, kunskap och inlärning etc. I och med detta har skolan klargjort pedagogens roll i 

verksamheten. Tillvägagångssättet finns beskrivet via de multipla intelligenserna, pedagogen 

måste  arbeta  utifrån  att  barns  inlärning  sker  på  olika  sätt.  Här  tycks  pedagogernas 

grundinställning  prioriteras  före  kursplanerna  i  respektive  ämne,  vilket  vi  tolkar  som  att 

skolan har en helhetssyn på kunskapsuppdraget. 
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Skolornas hemsidor;
http://www2.orebro.se/skolor/navet  hämtat 061124
http://www2.orebro.se/skolor/hovstaskolan hämtat 061127
http://www.adolfsbergsskolan.com/ hämtat 061128
http://www2.orebro.se/skolor/opskolan/ hämtat 061128
http://www2.orebro.se/skolor/eklundaskolan hämtat 061127

6 ANALYS 

Här har vi sammanställt och tolkat resultatet av textanalysen på de lokala arbetsplanerna på 

skola A, B, C, D och E. Vi kommer att analysera resultatet utifrån våra frågor till texterna. Vi 

avser alltså här att redogöra för samt tolka hur de olika skolorna har formulerat sin värdegrund 

och vilka tillvägagångssätt  som finns formulerade i de lokala arbetsplanerna med syfte att 

kunna förankra  värdegrunden.  Vi  avser  även att  redogöra  för  och  tolka  om utrymme  för 

samtal och dialog finns formulerat i dokumenten. Vi ska här analysera de skillnader vi har sett 

i de lokala arbetsplanerna och hur konkret dokumentens formulering är. Vidare avser vi att 

tolka resultatet utifrån vilka förutsättningar läraren har att förankra värdegrunden i praktiken.

Skolornas lokala arbetsplaner skiljer sig åt när det gäller utformningen och formuleringen av 

t. ex rubriker och antal sidor. Skola B, D och E har värdegrunden formulerad under en egen 

rubrik, medan skola A och C har sin värdegrund formulerad under skolans policy. Skolornas 

arbetsplaner skiljer sig även åt vad gäller mängd text. I arbetsplanerna finns olika dokument 

förutom  värdegrunden.  På  skola  B  och  C  finns  en  utförlig  plan  för  Trygg miljö där 

värdegrundfrågor till viss del framträder. Skola A och D har på sina hemsidor en bild för att 

illustrera skolans värdegrund och inriktning t. ex så har skola D en bild i form av ett träd där 

rot,  stam och grenar  symboliserar  Trygghet,  Lärande och  Utveckling.  Vår studie visar  att 

dokumentens utformning ser olika ut men det skiljer sig även hur man har formulerat sina 

rubriker. Formulering om värdegrunden har funnits med fast oberoende av rubrik.

 Vi har i vår textanalys undersökt vilka ord/begrepp som skolorna använt sig av i sina lokala 

arbetsplaner.  Skola A har fyra  grundbegrepp som benämns som policy.  Dessa begrepp är 

ärlighet, respekt, trygghet och ansvar. Runt begreppens innebörd finns en målsättning tydligt 

formulerad. Skola E har på ett liknande sätt i sitt värdegrundsdokument formulerat rubriker 

utifrån  sina  grundbegrepp;  människosyn,  kunskapssyn,  inlärningssyn,  förskolans roll och 

skolans roll och  under  respektive  rubrik  finns  skolans  utgångspunkt  för  det  pedagogiska 
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arbetet tydligt formulerat. På skola B har man fem måltankar formulerade, kreativitet, lust att 

lära,  ansvar,  respekt och  trygghet.  På  denna  skola  saknas  helt  en  förklaring  till  dessa 

måltankar och vad skolan lägger för betydelse i dessa begrepp. Skola C använder sig av tre 

honnörsord  vilka  är  hänsyn,  respekt och  empati och  här  framgår  det  heller  inte  vilken 

betydelse  skolan  lägger  i  dessa  begrepp.  Skola  D  använder  sig  av  tre  begrepp  i  sin 

värdegrund:  trygghet,  ansvar och  respekt.  Inledningen  för  värdegrunden  är  formulerad  i 

endast en mening, där syftet är att skapa en trivsam arbetsmiljö och detta görs genom att följa 

en samling ”ordningsregler” som finns formulerade under respektive begrepp. Gemensamt 

för skolorna i vår studie är att de bygger sin värdegrund/policy på ett fåtal grundbegrepp. Det 

som skiljer dem åt är att skola A och E har formulerat begreppens innebörd, medan skola B 

och C saknar förklaringar till måltankarna.  Begreppet respekt finns med på alla skolor utom 

skola  E.  Vi  tycker  att  det  är  intressant  att  man  kan  använda  ordet  respekt i 

värdegrundsdokumentet utan att ha förankrat och kommit överens om begreppets betydelse, 

innebörd eller värdering bland alla inblandade på skolan. Vi ställer oss frågan hur pedagogen 

då kan hantera detta begrepp i den dagliga verksamheten?  

Vidare har vi i textanalysen undersökt vem/vilka dokumentet vänder sig till och vem/vilka 

som  har  tagit  fram  dokumentet.  Skola  A  vänder  sig  tydligt  till  elever  och  föräldrar  i 

dokumentet  samtidigt  som  det  framgår  att  personalen  ska  använda  dokumentet  som 

utgångspunkt  i  arbetet  med  eleverna.  Alla  parterna  har  varit  delaktiga  i  framtagandet  av 

dokumentet. Skola A har på ett tydligt sätt förankrat innehållet hos alla inblandade. Detta har 

även skola E gjort som har en tydlig formulering om att personal, elever och föräldrar har 

varit  delaktiga i  framtagandet  av dokumentet.  Skola B uttrycker  att  måltankarna ska vara 

kända av elever, personal och föräldrar, men anmärkningsvärt är att de är framtagna enbart av 

skolans  personal.  På  Skola  C  framgår  det  inte  vem  som  har  tagit  fram 

värdegrundsdokumentet, men det ska vara undertecknat av rektor, elevråd och skolråd, vilket 

kan tolkas som att  en överenskommelse finns mellan dessa parter.  Detta  innebär även att 

föräldrar inte är eller har varit delaktiga i värdegrundsarbetet. På denna skola har man istället 

prioriterat handlingsplaner för Trygg miljö och Delaktighet och inflytande, vilka är framtagna 

av  alla  inblandade  tillsammans  på  skolan.  Specifikt  med  skola  D  är  att 

värdegrundsdokumentet är beslutat av ledningsgruppen. Elever och föräldrar har inte varit 

med att utforma värdegrunden utifrån vad som framgår av dokumentet. Anmärkningsvärt är 

att endast skola A och E har tagit fram en gemensam värdegrund genom att personal, föräldrar 
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och  elever  har  varit  delaktiga  i  framtagandet.  Vi  undrar  hur  man  kan  få  en  gemensam 

värdegrund att fungera om inte alla inblandade får möjlighet att aktivt delta i att utforma den. 

I vår textanalys  har vi  undersökt om skolorna har skapat utrymme för samtal  och dialog. 

Skola A och E har förankrat värdegrunden med alla inblandade vilket vi tolkar som att de har 

skapat utrymme för kommunikation både med elever under skoltid, bland personal samt med 

föräldrar på t.ex. föräldramöten.  Skola B, C och D har inte skapat utrymme för samtal och 

dialog enligt av vad vi kan läsa ut av arbetsplanerna. Vi tolkar det som att de skolor som valt 

att  uppdatera/utvärdera  sina  arbetsplaner  kontinuerligt  har  i  och  med  detta  också  skapat 

förutsättningar för samtal. 

De tillvägagångssätt vi har funnit formulerade i de dokument vi har analyserat är att på skola 

A, C och D finns en tydlig formulering i form av regler.  På skola A har man beslutat sig för 

att  arbeta  tematiskt  vilket  vi  ser  som en  precisering  av  tillvägagångssättet  genom att  de 

kontinuerligt arbetar med sina grundbegrepp. Utifrån detta kan vi se likheter med Skola E som 

har beslutat sig för att arbeta med multipla intelligenser som liksom skola A är en precisering 

av tillvägagångssätt. Övriga skolor saknar formulering om tillvägagångssätt för att förankra 

värdegrunden,  däremot  har  skola  B,  C  och  D  tillvägagångssätt  formulerade  i 

handlingsplanerna för Trygg miljö.  

Vidare har vi undersökt när och av vem/vilka dokumentet har uppdaterats/utvärderats. Skola 

A tar upp dokumentet för diskussion inför varje läsår, men det framgår inte om personal, 

föräldrar och elever har möjlig att ändra och utvärdera dokumentets innehåll. Även på skola B 

ska dokumentet revideras kontinuerligt, men vi antar, då av skolans personal eftersom det är 

de som tagit  fram dokumentet.   På skola  C,  D och E framgår  det  inte  när  och  av vilka 

dokumentet ska uppdateras/utvärderas. Anmärkningsvärt är att tre av fem skolor i sina lokala 

arbetsplaner  inte  har  klartgjort  när  och  av  vem/vilka  det  ska  uppdateras/utvärderas.  Vi 

ifrågasätter  hur  skolans  värdegrundsarbete  kan  hållas  levande  och  aktuellt  om  det  inte 

kontinuerligt uppdateras/utvärderas av alla inblandade på skolan?   

Vi har även tittat på skolornas formulering om påföljder och konsekvenser i dokumenten. På 

skola A, B och E saknas formulering om påföljder och konsekvenser i dokumentet. På skola 

C formulerar man krav på att följa värdegrundstankarna, annars vidtas åtgärder. Däremot är 

det oklart vilka åtgärderna är. På skola D finns en liknade formulering, att påföljder finns, 
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men det  är  oklart  vilka  och  vi  antar  här  att  åtgärderna  är  beslutade  av  ledningsgruppen 

eftersom  de  tog  fram  dokumentet.  Vi  ser  det  som  märkligt  att  man  på  skola  C  och  D 

aktualiserar påföljder men inte tydliggör fullt ut vilka de är, utan istället ligger som ett slags 

hot mellan raderna. 

Sammanfattningsvis upplever vi att lärarens förutsättningar att kunna förankra värdegrunden i 

den dagliga verksamheten är olika från skola till skola beroende på hur man har formulerat sin 

arbetsplan. Bland annat visar detta sig i de ord/begrepp som skolan valt att använda sig av. I 

de lokala arbetsplaner vi har analyserat är det stor skillnad mellan skolorna när det gäller 

hanteringen av de ord/begrepp man valt att använda sig av.  Vi tolkar det som att det viktiga 

inte är valet av ord/begrepp utan att de ges en tydlig innebörd för alla på skolan för att läraren 

skall få goda förutsättningar att kunna arbeta med orden/begreppen i praktiken. Vår tolkning 

är  att  läraren  har  mycket  olika  förutsättningar  att  hantera  orden  eller  begreppen  i 

verksamheten beroende på om de är förankrade bland de inblandade eller har getts en tydlig 

innebörd på skolan. Vi har kommit fram till att det inte är av största betydelse hur den lokala 

arbetsplanen är utformad, utan viktigast är att innehållet är väl förankrat hos alla inblandade, 

framför  allt  hos  läraren,  eftersom  han/hon  ansvarar  för  värdegrundsarbetet  i  praktiken. 

Därmed är det också av största betydelse hur tydligt formulerad och konkret skolans lokala 

arbetsplan är för att läraren ska ha goda förutsättningar att kunna arbeta efter den. Vi tolkar 

det  som  att  på  de  skolor  där  samtal  och  diskussioner  har  lett  fram  till  ett  gemensamt 

förhållningssätt har läraren andra förutsättningar att förankra värdegrunden i praktiken än där 

samtal om värdegrundsfrågor saknas helt. Vår reflektion är att läraren har olika förutsättningar 

att  nå värdegrundsmålen beroende på hur  tydligt  tillvägagångssätten  är  formulerade i  den 

lokala arbetsplanen. Vår studie har visat att endast två av fem skolor har skapat en värdegrund 

genom att alla inblandade är delaktiga i framtagandet. Vår tolkning är att det skapar märkliga 

förutsättningar för läraren när värdegrunden inte är förankrad hos alla inblandade utan endast 

beslutad av skolans personal. Vi ifrågasätter hur läraren ska kunna föra samtal med elever och 

föräldrar om värdegrunden när de inte fått varit med och skapa den? Vår reflektion är att det 

är av största vikt att det ges utrymme för alla inblandade att samtala om och vara med och 

skapa en gemensam värdegrund. Enligt flera av dokumenten saknades uppgifter om när och 

av  vem/vilka  uppdatering/utvärdering  skulle  ske.  Vi  tolkar  det  som att  läraren  har  olika 

förutsättningar  för  att  kunna  förankra  värdegrundsarbetet  beroende  på  om dokumentet  är 

aktuellt och levande hos alla inblandade. Vi har uppmärksammat att två av fem skolor har 

formulerat  ”ordningsregler” under rubriken värdegrund. Det kan ses som anmärkningsvärt 
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att skolans värdegrundsmål finns samlat som ”ordningsregler” i deras lokala arbetsplan. Vi 

funderar över sambandet mellan värdegrund och kepsar, snöbollar och snus. Vår reflektion är 

här att det måste vara svårt för läraren att hantera regler om inte påföljder och konsekvenser 

finns överenskomna.  

Efter att ha granskat dessa fem lokala arbetsplaner tycker vi oss kunna se att en lärare med en 

aktuell och levande värdegrund att arbeta efter och som är väl förankrad via samtal och dialog 

hos  alla  inblandade  i  verksamheten,  har  bättre  förutsättningar  att  kunna  förankra 

värdegrunden i den dagliga verksamheten, än en lärare som saknar detta. Likaså ger en tydligt 

och konkret formulerad lokal arbetsplan med värdegrundsord/begrepp som har getts en tydlig 

innebörd  för  alla  inblandade,  bättre  förutsättningar  för  läraren  att  kunna  förankra 

värdegrunden i praktiken.

7 DISKUSSION

Vi kommer nu i den avslutande diskussionen att föra ett resonemang om resultatet av vår 

textanalys  kopplat  övriga  delar  i  uppsatsen,  dels  vad  styrdokumenten  och  Skolverkets 

utvärderingar säger och dels hur aktuell forskning ser på värdegrundsdiskussionen. Skolans 

har i uppdrag dels att överföra grundläggande värden samt dels att främja elevernas lärande 

där individen ska stimuleras att inhämta kunskaper. Dessa två uppdrag får inte särskiljas från 

varandra utan måste gå hand i hand. Utvärderingar har visat att det finns tendenser till att 

skolor har svårt att sammanföra dessa båda uppdrag och att kursplanerna i respektive ämne 

fortfarande styr skolans verksamhet. Skolverkets (2000) studie om värdegrunden visade att en 

grundläggande problematik  som finns  är  hur  värdegrunden ska  mätas.  Man menar  att  ett 

utvärderingsinstrument  bör  utvecklas  som  ska  mäta  värdegrundsmålen.  Idag  saknas  ett 

”belöningssystem”,  betyg  finns  ju  alltså  endast  i  respektive  ämne  i  kursplanerna. 

Värdegrundsfrågor har inte samma status som kursplaneämnena och prioriteras därför inte, 

vilket leder till att arbetet med värdegrunden försvåras för skolorna.  Eller är det så att det 

krävs en egen ”kursplan för värdegrunden” för att den ska få högre status?

 

De skolor som kommit  långt med värdegrundsarbetet och därmed att  sammanföra skolans 

båda uppdrag har integrerat värdegrundsfrågor i verksamheten och försökt att skapa en helhet 

i undervisningen. I vår studie fann vi att en av skolorna medvetet har valt att arbeta tematiskt 
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med en gemensam kursplan för att  skapa helhet  i  undervisningen och ambitionen är  att  i 

verksamheten aktivt arbeta med värdegrundsbegreppen. Skolverkets studie, liksom vår studie, 

visade att skolors värdegrundsarbete har en tendens att resultera i så kallade ”icke-budskap”, 

d.v.s. olika former av regler.  Även Orlenius (2001) för en diskussion om denna tendens till 

regelfokusering  som finns  på  skolor.  Skolverket  lyfter  i  sitt  kommentarmaterial  fram att 

värdegrundsarbetet inte har resulterat i tillvägagångssätt för hur man vill stärka och främja 

demokratiska värden och normer, utan istället formuleras som ordningsregler.

Olika former av regler och liknande, ofta i betydelsen förbud, är ett sätt för skolor att försöka tackla olika 
problem  och  upplevs  av  många  skolor  som en  konkretisering  av  värdegrunden.  Värdegrundsarbetet 
riskerar  på  så  sätt  att  bli  en  uppsättning  regler  och  förhållningsbetämmelser  mot  icke  demokratiska 
uttryck,  i  stället  för  strategier  för  hur  man  vill  stärka  och  främja  demokratiska  värden  och  normer 
(Skolverket 2000, s 70).

Kan orsaken till regelfokuseringen på skolorna vara att det är enklare och smidigare och tar 

mindre tid att skapa en samling regler än att tillsammans diskutera och komma fram till ett 

gemensamt förhållningssätt och en gemensam värdegrund?

Skolverkets studie visade att  det finns en tendens att  skolor har skapat egna ämnen,  t.ex. 

livskunskap  som  ett  försök  att  göra  värdegrunden  konkret.  Ett  annat  sätt  att  få  in 

värdegrundsarbetet  i  verksamheten,  enligt  Skolverkets  studie,  är  att  skolan  genomför 

”temadagar”. Detta anser vi ligger i linje med att värdegrunden ses som ett eget ämne. Här 

tolkar vi det som att värdegrunden står ”ensam”, vid sidan om kursplanerna i respektive ämne:

Värdegrundsfrågor  behöver  genomsyra  hela  den pedagogiska  verksamheten.  Det  betyder  att  det  inte 
räcker med att arbeta med till exempel EQ (emotionell kompetens) några gånger i veckan. Det handlar 
lika  mycket  om att  också  studera  värdefrågor  i  områden  som naturvetenskap  och samhällsvetenskap 
(Orlenius 2001, s222-223).  

Vi fann dock inte att man arbetade på detta sätt på de skolor som ingick i vår studie. I motsats 

till detta fann vi att en skola istället har valt att arbeta tematiskt vilket innebär ett helt annat 

synsätt på värdegrunden, liksom även ämnena i kursplanerna. Syftet för skolan med att arbeta 

tematiskt är att skapa helhet och sammanhang i undervisningen, vilket innebär en integrering 

av  värdegrunden  samt  att  den  då  genomsyrar  all  verksamhet.  I  samband  med  att  arbeta 

tematiskt ser vi även ökade möjligheter för skolorna att skapa utrymme för samtal och dialog 

eftersom man som lärare då samverkar med andra lärare om vad verksamheten ska innehålla. 

Vår studie visade att  endast två av fem skolor tydligt  har skapat utrymme för samtal och 

dialog i sina lokala arbetsplaner. Vi ifrågasätter hur detta stämmer överens med kommunens 
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skolplan liksom Lpo 94 som tydligt uttrycker att barn och unga ska bjudas in till samtal kring 

värdegrundsfrågor.  

Tomas Englund (2000) menar att värdegrunden kan omsättas i praktiken genom ”deliberativa 

samtal”,  där  kommunikation  är  en  central  del,  eftersom samtal  och  dialog  enligt  honom 

förefaller vara det mest naturliga sättet att förmedla värden. Likaså menar Zackari & Modigh 

(2000) att samtal och dialog utgör grunden för en demokratisk skola. En aspekt på samtalets 

betydelse är att man i Skolverkets studie kom fram till vikten av att skapa förutsättningar för 

samtal mellan alla parter, personal, elever och föräldrar. Skolorna i studien skiljer sig genom 

att  de  informerar föräldrarna  eller  att  de  involverar föräldrarna  i  att  skapa en gemensam 

värdegrund. Här har samtalet och dialogens funktion olika betydelse. Även vår studie visade 

att  skolor  har  valt  att  göra  på  olika  sätt  när  det  gäller  att  göra  föräldrar  delaktiga  i 

värdegrundsarbetet. Eftersom styrdokumenten säger att arbetet i skolan ska ske i samarbete 

med hemmen menar vi att det är viktigt att involvera föräldrar i värdegrundsarbetet istället för 

att bara informera dem.

Samtal och dialog är av stor betydelse även för personal för att kunna utveckla ett gemensamt 

förhållningssätt på skolan. Skolledningen har det övergripande ansvaret att skapa utrymme för 

kommunikation inom personalgruppen. Lindgren (2001) menar att det är stor skillnad på hur 

kommuner och skolor har tolkat värdegrunden. Han menar vidare att  det är pedagogernas 

ansvar att överföra värdegrunden till praktisk handling. I Lpo 94 finns det ett stort friutrymme 

för pedagogen gällande val av arbetssätt. Vi ställer oss frågan vilka konsekvenser det får för 

tillämpningen  av  värdegrunden  i  praktiken.  Vad  händer  med  de  ursprungliga 

värdegrundsmålen när alla skolor och/eller lärare gör sina ”egna” fria tolkningar?  Finns det 

en risk i att det blir lärarens ”privata” värdegrund som styr arbetet? Eller är det istället en vinst 

i att skolor/lärare tvingas diskutera, samtala och enas om hur värdegrunden ska förankras i 

praktiken?  

Det framgår av Skolverkets studie:  

Att olika tolkningar av värdegrunden förekommer är delvis en av poängerna. Det är naturligt och t.o.m. 
önskvärt att olika praktiska tillämpningar kommer till stånd. Det lokala friutrymmet, med sin särskilda 
kontext,  måste få genomslag i  tillämpningen.  Problemet är om de fria  tolkningarna även omfattar de 
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gemensamma grundläggande värdena i vår demokrati. Läroplanernas mål om värdegrund syftar till lokala 
tolkningar utan att värdegrunden för den skull relativiseras (Skolverket 2000, s 67).

Sigurdson (2002) menar att grundläggande värderingar som t.ex. formuleringen om kristen 

tradition och västerländsk humanism måste diskuteras och göras konkreta för att få genomslag 

i praktiken. Orlenius (2001) påtalar i sammanhanget att värdegrunden faktiskt riskerar att dö 

ut om inte betydelsen av de grundläggande värdena analyseras och får en tydlig innebörd hos 

alla  inblandade.  I  vår  studie  har  vi  sett  i  de  lokala  arbetsplanerna  att  man  har  valt  att 

tydliggöra värdegrundsmålen på olika sätt.  Graden av konkretion av dessa mål är mycket 

skiftande. Enligt styrdokumenten har skolorna som uppgift att omsätta värdegrundsmålen till 

praktisk  handling  och  därmed  krävs  att  tillvägagångssätten  är  tydliga  och  konkret 

formulerade. För att skapa bra förutsättningar för läraren, att bland annat genom samtal och 

dialog, kunna förankra värdegrunden i praktiken drar vi den slutsatsen att det krävs en konkret 

arbetsplan med tydliga  tillvägagångssätt  där samtal  och dialog får utrymme i  den dagliga 

verksamheten. I Lpo 94 är det på ett  mycket  tydligt  sätt  formulerat  att  ansvaret ligger på 

skolledningen: 

Rektorn ansvarar för att en lokal arbetsplan upprättas samt för att skolans resultat följs upp och utvärderas 
i förhållande till de nationella målen och till målen i skolplanen och den lokala arbetsplanen (Lpo 94, 
s16).

Utifrån detta resonemang och utan en konkret arbetsplan finns det en risk i att värdegrunden 

förblir abstrakta uttryck utan handling. Skolverket (1999) förtydligar att värdegrunden inte är 

läroplanens ”poesidel”:

Det  ligger  ett  stort  ansvar  på  de  verksamma  i  skolan  –  och  på  skolans  huvudmän  –  att  skapa  en 
verksamhet där värdegrunden får praktiska konsekvenser och där det förs en levande debatt om värden 
och värdens konsekvenser med och mellan skolans personal, elever och föräldrar (Skolverket 1999, s14).

Skolverkets utvärderingar om värdegrundsarbetet gjordes fem år efter läroplanens införande 

och  har  visat  på  flera  svårigheter  för  skolorna  att  förankra  värdegrunden  i  den  dagliga 

verksamheten. Det är nu tolv år sedan och vår studie visar att dessa svårigheter fortfarande 

finns kvar till viss del. Borde vi inte ha kommit längre än så? Och vad kan i så fall orsakerna 

vara? Faktorer som har betydelse i sammanhanget tror vi kan vara ekonomiska begränsningar, 

minskade  resurser,  organisatoriska  svårigheter  samt  traditioner  i  skolan  som  är  svåra  att 

förändra.  Vi  ställer  även  oss  frågan  om  lärarutbildningen  verkligen  ligger  i  linje  med 

läroplanens  värdegrundsmål?  Kan  det  vara  så  att  skolans  värdegrund  håller  på  att  bli 
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bortprioriterad  framför  andra  områden? Denna reflektion  från  vår  sida kommer  sig  bland 

annat av att Värdegrundscentrum (VGC) numera är nedlagt vilket enligt Joakim Lindgren har 

flera  orsaker.  Bland  annat  ändrade  prioriteringar,  men  framförallt  olika  syn  på 

lärarutbildningens struktur. Han menar att vi nu har fått en ny regering och kanske får vi en ny 

lärarutbildning  där  mer  eller  mindre  tekniska  kompetenser  kommer  att  prioriteras.  Han 

nämner farhågor som att läraren kan komma att bli en slags ingenjör som väger och mäter 

elevernas kunskaper och progression?4 Är värdegrundsfrågor inte lika aktuella längre? Vår 

reflektion är att det är av stor betydelse hur man prioriterar tiden i skolan. Liksom Skolverkets 

studie visade menar vi att problemet inte är bristen på tid att förankra värdegrunden utan mer 

om  vad man  använder  tiden  till  och  hur  man  väljer  att  gå  tillväga  för  att  förankra  de 

grundläggande  värdena.  Vår  övertygelse  är  att  fördjupade  diskussioner  mellan  alla 

inblandande samt samtal mellan personal om värdegrundens innebörd förhoppningsvis skapar 

pedagogiska och didaktiska konsekvenser i överensstämmelse med värdegrundsmålen.

8 SLUTORD

8.1 Metoddiskussion

Vi kan konstatera  efter  att  ha genomfört  denna studie av fem skolors  lokala arbetsplaner 

gällande värdegrundsmålen, att det finns ett stort ”mörkertal” av lokala arbetsplaner, dels i 

kommunen och dels i övriga landet, som vi inte har tagit del av. Detta skulle kunna påvisa ett 

annat resultat. Vi kan inte konstatera att vårt resultat är generellt för alla skolor. Däremot kan 

vi anta,  eftersom Lpo 94 finns som styrdokument  för hela landet,  att  det  inte är  så stora 

skillnader mellan skolors lokala arbetsplaner och de som ingick i vår studie. Variation mellan 

de fem lokala arbetsplaner som ingick i vår studie kan vi anta är generell i landet. Vi kan inte 

uttala oss om hur det faktiskt ser ut på skolorna i praktiken gällande värdegrundsarbetet. Det 

kan finnas skolor som har ett väl fungerande värdegrundsarbete lika väl som det kan finnas 

skolor som helt saknar detta oavsett hur deras lokala arbetsplan är formulerad. Vi kan heller 

inte uttala oss om hur skolornas process med att ta fram ett värdegrundsdokument har gått till. 

Vi  menar  här  att  en  värdegrundsdiskussion  kan  ha  förts  på  skolorna  oavsett  om den  är 

synliggjord i skolans värdegrundsdokument eller inte. 

8.2 Fortsatt forskning

4 Dessa tankar gav av Joakim Lindgren via e-mail 1/12-06.
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Vår  reflektion  är  att  det  hade  varit  intressant  att  komplettera  med  och  genomföra  en 

etnografisk  studie  med  intervjuer  med  personal  och/eller  observationer  i  den  dagliga 

verksamheten för att få en bredare bild av lärares förutsättningar att förankra värdegrunden i 

verksamheten. Med en etnografisk studie hade vi kunnat ställa fler och andra typer av frågor 

genom t.ex. intervjuer med personal, vilket skulle kunna resultera i en mera övergripande och 

omfattande samt mer noggrann och tillförlitlig studie.  Under arbetet med studien upplevde vi 

att de största svårigheterna var att sätta oss in i textanalys som metod samt att kunna tillämpa 

denna metod på ett för oss klokt sätt. Det var svårt att omsätta råd och tips om textanalys från 

litteraturen till de dokument som vi skulle analysera. Detta gällde speciellt att kunna ställa 

”rätt” frågor till texterna, vilket är mycket viktigt för att nå ett tillförlitligt och säkert resultat. 
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