
2006:026 

E X A M E N S A R B E T E

Värdegrunden
En studie av arbetet med att uppnå

en god värdegrund hos eleverna

 Susanne Nilsson
 Susanne Strömbäck

Luleå tekniska universitet

Lärarutbildning
 Allmänt utbildningsområde C-nivå 

Institutionen för Utbildningsvetenskap

2006:026  - ISSN: 1652-5299 - ISRN: LTU-LÄR-EX--06/026--SE



Förord 
 
Vi vill tacka vår handledare Mayvor Ekberg som väglett, inspirerat och uppmuntrat oss under 
detta examensarbete. Vi vill även tacka pedagogerna som ställde upp i undersökningen. Ar-
betet har varit krävande men lärorikt och har medfört många suckar men även många skratt. 
Så tillsist vill vi tacka varandra både för suckarna och skratten.  
 
Susannorna 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   



Abstrakt 
 
Vi har gjort en undersökning där vi studerat värdegrundsbegreppet. Syftet var att undersöka 
hur en skola arbetar för att uppnå en god värdegrund hos eleverna. De frågor vi ville få besva-
rade var, vilket innehåll ger pedagogerna begreppet värdegrund samt hur och när pedagogerna 
arbetar med värdegrunden. I arbetets bakgrund har vi studerat litteratur som behandlar värde-
grundsbegreppet. Som undersökningsmetod valde vi kvalitativa intervjuer. Intervjuerna inne-
fattade fem pedagoger på en f-6 skola. Vår undersökning visade att värdegrundsbegreppet är 
svårdefinierat och har ett brett innehåll. Pedagogernas arbetssätt varierade beroende på elev-
gruppen, men en viktig del i värdegrundsarbetet som framkommit är diskussionen. Enligt 
undersökningen ska värdegrundsarbetet genomsyra hela skolans verksamhet. 
Värdegrundsarbetet är viktigt och måste få ta mycket tid!  
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Bakgrund 
Inledning 
Vi är två studenter som läst tillsammans i drygt tre år på lärarutbildningen, under dessa år har 
vi varit ute på verksamhetsförlagd utbildning (vfu) ett flertal gånger. Något vi bägge har upp-
märksammat under vfu-perioderna, är att vi upplever oro i många klasser och mycket tid går 
åt till att diskutera grundläggande värden, vad som är rätt och vad som är fel, hur man beter 
sig gentemot andra, vad man bör och inte bör göra. Det vi har reagerat på är, att vi inte upp-
levde att dessa värdegrundsfrågor behövde ta lika stor plats av undervisningen när vi själva 
gick i grundskolan. Vi undrar varför de behöver så stor plats idag? Kan det bero på att sam-
hället förändrats? Familjebilden ser ofta annorlunda ut idag jämfört med för ca 20 år sedan. 
Då var kärnfamiljen vanligast och ofta var mamman hemma med barnen tills de blev relativt 
stora. Idag har barnen ofta flera fritidsaktiviteter och tiden tillsammans med den samlade 
familjen har minskat, i bästa fall äter man middagen tillsammans innan någon ska skjutsas till 
någon form av aktivitet utanför hemmet. Även informationsflödet är helt annorlunda idag, 
barnen matas med intryck från många håll. Den nya tekniken medför ett annat sätt att 
kommunicera till exempel via mobiltelefoner och internet, dessutom skapar den andra intres-
sen så som ökat tv tittande och dataspelande. Vi antar att allt detta påverkar barnen även i 
skolan. Eftersom vi inom en snar framtid kommer att arbeta som lärare vill vi veta hur erfarna 
lärare arbetar med värdegrundsfrågor i praktiken.  
 
Vi har valt att i vårat examensarbete undersöka hur lärare arbetar för att uppfylla värde-
grundsmålen i Läroplanen för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritids-
hemmet (Lpo 94). Skälet är att en god värdegrund krävs för att skapa ett gott klassrumsklimat 
som i sin tur är en nödvändighet för elevernas inlärning. Vi vill se om värdegrundsarbetet är 
planerat och ingår i det dagliga arbetet. Genomsyrar värdegrunden hela undervisningen eller 
sker det endast vid behov, det vill säga då situationer kommer upp som gör det nödvändigt? 
Tillskillnad från andra ämnen i skolan saknar värdegrundsarbetet en egen kursplan. Värde-
grunden ingår i andra ämnens kursplaner men är det tillräckligt för att nå de uppsatta målen i 
läroplanen? Skulle en egen kursplan i ämnet förstärka läroplanens intentioner och hjälpa oss 
som lärare i vårt arbete med värdegrunden? Genom valet av inriktning på vårt examensarbete 
vill vi nå en djupare insikt i lärarens och skolans arbete med elevernas värdegrund, vad som 
förväntas och hur det ska genomföras. 

Förankring i styrdokument 
Under denna rubrik kommer vi att ta upp vad som står att finna i Lpo 94 gällande skolans 
värdegrund. Här kommer vi även att presentera utdrag ur de kursplaner som tar upp värde-
grundsfrågor.  
 
Lpo 94 
I Lpo 94, första kapitlet, Skolans värdegrund och uppdrag klargörs skolans uppdrag att för-
medla och förankra en god värdegrund hos eleverna. Under rubriken Grundläggande värden 
står att läsa: 
 

Det offentliga skolväsendet vilar på demokratins grund… 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 fri-
het och integritet, alla människors lika värde, 
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jämställdhet mellan kvinnor och män, samt solidaritet med svaga och utsatta är de 
värden som skolan skall gestalta och förmedla. (Lärarförbundet, 2002, s.9) 

 
Skolan ska hjälpa fram och utveckla elevers empatiska förmåga. Skolan ska inte acceptera 
någon form av kränkande behandling. Om detta står under rubriken Förståelse och med-
mänsklighet i Lpo 94: 

 
Skolan skall främja förståelse för andra människor och förmåga till inlevelse. Om-
sorg om den enskildes välbefinnande och utveckling skall prägla verksamheten. 
Ingen skall i skolan utsättas för mobbning. Tendenser till trakasserier skall aktivt 
bekämpas. Främlingsfientlighet och intolerans måste bemötas med kunskap, öppen 
diskussion och aktiva insatser. (Lärarförbundet, 2002, s.9) 

 
Lpo 94 tar även upp att varje elev ska uppmuntras till att uttrycka sina åsikter och inse värdet 
av att vi människor tycker olika. Detta finns under rubriken Saklighet och allsidighet: 
 

Skolan skall vara öppen för skilda uppfattningar och uppmuntra att de förs fram. 
Den skall framhålla betydelsen av personliga ställningstaganden och ge möjligheter 
till sådana. (Lärarförbundet, 2002, s.10) 

 
Lars Edling skriver i boken Kompissamtal (2002) att om eleven inte kan hantera det med-
mänskliga samspelet har det inte så stor betydelse hur mycket faktakunskaper de får eftersom 
uteblivandet av emotionella kunskaper leder till en problemfylld vardag.   Sammanfattnings-
vis har skolan i uppdrag att förbereda eleverna för livet, detta gäller lika mycket att få 
kunskaper om det sociala samspelet som att tillgodogöra sig ämneskunskaper. Detta styrks i 
Lpo 94 under rubriken Skolans uppdrag: 

 
Skolan har i uppdrag att överföra grundläggande värden och främja elevernas 
lärande för att därigenom förbereda dem för att leva och verka i samhället. Skolan 
skall förmedla de mer beständiga kunskaper som utgör den gemensamma referens-
ram alla i samhället behöver. (Lärarförbundet, 2002, s.11) 
 
Det etiska perspektivet är av betydelse för många av de frågor som tas upp i skolan. 
Perspektivet skall prägla skolans verksamhet för att ge grund för och främja 
elevernas förmåga att göra personliga ställningstagande. 
(Lärarförbundet, 2002, s.12)    

 
Kursplaner för grundskolan 
När vi studerar kursplanerna för grundskolan, hittar vi värdegrundsrelaterade mål endast i 
kursplanerna för religionskunskap, samhällskunskap samt svenska, dessa presenteras nedan: 

 
Skolan skall i sin undervisning i religionskunskap sträva efter att eleven 
– reflekterar över etiska, existentiella och religiösa frågor som berör hans eller 
hennes liv, 
– utvecklar förståelse av hur kristendomen påverkat det svenska samhället, 
– utvecklar kunskap om olika religioners påverkan på det svenska samhället, 
– utvecklar förståelse av ställningstaganden i religiösa och etiska frågor samt en 
grundläggande etisk hållning som grund för egna ställningstaganden och eget 
handlande… (Skolverket, 2000, s.81-82)      
 
Skolan skall i sin utbildning i samhällskunskap sträva efter att eleven 
– omfattar och praktiserar demokratins värdegrund, 
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– utvecklar kunskaper om skiftande samhällsförhållanden och deras relation till 
demokratiska principer,  
– utvecklar kunskaper om rättigheter och skyldigheter i ett demokratiskt samhälle,  
– förstår hur olika intressen, ideologier och traditioner påverkar sättet att se på 
individ och samhälle samt hur samhällets normer och värderingar påverkar och på-
verkas av individen, 
– utvecklar kunskap om och förståelse av ett samhälle med etnisk och kulturell 
mångfald och betydelsen av detta för mellanmänskliga relationer, 
– utvecklar sin förmåga att argumentera och uttrycka ståndpunkter samt en tilltro 
till den egna förmågan att aktivt delta i samhällslivet och påverka samhälls- 
utvecklingen. (Skolverket, 2000, s.86-87) 

 
Skolan skall i sin undervisning i svenska sträva efter att eleven: 
– utvecklar sin förmåga att i dialog med andra uttrycka tankar och känslor som 
texter med olika syften väcker samt stimuleras till att reflektera och värdera… 
(Skolverket, 2000, s. 97)  
 

Kursplan för värdegrunden?  
Trots att skolans värdegrund har en så framstående position i dagens läroplan saknas en egen 
kursplan. Detta har både Anne-Marie Kveli (1994), lektor i pedagogik och Kennert Orlenius 
(2001) fil.dr i pedagogik uppmärksammat. Vi kommer nedan att behandla frågorna, behöver 
värdegrunden en egen kursplan för att precisera Lpo 94: s intentioner med värdegrunden? 
Alternativt, ska värdegrunden ingå i alla kursplaner och inte bara i några? 
 

Läroplanen innehåller ingen ‘kursplan’ för social utveckling. Därför faller det i hög 
grad på varje enskild lärare att avgöra vad som är viktigt för eleverna att lära sig på 
detta område, hur det kan ske och hur mycket tid som kan ägnas åt det. 
(Kveli, 1994, s.109) 

 
Kveli uppmärksammar vikten av arbetet med elevernas sociala utveckling samtidigt som hon 
påpekar avsaknaden av en kursplan som motsvarar den allmänna delen i läroplanen. Även 
Orlenius (2001) lyfter fram avsaknaden av vägledning i kursplanerna för värdegrundsarbetet. 
Han redogör för ett seminarium med syfte att behandla frågan om etikens plats i skolan. Detta 
seminarium ägde rum år 1990 på initiativ av bland annat Skolöverstyrelsen. En expertgrupp 
bestående av teoretiker och praktiker diskuterade på detta seminarium frågan om etik ska bli 
ett eget ämne, eller utgöra ett förhållningssätt i alla ämnen. Diskussionen visade på problema-
tiken kring etik och värdegrundsfrågor när dessa inte finns med i alla ämnens kursplaner, al-
ternativt har en egen kursplan. Denna expertgrupp uppmärksammade att etik ska genomsyra 
skolans alla ämnen, trots detta finns etik endast i kursplanerna för samhällskunskap, svenska 
och religionskunskap. Fortsättningsvis tar Orlenius (2001) upp problematiken med att alla 
tolkar ordet värdegrund på olika sätt beroende på sin bakgrund, detta försvårar ett gemensamt 
innehåll av värdegrunden i skolan. Han menar på att det finns en tanke bakom varför 
läroplanen är skriven på ett sådant sätt att den har många tolkningsmöjligheter. Läroplanerna 
följer samhällsmönstret det vill säga de aktuella värderingar som råder i samhället gällande 
både det politiska livet och näringslivet. Läroplanerna är därmed politiska dokument, faran 
med detta är att läroplanen blir en abstrakt text och därmed blir svår att omsätta i praktiken. 
Dessutom kräver det mycket tid och arbete för att skolan ska komma fram till en gemensam 
tolkning att utgå ifrån i sitt arbete. Detta tar Gunilla Zackari, projektledare och Fredrik 
Modigh, huvudsekreterare för Värdegrundsboken (2002) (som var en del i värdegrunds- 
projektet som pågick från februari 1999 till mars 2000) upp, de menar: 
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Värdegrunden som pedagogisk fråga innefattar ett behov av att utarbeta långsiktiga 
strategier för hur man vill arbeta och vad som krävs för att detta arbete skall kunna 
åstadkommas. Det är en process som kräver tid för reflexion och pedagogiska dis-
kussioner. Utan denna tid riskerar skolans personal att avprofessionaliseras. 
(Zackari och Modigh, 2002, s.54) 
 

De skriver också om vikten av att skolan inte bara ska lära ut moral, etik och demokrati. 
Pedagogerna måste själva visa genom handling vilka grundläggande gemensamma värden 
som de står för både i sin yrkesroll och privat. Ola Sigurdson, fil.dr i systematisk teologi har i 
sin bok Den goda skolan (2002) liknande tankegångar, han menar att eftersom skolan skall 
gestalta och förmedla vissa värden så kan man inte bara ge utantill läxor åt eleverna. Han 
skriver vidare att ”värden som ska gestaltas kan inte endast läras in, utan måste också levas. 
De skall inte bara kommas ihåg, utan måste även förkroppsligas, för att anses vara inlärda” (s. 
143). Dessa ovanstående resonemang av Zackari, Modigh och Sigurdson kan vara argument 
för varför inte en egen kursplan i värdegrundsarbetet behövs. Det vill säga värdegrunden ska 
genomsyra hela undervisningen. Ett annat argument till att inte värdegrunden ska ha en egen 
kursplan tas upp av Zackari och Modigh. De menar att värdegrunden då kan bli kunskaps- och 
värdeförmedling på avsatt lektionstid och riskeras att endast betraktas som en ämnesfråga. 

Vad är värdegrund? 
Ordet värdegrund finns inte som uppslagsord i varken Svenska Akademins ordlista eller i 
Nationalencyklopedin. Vi anser att det är besynnerligt, att det inte går att finna en konkret 
definition på ett ord som används så självklart av alla i skolans värld, en definition som alla 
kan ta till sig och för att vi ska förstå vad vi pratar om. Nedan kommer vi att presentera de 
definitioner av begreppet värdegrund som vi funnit.   

 
Lars Hogedal (2003) som är verksam som projekt- och processledare inom SISU 
Idrottsutbildarna definierar värdegrundsbegreppet på följande sätt:  
 

En värdegrund beskriver en organisations förhållningssätt, rättesnören och led-
stänger. Värdegrunden kan dels beskriva förhållningssättet till uppdraget (verk-
samhetsidén), dels hur individer, grupper och avdelningar i organisationen ska för-
hålla sig till varandra. (Hogedal, 2003, s. 12) 

 
Zackari och Modigh (2002) redovisar den definition på värdegrunden som är utarbetad av, 
den centrala organisationen för Sveriges elevråd, Elevorganisationen:  
 

För oss är värdegrunden stämningen och värderingar som möter oss i skolan. 
Värdegrunden handlar om att låta oss växa så mycket som vi vill och att lämna 
skolan och känna sig respekterad och litad på. Att lämna skolan och känna att man 
där beretts plats att vara en hel människa. (Zackari och Modigh, 2002, s.34) 
 

Vi anser att denna definition är extra intressant för oss blivande lärare eftersom det är eleverna 
själva som tolkar värdegrunden ur sitt perspektiv, och det är för deras skull som lärare ska 
arbeta med, och vara värdegrunden.  
 
Zackari och Modigh klargör i Värdegrundsboken (2002) att ett demokratiskt och humanistiskt 
förhållningssätt är i centrum i deras tolkning av värdegrundsbegreppet. De menar att värde-
grunden handlar om etiska och moraliska förhållningssätt som utvecklas när man möter 
andras uppfattningar. Dialogen är central för dessa när det gäller att utveckla demokratins och 
humanismens värden.  
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Därför är samtal och dialog viktiga medel för vilken etik som utvecklas. De sociala 
relationerna behöver förändras och utvecklas. Möten och samtal behöver komma 
till stånd för att främja demokratiska värden och därigenom motverka maktmiss-
bruk. (Zackari och Modigh, 2002, s.94) 

 
Zackari och Modigh (2002) redogör för religionshistorikerns Christer Hedins och docenten i 
pedagogik Pirjo Lahdenperäs beskrivning av värdegrunden. De vill använda sig av liknelsen, 
samhället som ett hus. De menar på att den fasta husgrunden symboliserar värdegrunden. 
Samhällets innevånare är de som bor i huset och ”den gemensamma värdegrunden används av 
husets invånare för att skapa mening, värdighet, självkänsla, spelregler och ordning”.   
 
Ola Sigurdson redogör i sin bok Den goda skolan (2002) om ett förslag till definition som 
kommer från en arbetsgrupp bakom regeringens utredning En värdegrundad skola – idéer om 
samverkan och möjligheter från 1997. Deras definition lyder ”de grundläggande värden som 
samhället vilar på och som skolan ska bidra till att föra över från en generation till nästa.” (s. 
13) Detta förslag liknar Hedin & Lahdenperäs beskrivning av värdegrunden men det nya i 
ovanstående definition är att man tar fasta på att vi har kunskaper om grundläggande värden 
och att dessa kunskaper ska vi föra vidare till kommande generation istället för att de ska be-
höva uppfinna hjulet en gång till. Men denna definition kan upplevas lika abstrakt som värde-
grundsbegreppet på grund av benämningen grundläggande värden. Vad menas egentligen 
med grundläggande värden? Vem bestämmer vilka dessa är? 
 
Lpo 94 använder sig av rubriken Normer och värden. Men vad menas med dessa begrepp? Är 
det dessa begrepp som tillsammans utgör värdegrunden? Orlenius (2001) reder ut begreppen. 
Han menar att normer är handlingar som är önskvärda eller ickeönskvärda. Detta betyder att 
normer är grundprinciper. Alla människor har normer vilket gör att man inte kan tala om 
normlöshet. Istället bör vi enligt Orlenius tala om att handla utifrån icke acceptabla normer. I 
skolmiljön ställs olika normer mot varandra, lärares gentemot elevers/föräldrars normer, en 
skola mot andra skolors normer. Värden är någonting som är eftersträvansvärt, någonting gott 
och dessa styr normerna. Normer kan skiljas från regler som oftast har en kännbar påföljd om 
de inte efterföljs. Regler kan också tolkas som rättesnören, det vill säga något som hjälper oss 
att i handling och ord uttrycka våra normer och värden. Zackari och Modigh (2002) påtalar att 
i praktiken behöver det inte betyda att värden och normer följs åt. 
 
 
I En värdevital och värdetydlig skola (2002) beskriver fil.dr Lilian Nilsson, sina tankar om 
skolans värdegrund i sitt kapitel. Hon har utifrån sitt perspektiv studerat skolans vägledande 
uppgift i Lpo 94. Hon menar att värdegrunden i Lpo 94 anger: 
 

… för det första grunden för arbetet, värdegrunden, vilken också kan betraktas som 
uttryck för en förväntad utveckling av skolans miljö, av elevernas kommande 
vuxenansvar och därmed av det demokratiska samhällets utveckling. Vidare be-
skriver de lärarens uppdrag som en etisk kompetens, som dels förutsätter en ge-
nomtänkt personetik visavi läraryrket (självkännedom). Dels förmåga att tillsam-
mans med eleverna tillämpa etiska principer och resonemangsmodeller på frågor, 
som hör till skolans kunskapsperspektiv och till dess vardag. Skolans uppdrag är 
alltså att hos eleverna utveckla förmågan att upptäcka och sakligt reflektera kring 
frågor om rätt och orätt som en grund för ställningstaganden, dvs utveckla deras 
etiska medvetenhet.(Nilsson ,2002, s.116) 
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Nilsson (2002) menar vidare att ”värdena skall förmedlas (till eleverna), gestaltas (av läraren 
och skolans personal) och förankras (hos eleverna)” (s.164). Hon påtalar att orden kan ses 
enkla men att de är svåra att omsätta i praktiken.   
 
Försök till definition av värdegrundsbegreppets innehåll har vi hittat i Värdegrundsguiden på 
Värdegrundscentrums hemsida www.vgc.umu.se. Denna guide är en kort informativ introduk-
tion till värdegrundsområdet. I Värdegrundsguiden har de delat in värdegrunden i fem 
områden. Vi har valt att lyfta fram dessa formuleringar för att göra begreppet värdegrunden så 
tydligt som möjligt: 
 

Demokrati 
Demokrati är ett rättsligt och formellt begrepp om beslutsordning för samhällets 
gemensamma angelägenheter. I skolan förknippas ordet ofta med ”elevdemokrati”. 
Det kan innebära att elever får påverka sin miljö och endel av verksamheten i sko-
lan genom klass/elevråd. Demokrati handlar även om förhållningssätt, respekt för 
människan och människovärdet samt människans frihet. 
 
Etik 
Etik och moral förs ibland samman. Med moral avses själva handlingen, hur vi be-
ter oss – vilket ofta sker omedvetet – medan etik handlar om våra tankar och värde-
ringar. En persons eller grupps moral visar sig i vad den gör eller underlåter att 
göra. Med etik avses alltså den teoretiska reflektionen över moralen och dess 
grund. 
 
Jämställdhet 
Genom ny lagstiftning och försök att påverka attityder är syftet att skapa bättre ba-
lans mellan mäns och kvinnors rättigheter, skyldigheter och möjligheter inom både 
arbetsliv och privatliv. Inom skolan har jämställdhet kommit att betraktas som en 
pedagogisk fråga vilket inneburit att förändringsarbetet bland annat inriktats mot 
att försöka bryta föreställningar om vad som betraktas som ”kvinnligt” och ”man-
ligt” och därigenom öka barn och ungdomars handlingsutrymme. 
 
Mobbning 
Mobbning som socialt fenomen finns i de flesta kulturer och kan alltså beskrivas 
som ett universellt fenomen, även om det tar sig olika uttryck. Mobbningens an-
sikten är lika många som alla de beteenden som syftar till att påverka andra männi-
skor negativt och begränsa deras tankar, känslor och ageranden. Kränkande be-
handling är ett bredare begrepp än mobbning och det finns även inom arbetsmiljö-
lagen. För att en handling ska anses vara kränkande räcker det med ett enstaka till-
fälle och att den som blivit utsatt upplever sig kränkt t.ex. av sexistiska ord som ro-
pas efter en elev på skolgården.  
 
Mångkulturalism 
I Sverige och i den svenska skolan finns idag en ökande mängd människor med 
olika livsåskådningar, med rötter i olika idéer om hur människan bör leva och var-
för. Sverige antas därmed vara ett mångkulturellt samhälle. I skolans värdegrund är 
utgångspunkten att det demokratiska samhället inte kan hålla samman utan en 
övergripande värdegemenskap. 
 

Zackari och Modigh (2002) för fram att värdegrundsbegreppet inte är statiskt utan är på 
samma sätt som samhället föränderligt. 
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Samhällsförändring  
Under denna rubrik kommer vi att behandla samhällets förändring och dess påverkan på indi-
viden samt skolan.  
 
Samspelet mellan människor i den fostrande miljön har stor betydelse. Det vill säga den soci-
ala miljön har betydelse för varje individs handlingar. Den pedagogiska filosofen John Dewey 
som levde mellan 1859 – 1952 påtalar detta redan i början på 1900-talet: 
      

En varelse vars aktiviteter har anknytning till andra lever i social miljö. Vad han 
gör och vad han kan göra beros på de andras förväntningar, krav, samtycke och av-
ståndstagande. En varelse som står i förbindelse med andra varelser kan inte full-
följa sina egna aktiviteter utan att ta hänsyn till de andras. (Dewey, 1916/1999, s. 
47) 

 
Förändringarna i vårt samhälle innebär, enligt Orlenius (2001) att vi har gått från ett kollekti-
vistiskt industrisamhälle till ett individualistiskt kunskapssamhälle. Industrisamhället hade sin 
kulmen på 1950 – 1960-talet. Det viktiga då var materiellt välstånd och resurser i form av 
kapital med strukturellt ordnad och trygg tillvaro. Detta till skillnad från dagens så kallade 
kunskapssamhälle där det på 2000-talet ligger fokus på kunskap, individualisering och frihet. 
Nyckelorden är kommunikation, kreativitet, kunskap, kompetens och kultur. Människan i 
dagens individualistiska samhälle måste alltmer själv skapa den trygghet som förr fanns i tra-
ditioner, som i det kollektivistiska samhället på ett naturligt sätt förmedlades från generation 
till generation. Kveli (1994) instämmer i att dagens samhälle är ett kunskapssamhälle och 
beskriver dess karaktär med att tempot i kunskapsutvecklingen är högt och att kunskap är av-
görande för framgång både för den enskilde personen och samhället. Hon påtalar vidare att 
skolan utgör en viktig grund i kunskapssamhället. Idag finns många nya medier som konkur-
rerar med skolan om att vara elevernas kunskapsförmedlare. Den enskilda människan i dagens 
individualistiska samhälle har fått större frihet, vilket ger oss fler möjligheter att förverkliga 
våra drömmar. Den negativa effekten av denna utveckling är att det tenderar till egoism, kon-
kurrensmentalitet men även till prestationsångest, osäkerhet och tomhet. Kveli lyfter vidare 
fram frågan om ansvar, plikt och krav. Dessa frågor har bidragit till grundläggande samhälls-
förändringar vilka ställer större krav på skolans arbete med värdegrunden. Hon menar att: 
 

Många förhållanden i dagens samhälle pekar på att elevernas sociala 
inlärningsarbete är viktigare än någonsin. De flesta elever växer idag upp under 
stor frihet, med påverkan från många olika håll och med många möjligheter, få 
plikter och krav. Samtidigt har ofta stödet och skyddet från familj och grannar för-
svagats. De har därmed ett stort behov av att få hjälp med att utveckla ett socialt 
medvetande och ett socialt ansvar. (Kveli, 1994, s.110) 

 
Kveli anser också att det idag inte finns samma gemensamma grund i hemmet, skolan och 
samhället vad gäller värden och förpliktelser. Detta innebär att elevernas värderingar skiljer 
sig åt markant, vilket gör värdegrundsarbetet komplicerat. Zackari och Modigh (2002) menar 
att samhället har även påverkats av invandringen som har skapat en mångkulturalism. Vi har i 
dag fler olika kulturer i Sverige än någonsin tidigare. ”I Sverige och i den svenska skolan 
finns i dag en ökande mängd människor med olika livsåskådningar, med rötter i olika kulturer 
och traditioner, med olika idéer om hur människan bör leva och varför. Sverige antas därmed 
vara ett mångkulturellt samhälle” (www.vgc.umu.se) 
 
Orlenius (2001) påtalar att även familjebilden förändras, från den förut i stort sett enda 
familjekonstellationen, kärnfamiljen till dagens familjebild där växelvis boende är en vanlig 
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situation för barnen. Gunn Imsen, professor i pedagogik tar upp i boken Elevens värld (2000) 
att idag är oftast båda föräldrarna heltidsarbetande vilket leder till att barnen tillbringar stor 
del av tiden på förskola och fritids. Fortsättningsvis tar hon upp att familjen har försvagats 
och det är nu många som delar på fostraruppgiften. Tidigare var det familjen som stod för den 
primära uppfostringen. Men genom förändrad närings- och samhällsstruktur har familjen ut-
armats som fostrare. Istället är det förskola och skola som har en större plats än tidigare i bar-
nens fostran. Även massmedia och kamratgrupper har större betydelse i barnens värld än tidi-
gare. Imsen säger vidare att vi dock bör vara försiktiga med att dra slutsatser om att fostran är 
sämre nu än förr, att förskola och skola har fått en starkare roll behöver inte betyda att hem-
mets fostran är försvagad utan att den totala fostranssituationen är starkare.  
 
Kveli menar fortsättningsvis, vilket även tydliggjordes i den ovanstående beskrivningen av 
samhällsförändringarna att:  
 

Utvecklingen i skolan hänger på många sätt samman med utvecklingen i samhället 
– ekonomiskt, politiskt och kulturellt. Nya samhälleliga villkor påverkar skolans 
innehåll och arbetsformer. (Kveli, 1994, s. 25)  

 
Orlenius (2001) pekar på, att i den första versionen av Lpo 94 var rubriken Kunskaper före 
rubriken Normer och värden men denna ordning ändrades så att Normer och värden står först 
i den reviderade läroplanen från 1998. Den förändrade ordningsföljden av rubriker i Lpo 94, 
följer 1990-talets samhällsdebatt där etiken som vi förstår måste, som en följd av samhällsför-
ändringarna, ges en betydande position.  
 
Samhällsförändringarna speglas i läroplanerna och då även i lärarens arbete. Till detta kom-
mer det Imsen (2000) påminner om, nämligen det att eleverna lär sig saker även utanför sko-
lan och de kunskaperna eleverna tar med sig in i klassrummet är en spegling av familjen och 
samhället. 
 

Klassrumsklimatet 
Här kommer vi att ta upp vikten av ett gott klassrumsklimat och lärarens roll i detta arbete, 
vilket vi anser hänger samman med elevernas värdegrund. 
 
Enligt Kveli (1994) är en trygg arbetsmiljö för elever och lärare en förutsättning för en bra 
inlärningssituation. Arbetet med att skapa en trygghet hos eleverna i klassrummet är ofta stort 
och tidskrävande men det är en nödvändighet. Vi upplever att det i dag är en stor oro hos ele-
verna som leder till en otrygg inlärningssituation. Hos lärarna finns även en oro för att inte 
kunna skapa ett gott klassrumsklimat. Denna oro tydliggör Kveli: 
 

Lärarstuderande och lärare är inte så sällan oroliga för att de ska drabbas av disci-
plinproblem i klassen, d.v.s. att arbetet ska förstöras av bråk och oro. Både arbets-
resultaten och trivseln är beroende av att det upprättas en viss ordning och arbetsro. 
Förmågan att skapa arbetsro väger därför tungt när lärarens skicklighet ska bedö-
mas, av elever och föräldrar, av kolleger och skolledningen. Samtidigt är det 
många lärare som uttrycker att detta blir en allt svårare uppgift. (Kveli, 1994, 
s.101) 

 
Både för lärarstuderande och verksamma lärare behövs mer tid avsättas till anskaffning av nya 
verktyg för att underlätta arbetet med att skapa ett gott klassrumsklimat.  Saknar vi verktygen 
kan vi inte heller förvänta oss ett gott resultat av eleverna vare sig vad det gäller att tillför-
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skaffa sig en god värdegrund eller i de ”vanliga” skolämnena. Zackari och Modigh styrker det 
som tidigare nämnts, nämligen att: 

 
Det demokratiska uppdraget är kvalificerat och svårt. För att kunna bedriva en un-
dervisning som innehåller samtal om etik och moral, krävs att lärare ges stöd och 
hjälp. Lärare lämnas dock ofta ensamma i sin yrkesutövning. Undervisningen ses 
ofta som lärarens privata projekt och lärandet som elevens eget ansvar. De problem 
som uppkommer ses som lärarens individuella problem och inte verksamhetens… 
Det räcker inte med kompetensutveckling. Lärare, skolledare och annan personal 
behöver enligt vår mening etiska och härmed professionella samtal. Sådant stöd 
kan ges genom att stärka arbetslagets roll, men också genom mer individuella lös-
ningar som t.ex. handledning och mentorskap. (Zackari, Modigh, 2002, s. 58) 

 

Syfte 
Syftet med vårt arbete är undersöka hur en skola arbetar för att uppnå en god värdegrund hos 
eleverna. De frågor vi vill ha besvarade är följande: 
 

• Vilket innehåll ger pedagogerna begreppet värdegrund 
• Hur arbetar den enskilde pedagogen med sina elever angående värdegrunden? 
• När sker arbetet med värdegrunden i skolan?  
 

Metod    
I denna del presenteras den valda metoden för denna undersökning, den informations-
hämtande metoden - kvalitativ intervju, presentation av undersökningsgruppen, genomföran-
det av den kvalitativa intervjun samt hur vi analyserat och tolkat materialet. 

Val av metod 
Den kvalitativa metoden utgår från människans uppfattningar och tolkningar av sin verklighet 
i motsats till den kvantitativa metoden där forskaren enligt Jarl Backman i sin bok Rapporter 
och uppsatser (1998) mer inriktar sig mot att mäta en given verklighet. Det vill säga den kva-
litativa metoden leder till verbala formuleringar medan den kvantitativa metoden resulterar i 
någon form av numeriska värden. Valet av metod har skett i anslutning till vår frågeställning. 
Eftersom syftet med vår studie är att undersöka hur lärare uppfattar och definierar begreppet 
värdegrund samt hur och när de arbetar med värdegrunden, detta handlar om att förstå och 
hitta mönster, vilket enligt Jan Trost i Kvalitativa intervjuer (1997)  motiverar en kvalitativ 
studie. 
 
Kvalitativ intervju 
Som informationshämtande metod valde vi kvalitativ intervju. Genom en kvalitativ intervju 
får vi nyanserad och djupgående information vilket är nödvändigt för att uppfylla syftet med 
denna studie. Trost (1997) anser att intervjun ger en förståelse hur den intervjuade personens 
föreställningsvärld ser ut, hur denne tänker och känner samt vilka erfarenheter denne bär på. 
Fördelarna med att använda sig av kvalitativ intervju är enligt Docent Conny Svenning 
(2003), den personliga kontakten, möjligheten att ställa mer komplexa frågor jämfört med vad 
som är lämpligt i enkäter samt även chansen att få kompletterande information till exempel 
via tonfall och kroppsspråk. Svenning gör oss dock medvetna om de nackdelar som kvalitativ 
intervju kan ha nämligen, den som intervjuar påverkar den intervjuade redan med sin närvaro. 
Denna personliga påverkan kan leda till, styrda svar, feltolkning av svar samt att den som 
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intervjuar omedvetet uppmuntrar till ”rätt svar”. Eftersom intervjupersonen berättar om den-
nes erfarenheter kan vi inte i förväg veta vart svaren leder eller om följdfrågor kommer att 
behövas. Enligt Steinar Kvale (1997) har den halvstrukturerade intervjuformen möjlighet att 
under intervjuns gång anpassa frågorna efter situationen vilket överensstämmer med struktu-
ren i vår intervjuguide (Bil.1). Vår intervjuguide är utformad med övergripande kategorier. 
Frågornas ordning var däremot inte statisk utan det var upp till intervjuaren att avgöra när och 
om de behövde ställas eller om det eftersökta redan kommit fram i den intervjuades berättelse.  

Undersökningsgrupp 
Eftersom kvalitativa studier inte strävar efter att generalisera som i de kvantitativa studierna 
utan efter att exemplifiera har vi gjort ett selektivt urval enligt Svenning (2003). Vi har i vår 
undersökning valt att intervjua fem pedagoger på en byskola med åren f – 6 belägen i östra 
Norrbotten. De utvalda pedagogerna företräder alla årskurser i den valda skolan och har var-
dera en yrkeserfarenhet på minst 30 år. Urvalet skedde med tanke på att vi skulle få en så 
heltäckande bild som möjligt av skolans arbete med värdegrunden och för att få insikt i arbe-
tet med elever i alla åldrar.  
 
Vi uppsökte pedagogerna under deras personalkonferens och berättade om vårt 
examensarbete. Där gjorde vi en förfrågan hos de fem pedagogerna som vi ansett vara lämp-
liga för vår intervju, om hade möjlighet att delta. Vi berättade om syftet med vår undersök-
ning och om att intervjuerna kommer att vara helt anonyma, det vill säga att varken han/hon 
som person, befattning eller arbetsplats ska framkomma i vår undersökning. Alla tillfrågade 
pedagogerna var villiga att ställa upp på intervjuerna, de hade själva förslag om när intervju-
erna kunde ske, vi bokade därmed in en lämplig tid för intervjun med varje enskild pedagog. 
Eftersom alla tillfrågade pedagoger ställde upp i vår undersökning  ledde det till att vi inte 
hade något bortfall. 
 

Genomförande  
Som tidigare nämnts använde vi oss av kvalitativa intervjuer vid vår undersökning. Vår avsikt 
var att vi båda skulle delta vid intervjuerna. En var huvudansvarig för frågeställandet och den 
andra förde anteckningar angående kroppsspråk, miner och övriga iakttagelser. Att vara två 
under intervjutillfället bidrog även till att vi kunde komplettera varandra i frågeställandet. 
Trost (1997) menar att det kan var bra att vara två vid intervjutillfället om man är samspelta 
eftersom man då kompletterar varandra. Han påtalar emellertid även att det kan vara en nack-
del utifrån den intervjuades perspektiv för denne kan då uppleva sig underlägsen vilket vi tog 
i beaktande.  
 
Intervjuerna genomfördes under tre dagar varav tre av dem skedde under en och samma dag 
och de resterande två på var sin dag. Dessvärre kunde inte en av oss delta vid ett intervjutill-
fälle på grund av omständigheter som vi inte kunde råda över. Detta kan vara en nackdel 
eftersom förutsättningarna inte var desamma för alla intervjutillfällen. Varje intervju tog cirka 
trettio minuter att genomföra och de ägde rum mitt på dagen mellan klockan 12.00 -14.00.  
 
Den första intervjun utfördes i personalrummet, där vi trodde att intervjuerna kunde genomfö-
ras ostört eftersom all annan personal var med sina elever under denna tid på dagen. Detta val 
av rum visade sig inte vara lyckat eftersom det kom in andra utomstående personer i rummet 
och därmed störde intervjun. Denna erfarenhet tog vi lärdom av och reserverade ett annat rum 
för de nästkommande intervjuerna.  
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Vid inledningen av varje intervju informerade vi ännu en gång om den intervjuades anony-
mitet, att varken han/hon som person, befattning eller arbetsplats ska framkomma i vår under-
sökning. Pedagogen tillfrågades om det gick bra att vi använde oss av bandspelare för att do-
kumentera intervjun. Vi informerade då även om att det endast är vi som kommer att lyssna 
på bandinspelningen samt läsa utskriften. Pedagogen fick efter denna information ta ställning 
till om denne skulle godkänna bandinspelning av intervjun eller ej. Alla godkände bandin-
spelning vilket underlättade vår dokumentation av intervjuerna. Vi valde att använda band-
spelare eftersom vi då kunde rikta all uppmärksamhet till den intervjuade, utan att vara rädd 
att missa något vilket hade varit risken med att anteckna svaren. Vi hade även möjlighet att 
efteråt lyssna på tonfall och ordval samt att intervjun kan skrivas ut ordagrant. Detta framhål-
ler Trost (1997) som fördelar, han påpekar dock att nackdelar med användandet av bandspe-
lare är att utskrifterna av intervjun är tidskrävande och att man i dem inte får med tonfall och 
en del av talspråket. Den senare av nackdelarna underlättades av att vi var två vid intervjuerna 
eftersom det här handlar om att minnas intervjusituationen.  
 
Kvale (1997) uppmärksammar vikten av att intervjuaren snabbt skapar kontakt så att svaren 
blir mer än utbyte av åsikter eller artighetsfraser. Pedagogerna kände till oss sedan tidigare, 
vilket kunde vara en fördel eftersom vi därmed snabbt fick en personlig kontakt under inter-
vjun. Intervjuerna utfördes utifrån en intervjuguide (Bil.1) där vi grupperat frågorna utifrån 
vårt syfte. Under genomförandet av intervjuerna var den som intervjuade flexibel och anpas-
sade sig till pedagogen utan att förlora kontrollen över den pågående intervjun och såg till att 
få svar på det som avseddes enligt intervjuguiden.  
 

Analys och tolkning 
Bandinspelningarna skrevs sedan ned ordagrant i talspråksform för att få fram varje enskild 
pedagogs sätt att uttrycka sig. Denna utskrift tillsammans med stödanteckningarna var sedan 
ett stort hjälpmedel i tolkningen av vad som sades under intervjun. Kvale (1997) redovisar ett 
flertal metoder för analys av intervju, en av dem är meningskoncentrering, vilken vi använt 
oss av. Meningskoncentrering innebär att meningarna kortas ner så att den viktiga informatio-
nen framhävs och på så sätt underlättar tolkningen av materialet. Svaren sammanställdes se-
dan under de kategorier som återfinns i intervjuguiden (Bil. 1).  

Resultat 
I denna del presenteras resultatet av de genomförda intervjuerna. Svaren samanställs under 
varje kategori motsvarande rubrikerna i intervjuguiden (Bil.1), och kommer att presenteras i 
löpande text kompletterat med citat. När vi i resultatet nämner pedagog är det de intervjuade 
pedagogerna vi syftar på. Vi har valt att inte skilja pedagogerna åt i svaren förutom när det 
handlar om att ge exempel på hur pedagogerna arbetar och har då valt att kalla dem A, B, C, 
D och E. Trost (1997) påpekar en etisk aspekt gällande direkta citat ur intervjuer, vilket har 
lett till att vi valt att göra om citaten från talspråk till skriftspråk men utan att ändra dess inne-
börd, detta eftersom det annars finns en risk att personen inte förblir anonym.  

Intervjuer med pedagoger 
 
Definition och innehåll av begreppet värdegrund 
För samtliga pedagoger krävdes formulerandet av värdegrundens definition och innehåll en 
viss eftertänksamhet. Samtliga var överens om att värdegrunden handlar om hur vi bemöter 
varandra, vilket förhållningssätt vi har men även om normer och regler. En pedagog tog upp 
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begreppen socialkompetens och livskunskap. En annan pedagog sa att förhoppningsvis så är 
synen på värdegrunden i samhället, i skolan och hos föräldrarna gemensam. En pedagog gav 
följande definition på begreppet värdegrund:  

 
Värdegrund betyder att man har någon typ av gemensam plattform att stå på, ge-
mensamma värderingar. Det är det som är grunden för bemötandet av människor, 
grunden för att ett samhälle eller en grupp ska fungera. 

 
En annan pedagog nämnde detta som en del av värdegrundens innehåll:   

 
Det handlar om känslor, att man förstår varför den människan blev ledsen eller arg 
eller vad det nu handlar om. 

 
Pedagogerna tror inte att deras elever känner till ordet värdegrund. Däremot anser de att ele-
verna är medvetna om värdegrundens innebörd. En pedagog nämner att ordet värdegrund inte 
används tillsammans med eleverna, denne använder sig istället av ”hur vi är mot varandra”. 
 
Skolans värdegrundsarbete 
Pedagogerna på skolan har under hösten 2005 arbetat fram ett policydokument gällande en 
gemensam värdegrund. Pedagogerna har tagit del av elevers och föräldrars synpunkter och 
lagt till dessa i dokumentet. I policydokumentet finns även trivselreglerna för skolan som ska-
pades för något år sedan, dessa har reviderats kontinuerligt. Även trivselreglerna är skapade i 
samråd med elever och föräldrar. Andra gemensamma värdegrundsarbeten som kom fram vid 
intervjuerna var, ett påbörjat arbete med kamratstödjare samt att skolan ibland har tvärgrupps-
arbeten där hela skolan är involverad.  
 

Vi har ibland tvärgruppsarbeten ute på skolgården och ute i skolskogen, men det 
handlar ju inte riktigt bara om värdegrunden, men när de små barnen är tillsam-
mans med de stora då blir det värdegrundstänkande för eleverna. De stora eleverna 
ansvarar för att ta hand dom små och hålla ihop sin grupp hela tiden och det är ju 
en typ av värdegrundsarbete.  

 
Samtliga pedagoger påtalar vikten av rektorns initiativtagande i värdegrundsarbetet, att denne 
avsätter tid för värdegrundsarbete i arbetslaget samt att skapa tillfällen och medel till fortbild-
ning.  Föreläsningar nämndes som ett inspirerande exempel. Tyvärr räcker tiden som pedago-
gerna har tillsammans med rektorn inte alltid till.  
 
Lärarens värdegrundsarbete 
Alla intervjuade pedagoger svarade att värdegrunden ingår i allt och tillhör inte enbart vissa 
ämnen. En av pedagogerna tog upp att värdegrunden finns i skönlitteraturen och i orienterings 
ämnena men konstaterade samtidigt att värdegrunden finns i allt. 
 

Nej inte hör det till vissa ämnen, det måste ju genomsyra hela tillvaron. 
Det smyger sig in lite här och var. 

 
Det rådde samstämmighet hos samtliga pedagoger att samtal och diskussioner har en framträ-
dande plats i värdegrundsarbetet. Pedagogerna säger att det handlar om att fånga de faktiska 
tillfällen som uppstår och ta tillvara dem i diskussioner. Det handlar även om en ständigt åter-
kommande diskussion tillsammans med eleverna om hur man är mot varandra. Nedan pre-
senteras exempel på hur den enskilde pedagogen arbetar med värdegrunden: 
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A: Med livs och yrkeserfarenhet kommer värdegrundsarbetet på ett spontant och avslappnat 
sätt. Denne pedagog säger sig inte ha något planlagt värdegrundsarbete men vid eftertanke har 
värdegrunden alltid funnits med som en naturlig del i arbetet med eleverna. Får genom tv 
(främst nyheterna) och tidningar uppslag till diskussioner som en del i sitt värdegrundsarbete. 
Använder sig ej av specifika övningar mer ”livets universitet” men påtalar att en ”metod” som 
fungerat i tio år kan nästa år bli helt oanvändbar.  
  
B: Samarbetsövningar, rollspel där eleverna provar hur det känns att vara utsatt, den mob-
bade, film med tillhörande diskussion och temainriktade boklådor (t.ex. vänskap). Det eleven 
läser om kan denne associera till sitt eget liv. Elevinflytande genom utvärderingar som kan 
påverka den fortsatta undervisningen. Genom pågående forskning, branschtidningar och 
dagstidningar (framhåller Dagens Nyheter) får denne pedagog sin inspiration till värde-
grundsarbetet. 
 
C: Övningar för att få en sammanhållning i gruppen, lekar. Eleverna får sitta med olika, de får 
arbeta i olika gruppkonstellationer  
 
D: Har få men kärnfulla regler som är möjliga för eleverna att uppfylla. Värdegrund genom 
drama, lekar, sjunga, läsa, rita och samarbete med kyrkan. Denna pedagog uttrycker sig så här 
om värdegrundsarbetet: 
 

Visa hänsyn, respekt, lyssna och samtidigt får man ju absolut inte glömma de här 
barnen som också behöver puffas på och visa att det är bra det man säger, att man 
är duktig, att man duger... Det är alltså dagligen man jobbar med sånt här. 

 
 
E: Använder sig av samarbetsövningar med eleverna. Påtalar vikten av att föräldrarna får re-
flektera över sina värderingar och ställningstaganden, t. ex på föräldramöten. Föräldrarnas 
medverkan i dessa frågor  understödjer   skolans värdegrundsarbete.  
 
Alla pedagoger var eniga om att vissa elever förstår att/när de arbetar med värdegrundsfrågor 
även om syftet inte nämns. Medan övriga elever inte reflekterar över övningarnas syfte. 
 
Litteratur och inspirationskällor som pedagogerna hänvisar till: Böckerna Livsviktigt av 
Birgitta Kimber, Gruppen som grogrund av Gunilla O. Wahlström och Var går gränsen? av 
Björn Lindell. Föreläsning av Björn Lindell.    
 
Betydelsen av elevens värdegrund   
Att värdegrunden har stor betydelse kom fram i samtliga intervjuer. Alla pedagoger framförde 
att utan en god värdegrund hos eleverna är det svårt att skapa en bra inlärningssituation. En 
pedagog ansåg att en elev med avsaknaden av en god värdegrund kan missa förutsättningarna 
för inlärning. Några påtalade även att det räcker med att en elev har brister i sin värdegrund 
för att hela klassen ska påverkas.  
 

Ibland känner man att tid inte finns men man måste prioritera värdegrundsfrågorna. 
De måste få ta tid! Man måste prioritera värdegrundsfrågorna eftersom om dessa 
inte fungerar då fungerar det egentligen inte i gruppen. Det är ju bara så, man 
måste ta den tiden.  

 
Hur dom uppför sig mot varandra, hur dom tänker om varandra, alltså det speglar 
ju hela stämningen i klassrummet 
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Det spelar ingen roll hur smart, klyftig och duktig man är, du klarar dig inte riktigt 
så bra här i livet om man inte har värdegrunden. 

 
Brister i värdegrunden kan visa sig i att eleven inte vet hur denne ska bete sig och försöker få 
med andra i sitt dåliga beteende, detta skapar en oro i klassrummet, säger en pedagog. En an-
nan av pedagogerna påtalar att bristerna kan leda till att eleverna har svårt att ta hänsyn till 
andra, lyssna på andras åsikter vilket leder till svårighet att fungera och arbeta i grupp.  
 

Ja man smälter inte in i gruppen riktigt. Man är lite taggig och kantig eller kanske 
man försvinner, man syns inte. 

 
En pedagog tar upp det positiva med en fungerande, god värdegrund hos eleverna. Om eleven 
fungerar i gruppen och känner sig trygg och respekterad blir mycket i den övriga skolsituatio-
nen gratis.    
 
Samhällsförändringen 
Svaren varierar hos de tillfrågade pedagogerna. En av pedagogerna svarade att denne inte såg 
någon skillnad i elevgrupperna för 20 år sedan jämfört med idag. Pedagogen sa att grupperna 
varierar i beteende oavsett tidsperspektiv och det har alltid gjort det, det kan vara stora skill-
nader från en termin till en annan. Pedagogen påpekade att en förändring dock skett i sitt ar-
bete med värdegrunden, att det känns lättare idag och att det beror på dennes egen ökade livs- 
och yrkeserfarenhet.  

Flertalet pedagoger upplever att det är skillnad på värdegrundsarbetet med elevgrupperna idag 
jämfört med för ca 20 år sedan, de upplever även att det tar mer tid. Av de pedagoger som 
delade ovanstående uppfattning kom dessa orsaker till denna förändring fram:  

• att eleverna inte får lika mycket hemifrån av de grundläggande värderingarna 
• föräldrarna vistas kortare tid med sina barn jämfört med tidigare 
• den naturliga familjesamvaron, såsom middagar är inte lika självklara idag  
• det ska hinnas med så mycket och det är mer stressade situationer i hemmet och på 

elevernas fritid  
• kontakten med den äldre generationen har minskat 
• tv får ofta fungera som barnvakt 
• annorlunda parförhållanden  
• familjekonstellationer med exempelvis växelvisboende som kan leda till otrygghet 

 

En pedagog säger att denne ser att barnen är mer stressade idag. En annan att barn är mer 
egoistiska, ”det är bara jag, jag, jag!”, svårt att ta hänsyn till andra samt en större oro i elev-
gruppen.   

Diskussion 
Här kommer vi att diskutera resultatet av intervjuerna, undersökningens trovärdighet samt 
förslag på fortsatt forskning. När vi i resultatdiskussionen nämner pedagoger syftar vi på de 
pedagoger vi intervjuat. 
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Resultatdiskussion 
 
Definition och innehåll av begreppet värdegrund 
Lpo 94 använder begreppet värdegrund och begreppet används därmed flitigt i skolans värld. 
Trots detta råder det tveksamheter om definitionen. Denna uppfattning styrktes ytterligare 
genom intervjuerna i denna undersökning. De intervjuade pedagogerna hade en märkbar svå-
righet att sätta ord på innebörden av begreppet värdegrund. De hade däremot klara uppfatt-
ningar om vad värdegrunden innehåller för dem personligen. De intervjuades uppfattningar 
liknar överlag varandra men preciseras åt olika håll beroende på personlighet och vilken ålder 
deras elever har. Vi finner samstämmighet mellan våra litteraturkällor och intervjuresultaten, 
alla pedagogerna ansåg att förhållningssättet gentemot andra ingår i värdegrunden, detta tar 
Hogedal (2003) samt Zackari och Modigh (2002) upp i sina definitioner. Värdegrundscentrum 
preciserar att förhållningssätt ingår i demokratibegreppet som är en beståndsdel av värdegrun-
den. Värdegrunden handlar enligt en pedagog även om känslor och att förstå hur andra kän-
ner, detta sammankopplar vi med Lpo 94: ”skolan skall främja förståelse för andra människor 
och förmåga till inlevelse”. Pedagogerna ansåg att normer var en del i värdegrunden även 
detta är i enlighet med Lpo 94. Det nämndes även regler i detta sammanhang. Vi får uppfatt-
ningen att det ibland ger begreppet normer samma innebörd som regler, vi vet däremot inte 
om pedagogerna i detta fall gör det men vi väljer att uppmärksamma Orlenius (2001) som 
förtydligar skillnaden mellan normer och regler.  Han menar att normer har vi alla, de är an-
tingen goda eller icke acceptabla av andra, medan regler innefattar en påföljd om man inte 
följer dessa. Hos två pedagoger finns uppfattningen om att värdegrunden kan ses som en 
gemensam plattform med gemensamma värderingar och en förhoppning om att samhället, 
skolan och föräldrar har samma syn. Denna uppfattning om den gemensamma plattformen 
påminner om Hedin och Lahdenperäs liknelse av värdegrunden som en husgrund, någonting 
gemensamt att stå på. 
 
Skolans värdegrundsarbete 
För att skapa den gemensamma värdegrunden för skolan har trivselregler och ett policydoku-
ment skapats på skolan där undersökningens pedagoger verkar. Pedagogerna gör både elever 
och föräldrar delaktiga i arbetet med att skapa dessa dokument genom att ta tillvara deras 
åsikter från bland annat föräldramöten. Detta bidrar till en gemensam samsyn vilket vi anser 
är fördelaktigt för skolklimatet. Policydokumentet samt trivselreglerna är ett verktyg som 
hjälper skolans personal, elever och föräldrar att följa sina normer och värden.  
 
En del av skolans värdegrundsarbete handlar om att eleverna arbetar i tvärgrupper där de äldre 
eleverna får ta ansvar över sin grupp med yngre elever. Den här typen av uppgifter där peda-
gogerna visar förtroende för eleverna och låter dem växa anser vi stärka elevens självkänsla. 
Detta överensstämmer även med den centrala organisationen för Sveriges elevråd, Elevorga-
nisationens definition av värdegrunden att eleven ska bli respekterad och litad på det vill säga, 
tillåtas att växa.  
 
Att pedagogen får vägledning och stöd i värdegrundsarbetet anser vi nödvändigt. Eftersom 
samhället ständigt förändras är värdegrunden ett levande begrepp enligt Zackari och Modigh 
(2002). Detta innebär att ett ständigt pågående arbete där reflektion och diskussion är viktiga 
beståndsdelar i värdegrundsarbetet. Därför krävs det att pedagogerna får tillsatt tid för detta 
arbete. Eftersom rektorn har det övergripande ansvaret för skolans verksamhet är det även 
denne som har medlen att stärka värdegrundsarbetet, detta genom att skapa tillfällen för kom-
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petensutveckling och att avsätta faktisk tid i vardagsarbetet både för den enskilda pedagogen 
samt för hela skolan. Pedagogerna i vår undersökning påtalar vikten av rektorns roll som pe-
dagogisk ledare, att denne har en viktig uppgift i att föra samman personalen i 
värdegrundsarbetet samt att avsätta tiden som behövs. Vikten av att avsätta tid till värde-
grundsarbetet bekräftas av Zackari och Modigh (2002) de menar att personalen annars riske-
rar att avprofessionaliseras om tid inte ges till detta arbete. Vi anser att värdegrunds- arbetet 
måste vara ett ständigt pågående arbete för att inte riskera att hamna som ett dokument med 
fina ord i en pärm.  
 
Lärarens värdegrundsarbete 
Det som påvisas i resultatet är att värdegrundsarbetet inte bara ingår i vissa ämnen utan det 
ingår i allt. Detta överensstämmer med Lpo 94 där det kommer fram att värdegrund ska ge-
nomsyra all undervisning. Trots detta träder inte värdegrundsarbetet tydligt fram i alla kurs-
planer. Det som uppmärksammades av en pedagog är att värdegrunden ingår teoretiskt i 
orienteringsämnena, och i svenska då främst skönlitteraturen, detta är en tillämpning av kurs-
planerna. Pedagogerna framhåller vikten av att fånga de faktiska tillfällen som leder till dis-
kussioner med eleverna. Diskussionerna kan innehålla allt från hur vi ska vara mot varandra 
till ett ämne från morgontidningen. Dessa åsikter bekräftas av Zackari och Modigh (2002) i 
deras åsikter om dialogens betydelse i värdegrundsarbetet. Alla pedagoger i undersökningen 
var överens om att värdegrundsarbetet oftast inte är planlagt, de menar som tidigare sagts i 
resultatet, att de tar tillvara tillfällen och det ingår i allt arbete. Sigurdsson (2002) förklarar att 
skolan ska ”förmedla och gestalta” värdegrunden, det vill säga man kan inte bara lära ut vär-
degrunden teoretiskt utan man måste ”leva” den. Detta anser vi vara en av anledningarna till 
att inte schemalägga värdegrundsarbetet. En annan anledning som Zackari och Modigh (2002) 
lyfter fram är att om värdegrundsarbetet endast utförs på utsatt tid riskerar värdegrundsarbetet 
bli en ämnesfråga istället för att genomsyra hela verksamheten.  
 
Vårat resultat gav inte exempel på några speciella ”färdiga” metoder vilka pedagogerna job-
bade med i värdegrundsarbetet. Vi fick däremot uppfattningen att varje pedagog hade en egen 
tydlig plan på hur de arbetar, vilken var var svår att direkt sätta ord på. Detta tror vi beror på 
det som nämnts ovan, att värdegrunden inte bara kan läras ut utan måste levas. Men några 
exempel kom dock fram på olika praktiska övningar, som till exempel rollspel, lekar och 
samarbetsövningar som behandlar till exempel elevernas förhållningssätt mot varandra. Några 
lekar som nämndes har till syfte att få eleverna att acceptera allas olikheter och inte värdera 
varandra utifrån kön och social status. Även samarbete med kyrkan förekommer som en del i 
värdegrunden. 
 
 
Betydelsen av elevens värdegrund  
Vi har tagit fasta på en samstämmighet mellan Kveli (1994), Edling (2002) och de intervjuade 
pedagogerna, alla dessa ansåg att en god värdegrund har stor betydelse för elevernas inlär-
ningssituation. Av pedagogerna framkom det även att det är tillräckligt att endast en elev sak-
nar en god värdegrund för att ett dåligt klassrumsklimat ska uppstå. Vad pedagogerna kan se 
hos elever med denna avsaknad är att de har svårt att ta hänsyn, lyssna till andras åsikter och 
därmed har eleverna stora svårigheter att samarbeta i grupp. Slutsatsen vi drar av detta är att 
det krävs en god värdegrund för att fungera bra i samspelet med andra människor.  
 
Samhällsförändringen 
Vi frågade oss i inledningen om värdegrundsarbetet idag tar mer tid än för ca 20 år sedan, 
frågan ställde vi även till pedagogerna. Deras åsikter skiljer sig åt i denna fråga, men i huvud-
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sak kom det fram att det är en skillnad på värdegrundsarbetet i dag och att det tar mer tid. 
Skillnaden är, enligt fyra pedagoger att de får arbeta mer med grundläggande värderingar, 
eftersom eleverna inte får samma grund med sig hemifrån idag jämfört med för ca 20 år se-
dan. Orsaker till denna förändring har kopplingar till samhällsförändringen. Flertalet pedago-
ger såg den förändrade familjebilden som en bidragande orsak till denna förändring hos elev-
grupperna. Kärnfamiljen är inte längre den självklara familjekonstellationen. I dag är ensam-
stående föräldrar och nya parförhållanden vanligt förekommande. Dessa nya konstellationer 
leder inte sällan till att barnen har ett växelvis boende som kan leda till otrygghet hos barnen, 
det är dock viktigt att poängtera att detta inte får bli en generalisering. En annan orsak som 
kom fram i resultatet var den ökade stressen i samhället som också den påverkar familjen. Det 
vanligaste är att båda föräldrarna yrkesarbetar, de kommer hem och är trötta, middag ska la-
gas, läxor ska göras, fritidsaktiviteterna ökar. Allt detta leder till mindre samvaro med 
familjen som i sin tur minskar förutsättningarna att kunna ta till sig de grundläggande värde-
ringarna hemifrån. Detta styrker vårt tidigare antagande i inledningen, att den nya familjebil-
den är en orsak till att värdegrundsarbetet tar större tid i anspråk i skolarbetet. Som Orlenius 
(2001) framhäver att utvecklingen har gått från ett kollektivistiskt samhälle till ett individua-
listiskt samhälle. Kveli (1994) menar att den negativa effekten av denna utveckling kan vara 
egoism som även en av pedagogerna påtalar sig sett som en förändring hos elever idag jämfört 
med för ca 20 år sedan.  
  

Avslutande diskussion 
Vi har genom vår undersökning fått en inblick i skolans arbete med värdegrunden. Både i 
litteraturen och i våra intervjuer framkommer problematiken med att definiera värdegrunds- 
begreppet. Däremot att beskriva värdegrundens innehåll föll sig mer naturligt. Begreppet de-
mokrati tas upp som första rad i Lpo 94, i kursplanen för samhällskunskap samt i flertalet av 
våra litteraturkällor som en del av värdegrundsbegreppet. Demokrati var däremot inte ett be-
grepp som våra intervjuade pedagoger använde sig av i samband med värdegrunden. De an-
vände sig inte heller av begreppen, etik, jämlikhet eller mångkulturalism som värde- grundens 
innehåll vilket litteraturkällorna gör. Att dessa begrepp inte nämns hos pedagogerna vid 
intervjutillfällena behöver inte betyda att innehållet av dessa inte finns. Användandet av de 
ovanstående begreppen är kanske inte ord som vi använder i vardagligt tal. Vi anser att demo-
krati, etik, jämlikhet och mångkulturalism behöver definieras likväl som värdegrunds- be-
greppet för att vi alla ska förstå dem. Detta faktum kan bidra till att begreppen inte används. 
 
Resultatet av vår undersökning visar på att det inte finns någon generell metod för hur man 
arbetar för att uppfylla värdegrundsmålen. För att förmedla, förankra och gestalta värde- 
grunden anser vi det nödvändigt att ha ett flertal tillvägagångssätt och en väl förankrad tanke 
om hur arbetet ska gå till och vad som måste ingå. En mycket viktig del i arbetet med värde-
grunden är samtal och diskussioner, vilket både litteraturkällorna och de intervjuade anser. 
Det vi däremot inte fick fram i undersökningens resultat är hur djupa diskussionerna är och 
vad som egentligen diskuteras. Det hade krävt andra frågor för att få fram detta, vilket vi nu i 
efterhand med den erfarenhet vi fått under arbetets gång, ser hade berikat vår undersökning. 
 
Det alla är överens om är att värdegrundsarbetet idag tar mycket tid och det måste det få göra.  
En pedagog säger så här: 
  

Ibland känner man att tid inte finns men man måste prioritera värdegrundsfrågorna. 
De måste få ta tid! Man måste prioritera värdegrundsfrågorna eftersom om dessa 
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inte fungerar då fungerar det egentligen inte i gruppen. Det är ju bara så, man 
måste ta den tiden.  

 
Värdegrunden kan inte enbart läras ut på schemalagd tid utan den måste levas och förverkli-
gas av de människor som verkar i skolan och samhället. Enligt Nilsson (2002) är skolans upp-
gift angående värdefrågorna att ”värdena skall förmedlas (till eleverna), gestaltas (av läraren 
och skolans personal) och förankras (hos eleverna)” (s.164). Hon påtalar att orden kan ses 
enkla men att de är svåra att omsätta i praktiken. Enligt Lpo 94 ska värdegrundsarbetet ge-
nomsyra all undervisning, det faktum att den inte ingår i alla kursplaner förefaller då märkligt. 
Kan det som Kveli (1994) och Orlenius (2001) framhåller, att en kursplan i värdegrunden 
skulle hjälpa och stödja lärare i värdegrundsuppdraget? Eller är det bättre att värdegrunden 
förs in i alla kursplaner? Vi kan inte svara på dessa frågor men vi anser att det ena inte behö-
ver utesluta det andra. För att förstärka vikten av värdegrundsarbetet anser vi att det kan vara 
lämpligt att både ha en egen kursplan för värdegrunden och att den dessutom ska ingå i alla 
ämnens kursplaner.  
 
Vi har bytt plats på styckena här för att följa syftets ordning (opponenternas kommentar) 
 

Undersökningens trovärdighet 
Begreppen reliabilitet och validitet hör i högre grad samman med kvantitativa studier än i 
kvalitativa. I en kvalitativ studie går innehållet av reliabilitet och validitet in i varandra enligt 
Patel & Davidson (2003), därför diskuterar vi innehållet i båda begreppen under rubriken tro-
värdighet.  
 
I vår undersökning har vi använt kvalitativ intervju som enda informationshämtande metod. 
Anledningen till detta val är att vi anser att enkäter inte hade berikat undersökningen då dessa 
inte kunnat ge lika berättande och nyanserade svar som i intervjuer. Däremot anser vi att ob-
servationer i klasserna hade kunnat berika vår studie. Genom observationer skulle vi se hur 
pedagogerna tillämpar det som angetts i intervjuerna och förmodligen få veta mer än vad som 
framkommit i intervjuerna. På grund av ämnesvalet i undersökningen anser vi att observatio-
nerna skulle ha krävt en längre tid än vi hade till vårt förfogande.  
 
Genom de kvalitativa intervjuerna vi utfört var vi ute efter pedagogernas uppfattningar och 
tankar angående ämnet värdegrund. Att pedagogerna representerar skolans alla år och att de 
arbetar på samma skola bidrar till att vi får inblick i en hel skolas värdegrundsarbete och sam-
tidigt den enskilde pedagogens arbete med värdegrunden i respektive år. Detta urval bidrar till 
undersökningens trovärdighet, för om vi istället valt pedagoger från olika skolor hade vi vis-
serligen fått svar på hur enskilda pedagoger jobbar men inte fått en helhetssyn på en skolas 
värdegrundsarbete. Resultatets trovärdighet ökar när vi har möjlighet att ställa samma fråga 
angående skolans värdegrundsarbete till fler pedagoger inom samma skola. Vi anser att ge-
nom detta urval får vi en så verklighetstrogen bild som möjligt. 
 
Pedagogerna hade alla minst 30 års yrkeserfarenhet. Detta innebär att de har arbetat länge, sett 
mycket, varit med om många olika situationer, de har haft möjlighet att pröva olika arbetssätt, 
detta anser vi understödja resultatets trovärdighet. Att de intervjuade kände till oss sedan tidi-
gare tror vi, bidrog till en tryggare intervjusituation och att vi på kort tid kom in i den faktiska 
intervjun. Eftersom vi inte är vana intervjuare såg vi det som en fördel att båda deltog vid 
intervjuerna. I det fall den huvudansvarige frågeställaren missade något i frågeställningen 
eller tolkade situationen annorlunda hade den andra möjlighet att komplettera med följdfrå-
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gor. Inför analysen och tolkningen bidrog det även till att båda hade känslor och tankar med 
sig från intervjutillfällena. Problemet med intervjuer som tidigare påtalats är intervjuareffek-
ten. I och med att vi var medvetna om denna effekt har vi försökt undvika att påverka de in-
tervjuade pedagogerna med minspel, nickanden, och hummanden för att leda den intervjuade 
till ”rätt svar”. Intervjuerna har låg grad av standardisering eftersom vi anpassade oss efter 
den aktuella pedagogen och avgjorde från tillfälle till tillfälle i vilken ordning frågorna i inter-
vjuguiden (Bil. 1) skulle ställas. Dessutom var de fysiska förhållandena olika vid intervjutill-
fällena vad gäller det rum de utfördes och det faktum att endast en av oss var med vid genom-
förandet av den sista intervjun. Den låga graden av standardisering leder till svårigheter för 
replikering men vi anser inte att det påverkat undersökningens resultat eller trovärdighet. Vi 
anser att vi har fått besvarat de frågor vi var ute efter enligt vårt syfte, det vill säga, vi har mätt 
det vi avsett att mäta. Däremot leder resultatet inte till någon generaliserbarhet vilket inte 
heller var vår intention med undersökningen. 
 

Fortsatt forskning 
Eftersom vår undersökning begränsade sig till en skola vore det intressant med en mer om-
fattande undersökning om hur fler skolor arbetar för att uppnå en god värdegrund. Att under-
söka elevers uppfattning om begreppet värdegrund och dess innebörd skulle vara intressant 
för att se hur skolan klarar av att förmedla, gestalta och förankra värdegrunden hos eleverna. 
Men även för att hjälpa pedagoger i sitt värdegrundsuppdrag eftersom vi då får ta del av ele-
vernas egna tankar och uppfattningar. 
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Intervjuguide     Bilaga 1 
 
Definition och innehåll av begreppet värdegrund 

1. Vad betyder ordet värdegrund? 
2. Vad innehåller värdegrunden för dig? 
3. Känner eleverna till begreppet värdegrund och vad det innebär? 

 
Skolans värdegrundsarbete 

4. Har ni arbetat fram en gemensam värdegrund för hela skolans personal? 
a. Hur gick ni tillväga med detta arbete? 

5. Vad har rektorns pedagogiska ledarskap för betydelse i värdegrundsarbetet? 
6. Har ni ett gemensamt värdegrundsarbete som sträcker sig över alla årskurser på 

skolan? 
a. Hur ser det ut? 
 

Lärarens värdegrundsarbete 
7. När kommer värdegrundsarbetet in i undervisningen? 
8. På vilka sätt arbetar du med eleverna i din klass för att uppnå en god värdegrund? 

a. Har du några speciella övningar som du använder dig av i värdegrundsarbetet? 
9. Arbetar du medvetet med värdegrunden i vissa ämnen? 
10. Vilken litteratur använder du dig av i ditt värdegrundsarbete? 
11. Vid värdegrundsarbetet – är eleverna medvetna om att de arbetar med värdegrunden 

(eller tror de exempelvis att det är allmänna diskussioner) 
 
Betydelsen av elevens värdegrund 

12. Vilken betydelse har elevernas värdegrund för arbetet i klassrummet? 
13. Är avsaknaden av en god värdegrund hos vissa elever, det som gör att det blir ett 

dåligt klassrumsklimat? 
a. På vilket sätt visar det sig? 

 
Samhällsförändringen 

14. Upplever du någon skillnad på den tid värdegrundsarbetet tar idag, jämfört med för ca 
20 år sedan? 

a. Om du upplever någon skillnad, vad tror du att det beror det på? 
15. Upplever du att samhällsförändringar speglas i elevgrupperna? 

a. På vilket sätt visar det sig? 
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