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The school has a political and democratic mandate to teach and establish basic democratic values 

that our society is based in the teaching of students. The purpose of this study is to investigate how 

a number of four teachers interpret the meaning of democratic values. What is their personal inter-

pretations which according to previous research proved to be open to interpretation? The aim was to 

see if there was a noticeable difference in the teachers interpretations towards each other.  

Another aim of the study was to gain insight on how teachers believe that they conduct their lessons 

to teach and establish basic democratic values. Are there any links to previous research that says 

that the teaching of fundamental values are not equal? 

The study's questions will therefore examine: 

・ What do four different teachers consider the meaning of the basic democratic values? 

・How do the teachers in the social studies field do systematically for the students to aquire basic  

democratic values and knowledge? 

・ What are the differences in their interpretations of the democratic meaning of values and way of 

conducting their teaching in this area? 

To get answers, qualitative methods have been used through interview. As a theoretical approach, 

Laclau and Mouffes approach of discourse analysis has also been used.  

The conclusions I reach in the analysis of my material shows that the four teachers had a variety 

towards each other in their interpretation in the meaning of the basic democratic values. As a conse-

quence was the teachings in the fundamental values not equivalent because they dealt with different 

areas of the values in their respective teaching. 
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Innehåll
1. Inledning 1 ---------------------------------------------------------------------------------------------------

2. Bakgrund  2 --------------------------------------------------------------------------------------------------

2.1 Vilka är de grundläggande demokratiska värdena? 4 -------------------------------------------------

2.2 Värdepedagogik 4 -----------------------------------------------------------------------------------------

2.3 Begreppet värdegrund - en tolkningsfråga 5 -----------------------------------------------------------

2.4 Problematik kring begreppet grundläggande demokratiska värden 5 ------------------------------

2.5 Skolans uppdrag om att förmedla grundläggande värden 6 ------------------------------------------

2.6 Samhällsorienteringens demokratiuppdrag  6 ----------------------------------------------------------

3. Syfte och frågeställningar: 7 -------------------------------------------------------------------------------

4. Teori 8 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

4.1 Diskursanalys och det diskursiva fältet 8 ---------------------------------------------------------------

4.2 Nodalpunkt och ekvivalenskedjor 9 ---------------------------------------------------------------------

4.4 Flytande signifikanter och antagonism 10 ---------------------------------------------------------------

5. Tidigare forskning 11 ----------------------------------------------------------------------------------------

5.1 Avsaknad helhetssyn kring värdegrundsuppdraget 11 --------------------------------------------------

5.2 Varierande undervisning inom värdegrundsarbetet                                       12 ---------------------

6. Metod 13 -------------------------------------------------------------------------------------------------------

6.1 Undersökningsmetod och metoddiskussion. 13 ---------------------------------------------------------

6.2 Urval 13 ------------------------------------------------------------------------------------------------------

6.3 Datainsamling 14 --------------------------------------------------------------------------------------------

6.4 Etik 15 --------------------------------------------------------------------------------------------------------

6.5 Genomförande 15 -------------------------------------------------------------------------------------------

6.6 Bearbetning och analysmetod  16 -------------------------------------------------------------------------

6.7 Validitet och reliabilitet 16 ---------------------------------------------------------------------------------

7. Resultat och analys  17 ---------------------------------------------------------------------------------------

8. Diskussion och slutsatser 28 --------------------------------------------------------------------------------

9. Vidare forskning 32 -------------------------------------------------------------------------------------------

10. Käll- och litteraturlista 33 ----------------------------------------------------------------------------------

11. Bilagor 36----------------------------------------------------------------------------------------------------



1. Inledning 

Under min utbildning till grundskolelärare har jag fått en insyn i att den svenska skolan har ett de-

mokratiskt uppdrag om att förmedla och förankra de grundläggande demokratiska värden som vårt 

samhälle vilar på. Läroplanen är tydlig om att skolan ska fostra elever till självständiga demokratis-

ka medborgare som delar dessa värden. Det är därmed en central del för alla som verkar i skolan.  

Det har emellertid visat sig att det demokratiska uppdraget bedrivits på olika sätt runtom i de svens-

ka skolorna. En av anledningarna är att lärare har varierande tolkningar av de grundläggande värde-

nas innebörd samt vilka värden som inkluderas i detta begrepp. Som konsekvens har undervisning-

en i värdegrundsarbetet lett till en bristande likvärdighet enligt tidigare forskning och granskningar. 

Skolinspektionen (2012) menar att flera värden som ingår och utgör en del av de grundläggande 

värden som samhället vilar på har exkluderats och inte behandlats i undervisningen. 

För mig som framtida lärare är det en viktig fråga då skolan har en skyldighet att fostra elever till 

kompetenta samhällsmedborgare som delar samtliga värden. Det har byggt upp ett intresse och ny-

fikenhet av att undersöka detta område närmare. Syftet med studien är att undersöka vilka uppfatt-

ningar fyra pedagoger som undervisar i årskurs 1-3 har om de grundläggande demokratiska värde-

nas innebörd. Det är också av intresse att intervjua lärarna för att få en inblick i hur värdgrundsarbe-

tet med att förmedla och förankra värden till eleverna sker i undervisningen.  

Uppsatsen börjar med en presentation av en bakgrund runt de problem och svårigheter som råder 

vad gäller förmedlande av värdegrund i skolan. Avsnittet inriktar sig sedan på frågor som vilka de 

demokratiska värdena är enligt styrdokument samt skolans skyldighet att förmedla och förankra 

dessa till elever. Slutligen diskuteras SO-undervisningens roll i värdegrundsarbetet. 



2. Bakgrund  
Skolväsendet vilar enligt Läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet (Lgr 11) 

på en demokratisk grund. Skolinspektionen (2012) anser att skolan ska utrusta eleverna med sådana 

färdigheter, kompetenser och kunskaper för att kunna verka som medborgare i ett demokratiskt 

samhälle. Ramarna och förutsättningarna för att praktisera detta uppdrag finns beskrivet och formu-

lerat i de centrala styrdokumenten (Skolinspektionen, 2012). 

Skolinspektionen (2011) anser att de samhällsorienterande ämnena har en särställning i samman-

hanget då undervisningsinnehållet i SO har en koppling till skolans demokrati och värdegrundsupp-

drag (Skolinspektionen 2011, s. 1). Förmedlande av värdegrund sker främst inom ämnet samhälls-

kunskap då samtal och diskussioner om demokratiska värden tas upp och behandlas i undervisning-

en. Vidare ska undervisningen bidra till att eleverna tillägnar sig kunskaper och kunna reflektera 

över värden som är signifikativt för ett demokratiskt samhälle (Skolinspektionen, 2012).

I läroplanen kan man läsa att ”läraren ska klargöra och med eleverna diskutera det svenska samhäl-

lets värdegrund” samt att skolan har som mål att eleverna kan uttrycka ”medvetna etiska ställ-

ningstaganden grundade på kunskaper om grundläggande demokratiska värderingar” (Lgr 11, s. 

12). De värden som styrdokument betonar att skolan ska förmedla och förankra är människolivets 

okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet mellan kvin-

nor och män samt solidaritet med svaga och utsatta (Lgr 11, s. 7). Kenneth Orlenius (2001) kallar 

dessa grundläggande värden för demokratins fem centrala pelare som vårt samhälle vilar på. 

Skolinspektionen (2012) menar att det ändå finns en vaghet i den praktiska sidan av arbetet. Aktuel-

la frågor är exempelvis: Hur arbetar man för att förmedla dessa värden? Vad gör man på ett konkret 

sätt i klassrummen? Vilka frågor ges utrymme och vilka hamnar i skymundan? Ett flertal undersök-

ningar som gjorts av Skolverket och Skolinspektionen visar att det förekommer en del brister i sko-

lans demokratiska uppdrag om att förmedla grundläggande värden till eleverna. 

I en kvalitetsgranskning från Skolverket (2012) som innehöll granskningar om skolornas arbete 

med demokrati och värdegrund kan man läsa att: ”Granskningen visade att det på de besökta sko-

lorna ofta finns en klyfta att överbrygga i fråga om att omsätta styrdokumentens teorier, begrepp 

och formuleringar i praktisk handling” (Skolverket 2012, s. 22).  
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Granskningen visade även att det förekommer en mängd variationer från lärarnas tolkningar av de 

grundläggande värdenas innebörd. Detta hade i sin tur påverkan på hur lärarna bedrev sin undervis-

ning i värdegrundsarbetet.  

Rapporten Kursplanen - ett rättesnöre? (2008) är en utvärdering av grundskolans kursplaner från 

Skolverket. Resultatet visade att det är just lärare som undervisar inom samhällsorienterings ämne-

na som har en tendens att sortera bort styrdokument som riktlinje att utgå ifrån i undervisningen 

med värdegrund. Istället används eget framtaget material som ersätter styrdokumenten. Vidare utgår 

lärarna från sina egna tankar och åsikter i genomförandet av undervisningen. Skolans demokratiska 

uppdrag har därmed iscensatts på en mängd olika sätt i undervisningen runtom i de svenska skolor-

na vilket enligt Skolinspektionen (2012) lett till bristande likvärdighet i värdegrundsarbetet. 

Gunnel Colnerud (2004) menar att det är svårt att ge begreppet värdegrund en tydlig beteckning då 

det idag blivit ett samlingsbegrepp för ett stort antal olika frågor. Det är inte enkelt för en pedagog 

att veta hur man ska arbeta i undervisningen med att förmedla dessa demokratiska värden (Colne-

rud, 2004). Gunilla Zachari och Fredrik Modigh (2000) talar också om att det finns oklarheter i frå-

gan om hur pedagoger rent konkret arbetar med dessa frågor i undervisningen till sina elever 

(Zachari & Modigh, 2000). Enligt Orlenius (2001) är det således en fråga för den enskilde läraren.

�3



2.1 Vilka är de grundläggande demokratiska värdena?

I den svenska läroplanen, Lgr 11 kan man läsa följande:  

Utbildningen ska förmedla och förankra respekt för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande demo-
kratiska värderingar som det svenska samhället vilar på. Var och en som verkar inom skolan ska också främja 

aktning för varje människas egenvärde och respekt för vår gemensamma miljö. Människolivets okränkbarhet, 
individens frihet och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet mellan kvinnor och män samt solida-
ritet med svaga och utsatta är de värden som skolan ska gestalta och förmedla (Lgr 11, s. 7).  

Den värdegrund som skolan arbetar med att förmedla och förankra är således :  

- Människolivets okränkbarhet 

- Individens frihet och integritet 

- Alla människors lika värde 

- Jämställdhet mellan kvinnor och män  

- Solidaritet mellan svaga och utsatta (Lgr 11). 

2.2 Värdepedagogik 

Anette Emilson och Ingeborg Moqvist-Lindberg (2016) definierar värdepedagogik i egenskap av 

”den aspekt av den pedagogiska praktiken som resulterar i att moraliska eller politiska värden lik-

som normer, dispositioner och färdigheter som bygger på sådana värden medieras till och utvecklas 

hos barn och unga”. (Emilson & Moqvist-Lindberg 2016, s. 23). De nämner att värdepedagogik be-

handlar frågor som vilka värden det är som bör förmedlas och utvecklas hos eleverna samt på vilket 

sätt det bör gå till. Carl Olivestam och Håkan Thorsen (2008) menar att läroplanen använder sig av 

begreppet värdegrund i formuleringen av detta uppdrag och hävdar att det är viktigt att man som 

anställd i skolan tar uppdraget på allvar.  

Värdegrundsbegreppet infördes i läroplansarbetet inför 1994 års läroplan, Lpo 94. Den svenska sko-

lan har som riktlinje att inte vara värdeneutral och därför måste arbetet med värdegrunden genom-

syra och prägla hela skolans verksamhet (Olivestam & Thorsen, 2008). Zachari och Modigh (2000) 

talar om att skolan måste skydda vissa värden och menar att det är en av anledningarna till att vär-

degrundsfrågor tas upp i undervisningen (Zachari & Modigh 2000, s. 6). Även Skolverket (2011) 

menar att alla som arbetar i skolan ska på ett aktivt sätt sträva efter att ge elever en möjlighet att 

skapa respekt för vårt gemensamma samhälle (Skolverket, 2011). 
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2.3 Begreppet värdegrund - en tolkningsfråga

Gunnel Colnerud och Robert Thornberg (2003) anser att begreppet grundläggande demokratiska 

värden är ett vidgat begrepp som har tilldelats en mängd olika innebörder vilket gör det svårt att ge 

en tydlig beteckning (Colnerud & Thornberg, 2003). 

Orlenius (2001) menar att det blir en personlig tolkning av begreppet samt att tolkningarna varieras 

utifrån lärarnas egna normer och värderingar. Det leder till att lärarna bedriver sin undervisning på 

olika sätt baserat på vad de själva anser vara de grundläggande värdenas innebörd och inkluderande 

värden. En konsekvens kan bli att lärarnas subjektiva värderingar inte har en tydlig koppling till 

samhällets intresse genom de värden som samhället vilar på (Orlenius, 2001).  

Lars Persson (2010) anser just att pedagogernas uppfattning om skolans demokratiuppdrag sällan 

har sin grund i styrdokument. Istället baseras de på deras personliga intressen och egna värderingar. 

Han menar att detta spelar en avgörande roll i arbetet med att förmedla de demokratiska värdena i 

undervisningen och är en anledning till att värdegrundsarbetet blivit icke likvärdigt (Persson, 2010). 

En kvalitetsgranskning från Skolinspektionen (2012) visade att det i 13 av 17 granskade skolor 

”saknas helhetssyn och en gemensam hållning kring demokrati- och värdegrunds- uppdraget. Detta 

tar sig uttryck i variationer, då det gäller att iscensätta uppdraget i undervisningen som framför allt 

tycks bero på enskilda lärares skiftande kompetens och tolkningar” (Skolinspektionen 2012, s. 8). 

Sammanfattningsvis kan vi således se de grundläggande värdena tolkas på olika sätt och att under-

visningen inom detta område bedrivs med variation. 

2.4 Problematik kring begreppet grundläggande demokratiska värden 

Skolverket har gjort en normgeneralisering då de anser att de grundläggande värdena inte endast 

gäller inom skolans verksamhet utan också i hela samhället. Croné (2012) uppmärksammar detta 

och med hänvisning till begreppet svensk värdegrund ställer han sig frågan: Hur ska vi se på detta 

begrepp? Sverige har idag en befolkningsmängd på cirka 10 miljoner invånare där det per automa-

tik finns individer med livsåskådningar och värdegrunder som skiljer sig åt. Han anser att begreppet 

svensk värdegrund således blir ” (..) ett uttryck för en strävan mot en filosofisk likriktning, en öns-

kan om hur samhället bör se ut snarare än en beskrivning av det. Det är normerande och det är inte 

förhandlingsbart huruvida läraren ska förhålla sig till detta” (Croné 2012, s. 18).
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2.5 Skolans uppdrag om att förmedla grundläggande värden 

Hans Roth (1998) talar om den svenska skolans roll som central grundpelare i att skapa förutsätt-

ningar för en gemensam värdegrund. Han menar att skolan är en plats där människor med olika vär-

deringar möts. Det gemensamma för alla individer som verkar i skolan är att de slutligen skall nå 

samma mål, nämligen att dela de grundläggande värden som samhället vilar på (Roth, 1998).  

Vad säger läroplanen, Lgr 11 inom detta område? 

”Utbildningen ska förmedla och förankra respekt för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande demokra-
tiska värderingar som det svenska samhället vilar på” (Lgr 11 s. 7). 

”Skolans mål är att varje elev: 
- kan göra och uttrycka medvetna etiska ställningstaganden grundade på kunskaper om mänskliga rättigheter och 
grundläggande demokratiska värderingar” (Ibid, s. 12). 

”Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola har fått kunskap om (..) demokratiska vär-
den i skola och samhälle” (Ibid, s. 13).  

Enligt Skolinspektionen (2012) är det en viktig förutsättning att värdegrunden ingår som en integre-

rad del i kunskapsmålen. Skolverket (2011) menar just att skolan har som uppgift att överföra kun-

skaper samt förankra de grundläggande värden som är dem gemensamma referensramarna i samhäl-

let. Skolan ska därmed förbereda elever till framtida samhällsmedborgare (Skolverket, 2011).

2.6 Samhällsorienteringens demokratiuppdrag  

Som tidigare nämnt sker värdegrundsarbetet främst inom SO-undervisningen. Anledningen är att 

värdegrundsarbetet görs som mest tydligt i kursplanen och det centrala innehållet i SO-ämnena. 

Skolverket (2000) anser att man utläsa en glimt av skolans demokrati och värdegrundsuppdrag i de 

uppnåendemål som finns formulerade i ämnet samhällskunskap. 

Skolverket (2001) nämner att kursplanen för samhällskunskap tydliggör lärarens uppdrag om att 

arbeta med värdegrund i sin undervisning. Kursplanen i samhällskunskap innehåller strävan och 

uppnåendemål som har likheter med läroplanens dito om normer och värden (Skolverket, 2001). 

Skolinspektionen (2011) menar just att ”ett sätt att konkretisera skolans demokratiska uppdrag är att 

utgå från det som fungerar som huvudrubriker i den nya läroplanens andra kapitel och som också 

har sina innehållsliga motsvarigheter i kursplanerna för SO-ämnena” (Skolinspektionen 2011, s. 3). 

�6



3. Syfte och frågeställningar: 

Syftet med studien är att undersöka vilka uppfattningar fyra pedagoger som undervisar inom årskurs 

1-3 har om de grundläggande demokratiska värdenas innebörd. Vad finns det för likheter och skill-

nader mellan lärarnas tolkningar?  

Syftet är också att undersöka hur dessa lärare arbetar med att förmedla och förankra dessa grund-

läggande värden i sin SO-undervisning till eleverna. Kan man urskilja några likheter och skillnader 

i hur respektive lärare bedriver sin undervisning inom detta område?  

3.1 Frågeställningar: 

・Vad anser fyra lärare vara de grundläggande demokratiska värdenas innebörd? 

・Hur arbetar lärarna i SO-undervisningen på ett systematiskt sätt för att eleverna ska tillägna sig 

grundläggande demokratiska värden och kunskaper? 

・Vilka skillnader finns det i lärarnas tolkningar om de demokratiska värdenas innebörd och sättet 

att bedriva sin undervisning inom detta område? 
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4. Teori 

4.1 Diskursanalys och det diskursiva fältet 

Studien kommer ta utgångspunkt i Laclau och Mouffes angreppssätt inom diskursteorin och har sin 

grund i ett socialkonstruktionistiskt synsätt. Teorin är uppbyggd genom att sammanföra marxismen 

samt strukturalismen/poststrukturalismen vilka är två framstående teoretiska traditioner. Marianne 

Jörgensen och Lousie Phillips (2000) menar att ”marxismen ger avstamp för tänkandet om det soci-

ala och strukturalismen erbjuder en teori om betydelse” (Jörgensen & Phillips 2000, s. 32). Dessa 

har Laclau och Mouffet smält samman i ett teoribygge som kännetecknas av att vår sociala värld 

anses vara och bör förstås som ett system av betydelsebildningsprocesser skapat av oss människor. 

Laclau och Mouffe talar om den diskursiva kampen. De anser att vår sociala värld och de begrepp 

som har en viss betydelse är skapade och konstruerade av oss människor efter en diskurs. All kun-

skap betraktas därmed som sociala konstruktioner. De menar vidare att vi människor uppför oss 

som om den verklighet vi lever i har en fast och tydlig struktur samt att vi ser många objekt som 

objektivt givna, exempelvis samhället. I själva verket är våra uppfattningar av verkligheten något 

som uppkommit och skapats genom sociala processer (Jörgensen & Phillips, 2000). 

En diskurs är däremot inte fast och orubblig och kan vara aktuell för ständig förändring. Sociala fe-

nomen är inte helt totala och är därmed en diskursiv konstruktion. Laclau och Mouffet menar därför 

att diskursanalysens syfte inte är att kartlägga vår objektiva verklighet utan att istället undersöka på 

vilket sätt vi människor skapar vår verklighet. Diskursanalys handlar om att upptäcka och analysera 

diskurser som framställer en angiven kunskap som objektiv sann (Jörgensen & Phillips, 2000). 

Jörgensen och Phillips (2000) anser att syftet med diskursanalysen är att ”kartlägga de processer där 

vi kämpar om hur tecknens betydelse ska fastställas och där vissa betydelsefixeringar blir så kon-

ventionaliserande att vi uppfattar dem som naturliga” (Jörgensen & Phillips 2000, s. 32). De menar 

att man inom diskursteori ska fokusera på det konkreta uttryck som ges i deras egenskap av artiku-

lationer. Det kan förstås som ett utryck från en social aktör som sätter tecken i förbindelse med 

varandra. Då tecken kan förändras och inte på ett permanent sätt låsas fast sker det alltid diskursiva 

kamper om hur betydelsen för olika tecken ska fastställas. Detta leder således till en syn om hur vår 

verklighet ska betraktas och tolkas. Det är just denna kamp som undersöks vid en diskursanalys. 
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Jörgensen och Phillips (2000) anser att diskursen får en etablering som en totalitet genom att ”varje 

tecken är entydigt framställt som moment genom relationerna till andra tecken och sker genom att 

utesluta alla andra möjliga betydelser som tecknen kan ha samt andra möjliga sätt de kan vara rela-

terade till varandra på” (Jörgensen & Phillips 2000, s. 33). För att skapa entydlighet utesluts olika 

möjligheter som inte får plats i den enskilda diskursen vilket kallas det diskursiva fältet. Betydelser 

som olika tecken haft i andra diskurser ignoreras i den specifika diskursen. Det diskursiva fältet 

kommer användas i analysdelen för att undersöka och jämföra hur respektive lärare utesluter andra 

möjliga betydelsetillskrivningar av vad de tolkat vara de grundläggande värdenas innebörd. 

Laclau och Mouffe definierar ett antal viktiga begrepp för att beskriva diskurser som kommer att 

förklaras närmare. De nämnda begreppen i avsnittet kommer tillsammans med det diskursiva fältet 

att användas i analysdelen då de är av viktig innebörd för att få svar på studiens frågeställningar. 

4.2 Nodalpunkt och ekvivalenskedjor 

Jörgensen och Phillips (2000) menar att en nodalpunkt är ett ”privilegierat” tecken, exempelvis ett 

begrepp. Det är kring denna punkt som en diskurs organiseras samt där alla andra tecken och be-

grepp får sin ordning. Ett exempel på en nodalpunkt inom den politiska diskursen är demokrati, ett 

annat exempel på en nodalpunkt inom den nationella diskursen är folket (Jörgensen & Phillips, 

2000). Nodalpunkt är diskursens centrum och därför kommer det på ett noggrant sätt studeras hur 

dessa nodalpunkter skiftar inom respektive diskurs. Detta leder till att man kan bilda sig en uppfatt-

ning om hur de tillfrågade lärarna tolkat de grundläggande värdenas innebörd. 

Nodalpunkter får dock sin betydelse först i samband med andra begrepp. Ekvivalenskedjor är ked-

jor som knyter samman och sammanfogar begreppen till en nodalpunkt. Det är dessa associationsre-

lationer som leder till ett skapande och formande av diskursen. Jörgensen och Phillips (2000) menar 

att nodalpunkter från början endast är tomma tecken som inte säger någonting. Det är främst när de 

via ekvivalenskedjor sätts i anslutning med andra tecken som nodalpunker får ett innehåll. Jörgen-

sen och Phillips (2000) ger ett exempel och talar om att ”liberal demokrati blir liberal demokrati 

genom att knytas till andra betydelsebärare, som tillexempel ”fria val” och ”yttrandefrihet”. På så 

sätt kan man efterhand karakterisera diskurser” (Jörgensen & Phillips 2000, s. 58). Därför kommer 

lärarnas artikulationer av tecken undersökas och sedan sammanlänkas genom ekvivalenskedjorna 

för att slutligen nå fram till en nodalpunkt vilket då utgör respektive diskurs.
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4.4 Flytande signifikanter och antagonism 

Jörgensen och Phillips (2000) menar att diskursteorin också har ett begrepp för de element som kan 

innehålla och tillskrivas en hel del olika betydelser, nämligen flytande signifikanter. Betydelsen av 

ett begrepp kan inom olika diskurser ha en varierande innebörd. Därför bör man undersöka vilka 

betydelser och innehåll som kämpas för att ges åt begreppen (flytande signifikanter) för att definiera 

dessa. Vidare kan man också undersöka vilka betydelser som är relativt oemotsagda och självklara 

(Jörgensen & Phillips, 2000).  

Detta är särskilt intressant i denna studie då det är lärarnas egna tolkningar av de grundläggande 

demokratiska värdenas innebörd som ska undersökas. Som tidigare nämnt tenderar begreppet att 

tolkas olika utifrån subjektiva tolkningar. Det gör att begreppet ”grundläggande värden” får olika 

betydelser i olika sammanhang och är därför en flytande signifikant i undersökningen. 

Jörgensen och Phillips (2000) talar om att en diskurs befinner sig i en ständig kamp och konflikt 

med andra diskurser som definierar vår verklighet på ett annorlunda sätt. De anser att antagonism är 

diskursteorins begrepp för konflikt på en språklig nivå. Det uppkommer när olika identiteter utgör 

hinder för varandra, tillexempel när olika diskurser kämpar om att ge sin egen innebörd åt den fly-

tande signifikanten på sitt egna sätt. Antagonismer hittar man därför när diskurserna stöter ihop 

(Jörgensen & Phillips, 2000). I analysdelen kommer det undersökas hur respektive lärare kämpar 

för att ge innebörd till den flytande signifikanten, vilket då är grundläggande demokratiska värden.  
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5. Tidigare forskning 

Tidigare forskning visar att de grundläggande värden som vårt samhälle vilar på har ett utrymme för 

egen tolkning då det gäller förståelsen av begreppets innebörd. Som en konsekvens bedrivs under-

visningen på olika sätt baserat på lärares personliga tolkningar och värderingar. 

5.1 Avsaknad helhetssyn kring värdegrundsuppdraget

Colnerud (2004) skriver i sin artikel Värdegrund som pedagogisk praktik och forskningsdiskurs att 

värdegrund blivit ett samlat begrepp för bland annat moral, etik, normer, demokrati, livsåskådning 

med mera. Hon menar att det blir en konsekvens av detta genom att det uppstår olika problem samt 

oklarheter beträffande begreppets betydelse och dess inneboende relationer (Colnerud, 2004).

Jens Pedersen (2004) kom fram till ett liknande resultat i sin studie. Han undersökte hur begreppet 

värdegrund tolkades av ett antal pedagoger, skolledare och elever. Resultatet visade att värde-

grundsbegreppet uppfattades och tolkades på olika sätt bland de medverkande. Några exempel på 

detta var bland annat solidaritet, hur man beter sig på ett föredömligt sätt i samhället, frågor kring 

vad meningen med livet är samt att elever ska få inflytande i undervisningen (Pedersen, 2004).  

Skolinspektionen (2012) gjorde en kvalitetsgranskning som inriktades på skolornas arbete med de-

mokrati och värdegrund. Syftet var att undersöka hur skolorna i undervisningen gav eleverna förut-

sättningar att tillägna sig en kompetens som samhällsmedborgare i form av de grundläggande vär-

dena. Resultatet visade att det i 13 av totalt 17 granskade skolor saknades en gemensam helhetssyn 

kring demokrati och värdegrundsuppdraget. Konsekvensen var att undervisningen i värdegrundsar-

betet bedrevs icke likvärdigt som följd av lärarnas egna personliga tolkningar om de grundläggande 

värderans innebörd samt hur arbetet med detta ska ske i undervisningen (Skolinspektionen, 2012). 

I resultatet från en enkätundersökning gjord av Skolinspektionen (2012) framkom det att både lärare 

och elever hade svårigheter med att beskriva och förklara innebörden av de grundläggande värdena. 

Skolinspektionen (2012) ser ett problem med detta och menar att det finns en risk att undervisning-

en utan en gemensam ram kommer att fortsätta bedrivas icke likvärdigt.  
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Resultaten från undersökningarna kan indikera att begreppet värdegrund och de grundläggande vär-

denas innebörd verkar vara ett svårtolkat begrepp vilket kan krocka med skolans demokratiska upp-

drag. Skolverket (1999) menar att det stora tolkningsutrymmet kan bli problematiskt då det påver-

kar de grundläggande värden som samhället vilar på. Skolan uppnå likvärdighet (Skolverket, 1999). 

5.2 Varierande undervisning inom värdegrundsarbetet                                       

Joakim Lindgren (2001) diskuterar i sin avhandling resultatet från en enkätstudie gjord av Värde-

grundscentrum. Resultatet visade att skolor ägnade en stor del av sitt värdegrundsarbete gällande 

frågor som rör etik, moral och kränkande behandling. Resultatet visade även att tolkningen samt 

genomförandet av värdegrundsarbetet var av variation och skiljde sig åt mellan olika skolor och 

kommuner (Lindgren, 2001). 

I en studie från Tyskland visade resultatet att lärare som var verksamma i olika skolor knappt förde 

diskussioner om moral och värdegrund med eleverna i undervisningen. Som en konsekvens gavs 

inte möjligheter att på ett integrerat sätt samtala och diskutera om detta ämne i undervisningen. En 

anledning var att lärarna inte hade en tillräckligt kunskap inom detta område samt att kommunika-

tionen var bristfällig mellan lärare och elever. Detta utgjorde olika svårigheter vad gäller frågan om 

diskussioner kring värdegrund och moral (Colnerud & Thornberg, 2003). 

Colnerud (2004) anser att lärare har många olika tankesätt i sitt pedagogiska handlande i undervis-

ningen med värdegrundsarbetet. Hon nämner allt från livsåskådningsfrågor till att eleverna ska 

tillägna kunskaper om Sveriges historia med mera. Lärare måste utgå från styrdokumenten i värde-

grundsarbetet för att inte undervisningen ska vara alltför varierande mellan olika skolor.  

Thornberg (2006) nämner i sin avhandling en datainsamling från observationer och intervjuer i oli-

ka klassrum från värdegrundsarbetet i både för- och grundskola. Resultatet visade ett samband till 

Colneruds (2004) påstående då lärarnas värdegrundsarbete sällan hade koppling till styrdokument. 

Thornberg (2006) menar att det istället var lärarnas personliga värderingar som var grunden till hur 

arbetet bedrevs inom detta område. 
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6. Metod 

Avsnittet kommer innehålla en redogörelse av undersökningsmetod och diskussion av metodval. 

Det kommer också ingå en redogörelse kring urval, datainsamling, etiska överväganden, genomfö-

rande av intervju och observation, bearbetning och analysmetod samt reabilitet/validitet. I studiens 

frågeställningar kommer Laclau och Mouffes angreppssätt inom diskursteorin användas för analys. 

6.1 Undersökningsmetod och metoddiskussion. 

I studien har kvalitativa metoder använts genom intervjuer. Anledningen var att få höra lärarnas 

egna verbala tankar och åsikter vilket Jan Trost (2010) menar är en fördel med intervjuer. En annan 

fördel är att man kan få en djupare förståelse för lärarnas tankar och åsikter genom att lyssna aktivt. 

Björn Häger (2010) menar att det mest effektiva verktyget i en intervjuares konst är just förmågan 

att kunna lyssna på informanten på ett aktivt sätt. Man kan också ställa följdfrågor och reda ut even-

tuella oklarheter på plats vilket var en anledning till att intervju valdes som metod i studien. Syftet 

var då att få så mycket information som möjligt av informanterna utifrån mina frågeställningar. 

I studiens frågeställningar har Laclau och Mouffets angreppsätt inom diskursanalys använts som 

metod för att analysera resultatet av intervjuerna. Anledningen till detta val är att en diskurs har en 

roll som meningsgivare och en koppling till människors sätt att tänka enligt Jörgensen och Phillips 

(2000). Då begreppet grundläggande demokratiska värden är öppet för olika tolkningar kan det 

vara en passande metod för att undersöka de medverkande lärarnas olika åsikter och tolkningar om 

detta begrepp. Användandet av diskursanalys innebär att jag har som avsikt att ringa in respektive 

lärares diskursiva ramverk, det vill säga enskild lärares uppfattning om detta begrepp och flytande 

signifikant som visat sig vara öppet för tolkning. Empirin som jag införskaffar mig från respektive 

informant kommer sedan användas som utgångspunkt för vad informaten menar är definierad san-

ning. Det är på detta sätt diskursanalysen huvudsakligen kommer att användas i uppsatsen.  

6.2 Urval 

För att få svar på studiens frågeställningar har fyra lärare intervjuats. Med hänvisning till studiens 

frågeställningar var det främst fokus på två saker när val av skolor och lärare skulle göras. Det 

handlade dels om att lärarna skulle arbeta inom olika skolor, endast en lärare per skola skulle inter-

vjuas. Syftet var att få en bättre inblick i hur lärarna arbetar i undervisningen med att förmedla de 

grundläggande värdena i sin respektive skola.  
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Jag ville också minska risken till att medverkande lärare från samma skola skulle arbeta på ett snar-

likt sätt i undervisningen. Exempelvis att lärarna som kollegor i ett tidigare skede kommit fram till 

en konsensus och pratat ihop sig om vad de anser vara de grundläggande värdenas innebörd. Detta 

för att på ett så rättvist sätt som möjligt testa studiens frågeställningar. 

Samtliga lärare skulle också vara behöriga och ha en erfarenhet av att undervisa inom SO-ämnena. 

Anledningen var att en viss erfarenhet av att undervisa inom värdegrundsarbetet skulle finnas med 

då det är främst inom SO som värdegrundsarbetet bedrivs och behandlas enligt Skolinspektionen 

(2011). En annan anledning hade att göra med resultatet från rapporten Kursplanen - ett rättesnöre? 

(2008) som visade att det är just lärare som undervisar inom SO-ämnena som har en tendens att 

utgå från egna idéer och tankar i genomförandet av undervisningen inom värdegrundsarbetet.

Jag började med att via mail kontakta rektorer i fyra olika grundskolor. Mailen innehöll en presenta-

tion om vem jag var, vad jag ville, vad studien handlade om och vad jag skulle undersöka. Huvud-

syftet var att jag var intresserad av att intervjua någon behörig lärare för att få svar på mina fråge-

ställningar till studien samt att intervjuerna helst skulle göras på en fysisk plats. 

Efter ett antal mailväxlingar med de olika skolorna kom jag överens med fyra lärare om ett godkän-

nande till att bedriva intervjuerna samt en bestämd tid och plats för att genomföra dessa. 

6.3 Datainsamling 

För att få svar på studiens frågeställningar användes kvalitativa metoder genom intervjuer och ljud-

inspelning av lärarnas tankar och åsikter. Anledningen till användandet av ljudinspelning vid inter-

vjuerna var att i lugn och ro i efterhand analysera och gå igenom det material som jag införskaffat 

mig vid intervjuernas gång. En annan anledning var för att inte riskera att gå miste om viktiga detal-

jer från informanternas uttalanden. Fördelen med ljudinspelning är att man kan gå tillbaka och repe-

tera det empiriska materialet från intervjuerna samt försöka koppla det till studiens frågeställningar.  

Varje intervju innehöll öppna frågor som hade en relevans till studiens frågeställningar och gav 

möjligheter för informanterna att svara med egna ord. Tanken med de öppna frågorna var att få ut så 

mycket information som möjligt från informanterna baserat på studiens frågeställningar jämfört 

med ja/nej frågor där risken är att endast korta svar kan ges.
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6.4 Etik 

Innan mötet med att respektive lärare skulle äga rum fick varje lärare information om de forsk-

ningsetiska principerna som gäller. Dessa delas in i fyra huvudprinciper: 

• Informationskravet – betyder att deltagarna i undersökningen ska få information om studiens syfte 
och villkor som gäller för deras deltagande. Deltagarna har också rätt att veta att medverkandet i 
undersökningen är helt frivilligt och att deltagaren har rätt att avbryta intervjun om deltagaren så 
önskar. 

• Samtyckeskravet – betyder att undersökningsdeltagaren ska få information om att deltagandet är 
helt frivilligt samt att deltagaren har en rättighet i att avbryta sin medverkan när deltagaren önskar. 

• Konfidentialitetskravet - betyder att deltagarnas uppgifter kommer att behandlas konfidentiellt. 
Personernas uppgifter ska förvaras på ett säkert sätt så att obehöriga inte ska ha möjlighet att ta 
del av dem. Det handlar också om att deltagarna inte kommer kunna identifieras av utomstående i 
intervjun. 

• Nyttjandekravet – betyder att deltagarnas uppgifter endast ska användas för forskningsändamål 
och att endast behöriga ska ha tillgång till deltagarnas uppgifter. Användning av deltagarnas upp-
gifter i andra syften, tillexempel kommersiella syften är icke tillåtet. Vetenskapsrådet 
(2017-12-03) 

Jag framförde även att både den intervjuade och den skola som lärarna arbetar i kommer att aviden-

tifieras samt att ljudinspelningarna som använts för att spela in lärarnas röster raderas så fort mate-

rialet analyserats och transkriberats. Enligt Bo Johansson och Per Olov Svedner (2004) är det vik-

tigt att klargöra dessa punkter inför en intervju eftersom deltagarna ska få en känsla av respekt och 

att deras medverkan är av viktig innebörd (Johansson & Svedner, 2004). 

6.5 Genomförande 

Samtliga lärare gav efter att jag framfört de etiska forskningsprinciperna sitt slutgiltiga godkännan-

de till att påbörja intervjun samt att få spela in deras uttalanden med hjälp av ljudinspelaren. Inter-

vjuerna genomfördes i respektive lärares arbetsplats efter skoltid i ett enskilt rum.  

Frågorna som ställdes i intervjun var närmast identiska med studiens frågeställningar, nämligen: 

- Skolan har ett demokratiskt uppdrag om att förmedla och förankra grundläggande värden till 

eleverna. Hur tolkar du innebörden av dessa?  
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- Hur arbetar du i SO-undervisningen för att eleverna ska tillägna sig grundläggande värden och 

kunskaper? 

Varje enskild intervju med de olika lärarna tog cirka 20-30 minuter. Under intervjuerna antecknade 

jag i ett block medan jag spelade in lärarnas röster. Anledningen till det var främst att anteckna vik-

tiga ord och begrepp för att få en någorlunda helhetsbild på papper.  

6.6 Bearbetning och analysmetod  

Vid bearbetningen gjordes en någorlunda ordagrann transkribering från ljudinspelaren till en dator 

då en del ord från intervjun hördes lite oklart. Det var ibland svårt att uppfatta informanternas for-

muleringar men dessa störningar var inte nämnvärt stora. Jag analyserade sedan det empiriska mate-

rialet och grupperade därefter in empirin från intervjuerna samt kategoriserade dessa i olika teman 

utgående från studiens syfte och frågeställningar. 

6.7 Validitet och reliabilitet 

Termen reliabilitet syftar till att undersöka studiens tillförlitlighet. Jag valde att spela in lärarnas in-

tervjuer med hjälp av en ljudinspelare. Materialet från intervjusvaren kunde jag sedan kontrollera 

och lyssna på flera gånger för att försäkra mig om att jag har uppfattat informationen relativt kor-

rekt. Runa Patel och Bo Davidson (2003) menar att resultatet kan betraktas som mer pålitlig och 

tillförlitlig genom denna metod. Som tidigare nämnt gjordes också intervjuerna efter skoltid i en 

lugn miljö vilket gjorde att materialet i ljudinspelaren från lärarnas intervjusvar var klart och tydligt. 

Med anledning till detta anser jag att reliabiliteten är relativt hög inom detta område.  

En brist i studiens reliabilitet kan dock tänkas vara det någorlunda låga antalet på fyra lärare som 

medverkade i intervjuerna. Det kan ses som ett förhållandevis litet antal för att dra en större genera-

lisering av de svaren som uppkom. Undersökningen skulle möjligtvis kunna få ett annorlunda resul-

tat om man istället frågade ett större antal lärare. 

Patel och Davidson (2003) menar att termen validitet handlar om att undersöka om man mäter det 

som man avsett att mäta samt om studiens frågeställningar har en tydlig sammankoppling till syftet 

med uppsatsen. Med hänvisning till detta ser jag studiens validitet som relativ hög då studiens frå-

geställningar var närmast identiska med intervjufrågorna som respektive lärare tillfrågades. 
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7. Resultat och analys  
I detta avsnitt kommer lärarnas svar från intervjufrågorna att redovisas. Frågorna handlade om hur 

respektive lärare tolkat de grundläggande värdenas innebörd, det vill säga vilka värden som ingår i 

detta begrepp samt hur de bedriver sin SO-undervisning inom värdegrundsarbetet. Lärarna kommer 

att namnges i alfabetisk ordning A-D då samtliga lärare ville avidentifieras i sin medverkan.  

Analysen kommer ta avstamp i Laclau och Mouffets angreppssätt inom diskursteorin, se metodde-

len (6.1) för metoddiskussion. Fokus kommer vara på att leta efter de betydelser som lärarna till-

skriver den flytande signifikanten, i detta fall begreppet grundläggande demokratiska värden. 

Frågeställning 1 och 2: Hur har lärarna tolkat begreppet grundläggande demokratiska värden 

och hur bedriver de sin undervisning inom värdegrundsarbetet? 

Lärare A - Människolivets okränkbarhetsdiskursen 

Den diskurs som har identifierats i materialet från lärare A kallas här för människolivets okränkbar-

hets-diskursen. Begreppet människolivets okränkbarhet är ett centralt och privilegierat begrepp som 

ofta förekommer i lärare A:s formulering om hur läraren menar sig ha tolkat innebörden av de 

grundläggande värdena. Det gör att begreppet uppfattas som nodalpunkt inom diskursen. Människo-

livets okränkbarhet-diskursen artikuleras genom ekvivalenskedjor som består av följande moment: 

omtanke och empati, integritet, människans rätt till okränkbarhet, medkänsla och sympati. 

 Jag har tolkat betydelsen av de grundläggande demokratiska värderingarna som att det handlar om människoli-
vets okränkbarhet. Med detta menar jag att jag som lärare har ett uppdrag att förebygga ett utövande och använ-

dande av kränkande behandlingar såsom mobbning och trakasserier bland annat. Ingen ska utsättas för något av 
detta vare sig i skolan eller utanför.  

Som lärare har jag som sagt ett uppdrag om att förmedla till eleverna om vad som kan vara exempel på hand-

lingar som skadar en människas integritet och förebygga sådant. Jag tänker då på att vi människor har en mänsk-
lig rättighet om att inte utsättas för diskriminering av olika slag. Vi har en integritet och en rätt till att inte krän-

kas av någon.  

Hänvisningar till att förebygga kränkande behandlingar som mobbning och trakasserier producerar 

samt förstärker bilden av att människolivets okränkbarhet är en viktig och central del i lärarens 

tolkning av de grundläggande demokratiska värdenas innebörd. Vidare talar läraren om en integritet 

som varje människa har rätt till samt ingen ska utsättas för kränkningar av olika slag. 
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Det är moraliskt fel att använda sig av mobbning och trakasserier då vi människor har en integritet och en rättig-
het till att inte utsättas för kränkande behandlingar. Därför tycker jag att det är viktigt att jag som lärare förmed-

lar en förståelse om omtanke och empati till eleverna så att de tillägnar sig detta.  

Jag vill också att mina elever ska ha en medkänsla och sympati till sina medmänniskor. Detta ser jag som en vik-

tig del som ryms inom området människolivets okränkbarhet då det förhoppningsvis ska leda till att ett utövande 
av mobbning och andra kränkande behandlingar förebyggs genom att eleverna utvecklar, innehar och praktiserar 
dessa egenskaper. 

Olika hänvisningar till omtanke, empati, medkänsla samt sympati kan tolkas som uttryck för männi-

skolivets okränkbarhet då man ska förmedla dessa egenskaper som en förebyggande metod mot 

kränkande behandling. Dessa artikulationer ses som ekvivalenskedjor till nodalpunkten.  

Att läraren bedriver sin SO-undervisning med ett förebyggande syfte om att främja människolivets 

okränkbarhet är något som läraren tydliggör i nedanstående citat: 
  

I min undervisning tittar vi på mycket film och videoklipp. Filmerna och klippen som vi använder berör och be-

handlar frågor kring människolivets okränkbarhet där vi också bland annat samtalar om mobbing och trakasseri-
er. Dessa filmer och tillhörande scener blir sedan ett underlag för diskussion där vi gemenast i helklass bland 
annat diskuterar: Varför tror ni mobbning är fel? Hur tror ni att den drabbade känner sig i denna situation? Är det 

okej att trakassera och kränka en elev på det här sättet tycker ni? 

Läraren talar också om att undervisningen kretsar kring ett förmedlande om vad omtanke, empati, 

sympati och medkänsla är för något. Detta ses som en förebyggande metod för att förebygga krän-

kande behandlingar och främja människolivets okränkbarhet: 

I undervisningen arbetar jag också för att i helklass diskutera om vissa egenskaper. Ett exempel på detta är bland 
annat ”vad innebär omtanke och medkänsla? Varför ska vi ha det? Vad är empati och sympati? På vilket sätt är 

det viktigt att ha detta? Hur kännetecknas respektive egenskap? I arbetet med detta högläser jag som lärare 
många böcker i helklass som belyser dessa frågor. Syftet med att förmedla dessa egenskaper till eleverna är att 
det förhoppningsvis ska vara en förebyggande metod mot kränkande behandlingar av olika slag och att istället 

främja människolivets okränkbarhet genom att eleverna ska utveckla och besitta dessa egenskaper. 

Sammantaget kan man säga att lärare A:s uppfattning och tolkning av de grundläggande demokra-

tiska värdenas innebörd samt sättet läraren bedriver sin undervisning kretsar kring nodalpunkten 

människolivets okränkbarhet. Detta blir också den nodalpunkt som diskursen kretsar kring. Genom 

ekvivalenskedjor har vi sett att lärare A talar om omtanke och empati, (varje människas) integritet, 

människans rätt till okränkbarhet, medkänsla och sympati.  
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I lärarens formuleringar kan vi också se spår av antagonism då läraren talar om diskriminering, 

mobbning, trakasserier och kränkande behandlingar vilket är handlingar som ska förebyggas. Dessa 

är alla artikulationer och tecken som ingår i diskursen då läraren kämpar om att ge sin egna inne-

börd åt den flytande signifikanten grundläggande demokratiska värden på sitt egna sätt. Samtidigt 

kan vi se att läraren återkommande gånger betonar att det är människolivets okränkbarhet som är 

den centrala punkten i lärarens tolkning av de grundläggande demokratiska värdenas innebörd. I det 

diskursiva fältet har därför olika möjligheter som detta begrepp kan tänkas ha uteslutits och får 

därmed inte plats i den enskilda diskursen. 

Lärare B - Demokratiska skyldigheterdiskursen  

Den diskurs som har identifierats från lärare B kallas för demokratiska skyldigheter-diskursen. Be-

greppet demokratiska skyldigheter är ett centralt och privilegierat begrepp vilket gör att den uppfat-

tas som nodalpunkt i diskursen. Demokratiska skyldigheter-diskursen artikuleras genom ekviva-

lenskedjor som består av följande moment: skyldigheter (som medborgare), ansvar, förpliktelser. 

Min tolkning av dessa grundläggande demokratiska värderingar handlar om att jag som lärare ska förbereda ele-
verna till vuxenlivet i vårt samhället genom att förmedla en inblick och insyn i vilka demokratiska skyldigheter 
man har som medborgare. Med detta menar jag att vi som samhällsmedborgare har en del ansvar, förpliktelser 

och skyldigheter genom olika lagar och regler som vi måste förhålla oss till.  

I ovanstående citat anser läraren att demokratiska skyldigheter är den tolkning som läraren har av de 

grundläggande demokratiska värdenas innebörd. Lärare B menar vidare att de demokratiska skyl-

digheterna innebär att man har ett ansvar, skyldigheter och förpliktelser att förhålla sig till som 

medborgare i samhället. Detta ses då som en ekvivalenskedja. 

Lärare B:s sätt att bedriva sin SO-undervisning har kopplingar till sin tolkning av de grundläggande 

värdenas innebörd:   

Min undervisning går bland annat ut på att samtala och diskutera om hur vårt samhälle styrs och att vi som indi-
vider har ett visst ansvar och förpliktelser för att verka i samhället, samt det finns vissa konsekvenser som man 

måste vara medveten om. Med detta menar jag att samhället styrs av lagar och regler vilka kan ge olika påföljder 
och konsekvenser om man bryter mot dessa. Jag pratar mycket om att man exempelvis inte får snatta, använda 
sig av våld och hot eller utföra andra olagliga handlingar. Vi har som tidigare sagt vissa förpliktelser som vi mås-

te förhålla oss till. 
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Ett exempel på konsekvenser är olika straff, exempelvis böter eller fängelse/omhändertagande som man kan få 
som följd av ett visst agerande. Det kanske kan tyckas tufft att behöva samtala och diskutera om frågor kring 

fängelse och andra straff men jag tycker att det är viktigt att eleverna i en ung ålder ändå får en insyn i att vårt 
samhälle innehåller en del demokratiska skyldigheter som man måste förhålla sig till. 

I detta område diskuterar vi och tar upp frågan om varför vi har demokratiska skyldigheter som medborgare ge-
nom att förhålla oss till samhällets lagar och regler. Vi använder oss sedan av samtal där vi går igenom och dis-
kuterar dessa frågor så grundligt som möjligt.   

Skyldigheterna handlar då om att inte utföra olagliga handlingar eftersom det finns lagar och regler 

i samhället och som vi har ansvar att förhålla oss till. Lagar och regler kan ge konsekvenser i form 

av olika straff som en följd av ett visst agerande, exempelvis olagliga och straffbara handlingar. 

Sammanfattningsvis har lärare B:s uppfattning och tolkning av de grundläggande värdenas innebörd 

samt sättet att bedriva sin undervisning fokus på demokratiska skyldigheter i vårt samhälle. Detta 

blir också den nodalpunkt som diskursen kretsar kring. Via ekvivalenskedjor har vi sett att lärare B 

talar om skyldigheter, ansvar samt förpliktelser som en del av de demokratiska skyldigheterna. 

I lärare B:s formuleringar kan vi också se spår av antagonism då läraren talar om olika lagar och 

regler, konsekvenser, straff, påföljder samt olagliga och straffbara handlingar. Dessa är alla tecken 

som ingår i denna diskurs då läraren kämpar om att ge sin egna innebörd åt den flytande signifikan-

ten grundläggande demokratiska värden på sitt egna sätt. Samtidigt kan vi i lärarens formulering se 

att det är demokratiska skyldigheter som är den centrala punkten i lärarens tolkning av de grundläg-

gande demokratiska värdenas innebörd. I det diskursiva fältet har därför olika möjligheter som detta 

begrepp kan tänkas ha uteslutits och får därmed inte plats i den enskilda diskursen. 

Lärare C - Jämställdhetsdiskursen 

Den diskurs som har identifierats i materialet från lärare C kallas här för jämställdhetsdiskursen. 

Begreppet jämställdhet är ett centralt och privilegierat begrepp vilket gör att den uppfattas som no-

dalpunkt inom diskursen. Jämställdhetdiskursen artikuleras genom ekvivalenskedjor som består av 

följande moment: jämställdhet, alla människors lika värde. Dessa ekvivalenskedjor görs tydliga i 

lärarens tolkning av de grundläggande demokratiska värdenas innebörd: 
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Min tolkning av de grundläggande demokratiska värderingarnas betydelse handlar om jämställdhet. Med detta 
menar jag att det ska råda en total jämställdhet mellan flickor och pojkar och ingen av vardera könen ska bli fa-

voriserad eller diskriminerad av olika anledningar som har med deras kön att göra.  

Som en del av denna syn på jämställdhet menar jag att alla människor har ett lika värde. Det ska råda total lik-

värdighet mellan oss människor och inte spela någon roll om man är från ett annat land, har ett annat kön, hud-
färg eller andra skillnader. 

I ovanstående citat kan vi se spår av antagonism då läraren bland annat talar om att ingen individ 

ska bli favoriserad eller trakasserad på grund av sitt kön eller ursprung, med mera. I följande citat 

kan man se att läraren tydliggör vikten av att förmedla en syn på jämställdhet samt en likvärdighet 

mellan oss människor:  

Här har jag som lärare ett mycket viktigt uppdrag om att till eleverna i undervisningen förmedla en kunskap om 
att det ska råda total jämställdhet mellan könen och likvärdighet mellan oss människor. För mig är det ett jätte-
viktigt med förmedlande av detta värde till mina elever. 

Lärare C tydliggör att jämställdhet är det centrala i lärarens tolkning av de grundläggande värden 

vårt samhälle vilar på. Som en följd av detta synsätt talar läraren slutligen om att alla människor har 

ett lika värde och att skillnader av olika slag mellan oss människor inte har någon betydelse.  

Att alla människor har ett lika värde samt att det ska råda jämställdhet mellan könen och människor 

ses som ekvivalenskedjor till nodalpunkten. Lärare C:s sätt att bedriva sin SO-undervisning har 

kopplingar till att behandla områden som jämställdhet och alla människors lika värde: 

I undervisningen inom värdegrundsarbetet arbetar vi mycket med litteratur och olika videoklipp där händelser 
som bryter mot jämställdheten uppkommer. Vi diskuterar en hel del om vad jämställdhet innebär där jag åter-
kommande gånger samtalar om att det är viktigt att man inte ska göra skillnad på könen i olika situationer. Båda 

könen ska ha samma förutsättningar och möjligheter i livet. 

Som en konsekvens av detta synsätt (jämställdhet mellan könen) menar lärare C att sin SO-under-

visning också behandlar frågor som berör alla människors lika värde:  

För att eleverna ska utveckla ett förhållningssätt till jämställdhet tror jag att det är viktigt att jag som lärare talar 
om att alla vi människor har ett lika värde. Detta är något som jag ägnar mig åt i min undervisning genom aktivi-
teter och uppgifter där mina elever i olika övningar får träna för att samarbeta med varandra och respektera alla 

människors lika värde. Som ett extra tillägg till dessa övningar använder jag mig mycket av diskussioner i hel-
klass där vi gemensamt diskuterar vad som menas med att alla människor har ett lika värde. 
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Genom att utveckla en kunskap och kännedom om alla människors lika värde menar läraren att man 

också främjar elevers utvecklande av ett förhållningssätt till en jämställdhet mellan könen. Samti-

digt förstärks bilden av att ett utvecklande av jämställdhet och en likvärdighet är i fokus i både lära-

rens tolkning av de grundläggande demokratiska värdenas innebörd samt sättet att bedriver sin un-

dervisning. Anledningen är att dessa egenskaper ses som utgångspunkt för att främja jämställdhet 

och ett förhållningssätt till alla människors lika värde. Läraren menar att dessa böcker och vide-

oklipp ska vara upphov till givande diskussioner där de samtalar inom detta område.  

Genom ekvivalenskedjorna kan vi se att lärare C:s tolkning av de grundläggande värdenas innebörd 

samt sättet att bedriva sin undervisning har ett fokus på ett förmedlande av jämställdhet mellan kö-

nen och mellan oss människor som helhet genom vårt lika värde. Jämställdhet (mellan könen och 

människor i helhet) blir därmed den nodalpunkt som diskursen kretsar kring.  

Samtidigt kan vi se spår av antagonism då läraren i sina formuleringar menar att det inte spelar nå-

gon roll om man kommer från ett annat land eller har ett annat kön då alla människor har ett lika 

värde. Det ska också råda en total jämställdhet mellan flickor och pojkar och ingen av vardera kö-

nen ska bli favoriserad eller diskriminerad av olika anledningar som har med deras kön att göra. 

Båda könen ska ha samma förutsättningar och möjligheter i livet.  

Dessa är alla artikulationer och tecken som läraren använder och ingår i denna diskurs då läraren 

kämpar om att ge sin egna innebörd åt den flytande signifikanten grundläggande demokratiska vär-

den på sitt egna sätt. I det diskursiva fältet har därför olika möjligheter som detta begrepp kan tän-

kas ha uteslutits och får därmed inte plats i den enskilda diskursen. 
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Lärare D - Solidaritetsdiskursen 

Den diskurs som har identifierats i materialet från lärare D kallas här för solidaritetsdiskursen. Be-

greppet solidaritet är ett centralt, återkommande och privilegierat begrepp vilket gör att den uppfat-

tas som nodalpunkt inom diskursen. Solidaritetsdiskursen artikuleras genom ekvivalenskedjor som 

består av följande moment: gemensam ansvarighet, sammanhållning, medkänsla till medmänniskor. 

För mig innebär de grundläggande demokratiska värderingarna att jag som lärare har ett fostransuppdrag till att 
fostra eleverna till solidariska individer. Med solidaritet menar jag att man ska utveckla en medkänsla och sam-
manhållning till sina medmänniskor och att eleverna fostras till trevliga och respektfulla medborgare i samhället 
som tar ett gemensamt ansvar för att förmedla solidaritet mellan varandra och vela varandras bästa. Tanken med 

detta är att eleverna på så sätt ha ett solidariskt, trevligt och respektfullt förhållningssätt till sin omgivning och 
sina medmänniskor.  

Detta ser jag som ett viktigt steg mot att förhindra att eleverna använder sig av kränkningar i framtiden. Jag tror 
att det är viktigt at eleverna i en tidig ålder fostras till att inneha dessa egenskaper som jag precis nämnde och får 
en kännedom om att kräkningar mot sina medmänniskor inte alls är okej och tillåtet. 

Lärare D menar sig ha ett fostransuppdrag till att utveckla solidariska individer som också förhåller 

sig till egenskaper som medkänsla och sammanhållning till sina medmänniskor samt en gemensam 

ansvarighet om att vela varandras bästa. Läraren talar om att skapa och utveckla en önskvärd identi-

tet hos eleverna som innehar dessa egenskaper. Dessa artikulationer och tecken ses som ekvivalens-

kedjor till nodalpunkten solidaritet. I citatet ovan kan vi också se att läraren har ett syfte om att fö-

rebygga kränkande behandlingar genom att eleverna ska utveckla ett solidariskt och trevligt samt 

respektfullt förhållningssätt till sina medmänniskor. 

Lärare D:s sätt att bedriva sin SO-undervisning har kopplingar till lärarens tolkning av de grundläg-

gande demokratiska värdenas innebörd. Utifrån lärarens formuleringar om hur hen bedriver sin un-

dervisning kan vi se att ett utrymme ges åt att behandla frågor och områden runt solidaritet, med-

känsla till sina medmänniskor och gemensam ansvarighet. Detta belyser läraren genom att säga:  

Jag väljer ut ett antal böcker som behandlar frågor om att visa solidaritet. Vi samtalar bland annat om: Vad betyder 
solidaritet? Vad betyder det att visa medkänsla och varför är det viktigt att ha en sammanhållning med varandra? 

Vi arbetar med flera praktiska aktiviteter i undervisningen där eleverna får träna i att bemöta varandra solidariskt, 
trevligt och respektfullt. Detta kan vi göra genom olika samarbetsövningar. En aktivitet som vi ofta använder oss av 
är att sitta i en ring och där varje elev ska presentera sin kamrat till vänster om sig genom att bara säga trevliga och 

respektfulla saker till varandra. Genom dessa aktiviteter får eleverna träna på att praktisera dessa egenskaper.  
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Artikulationer från läraren som medkänsla, gemensamt ansvarstagande och sammanhållning bildar 

en ekvivalenskedja till nodalpunkten solidaritet. Genom att utveckla dessa förmågor och egenskaper 

produceras en bild av att läraren strävar efter att utveckla solidaritet hos eleverna. Denna bild för-

stärks i både lärarens tolkning av de grundläggande demokratiska värdenas innebörd samt sättet lä-

raren bedriver sin undervisning. Anledningen är att dessa egenskaper och förmågor ses som bety-

delsefulla för att främja solidaritet och förebygga kränkande behandling: 

Genom att eleverna utvecklar en medkänsla, ett gemensamt ansvarstagande om varandras bästa och ett trevligt och re-
spektfullt förhållningssätt blir ju chansen större till att främja solidariteten och förebygga ett utövande från elevernas 
sida av kränkande behandlingar till sina medmänniskor. I undervisningen pratar vi ofta om nolltolerans mot detta. 

Lärarens formuleringar ger innehåll till den flytande signifikanten grundläggande demokratiska 

värden. Genom ekvivalenskedjor har vi sett att läraren talar om gemensam ansvarighet, samman-

hållning, samt medkänsla till medmänniskor. Sammantaget har lärare D:s uppfattning och tolkning 

av de grundläggande värdena samt sättet att bedriva sin undervisning fokus på att fostra eleverna till 

solidariska, ansvarstagande och trevliga samhällsmedborgare. Med anledning till dessa ekvivalens-

kedjor blir solidaritet den nodalpunkt som diskursen utgår ifrån.  

I lärare D:s formuleringar kan vi också se spår av antagonism då läraren talar om att vilja utveckla 

eleverna till trevliga och respektfulla medborgare i samhället. Detta för att därigenom försöka främ-

ja solidaritet och förebygga ett utövande från elevernas sida med kränkande behandlingar till sina 

medmänniskor. Dessa är artikulationer och tecken som läraren använder och ingår i denna diskurs 

då läraren kämpar om att ge sin innebörd åt den flytande signifikanten på sitt egna sätt.  

Samtidigt kan vi se att läraren återkommande gånger betonar det är ett utvecklande av solidaritet 

som är den centrala punkten i sin tolkning av de grundläggande värdena. I det diskursiva fältet har 

därför olika möjligheter som begreppet kan tänkas ha uteslutits och får inte plats i den diskursen. 
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Frågeställning 3: Vilka likheter och skillnader finns det i lärarnas tolkningar om de demokratis-

ka värdenas innebörd? 
Avsnittet innehåller en sammanställning och jämförelse mellan lärarnas tolkningar av de grundläg-

gande värdenas innebörd samt deras sätt att bedriva sin SO-undervisning i värdegrundsarbetet.  

De likheter som fanns och som var de mest centrala mellan respektive lärares olika tolkningar var 

inom temat kränkande behandlingar såsom mobbning och trakasserier. I diskurserna från hälften av 

de totalt fyra tillfrågade lärarna, lärare A och D kunde vi se att ett förebyggande arbete mot krän-

kande behandlingar sågs som en central del i lärarnas tolkningar av begreppets innebörd.  

Sammantaget var det dock en variation av tolkningar mellan de olika lärarna. Som helhet kan vi se 

att nästintill samtliga lärare, utom A och D hade en annorlunda syn och tolkning kring betydelsen av 

de grundläggande demokratiska värdena. 

I diskursen från lärare A talar läraren om människolivets okränkbarhet där en icke tolerans mot 

bland annat mobbning, trakasserier och kränkningar ingår. Läraren menar att vi människor har en 

integritet och en rättighet till att inte utsättas för kränkande behandlingar samt diskrimineringar av 

olika slag.  

I diskursen från lärare B kan vi se en annan synvinkel i lärarens tolkning då det inte handlar om ett 

förebyggande kring mobbning, trakasserier eller kränkningar som i lärare A:s fall. Istället menar 

lärare B sig ha ett viktigt uppdrag om att förbereda eleverna för vuxenlivet i vårt samhälle genom 

att förmedla en insyn i vilka demokratiska skyldigheter man har som medborgare. Som samhälls-

medborgare har vi en del ansvar, förpliktelser och skyldigheter genom olika lagar och regler som vi 

måste förhålla oss till menar läraren. Här ser vi en skillnad i lärare A och B:s diskurser och sätt att 

tolka den flytande signifikanten. Sammantaget kretsade läraren B:s tolkning kring de grundläggan-

de värdenas innebörd runt begreppet demokratiska skyldigheter. 
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Även i lärare C:s diskurs kan vi se att läraren framfört en annorlunda tolkning gentemot de andra 

lärarna. Läraren menar att innebörden av begreppet handlar om jämställdhet och talar om att det ska 

råda en total jämställdhet mellan könen. Ingen av vardera kön ska bli favoriserad eller diskrimine-

rad på grund av olika anledningar som har med deras kön att göra. Som en del av denna syn på jäm-

ställdhet menade läraren att de grundläggande värdena också handlar om att alla människor har ett 

lika värde. Lärare C nämner att ingen ska utsättas för diskriminering och kränkande behandling på 

grund av hudfärg, etnicitet med mera. Som helhet kan vi se att lärare A-B-C givit relativt varierande 

tolkningar kring hur de tolkat den flytande signifikanten grundläggande demokratiska värden.

Lärare D har i sin tolkning av begreppet menat att det handlar om att man som lärare har ett fost-

ransuppdrag genom att förmedla kunskaper och kännedom till sina elever om vad solidaritet är samt 

hur man blir en solidarisk, trevlig och respektfull samhällsmedborgare. Vidare anser lärare D att de 

grundläggande demokratiska värdena också handlar om att man som individ inte får kränka någon. 

Detta har en relativ nära koppling till lärare A:s tolkning av den flytande signifikanten.  

Vilka likheter och skillnader finns det i lärarnas sätt att bedriva sin undervisning inom värde-

grundsarbetet? 

Som en konsekvens av att lärarna hade en varierande syn och tolkning av de grundläggande värde-

nas innebörd bedrevs respektive lärares värdegrundsarbete i SO-undervisningen på olika sätt. 

Lärare A:s SO-undervisning i värdegrundsarbetet handlade främst om ett förebyggande arbete gäl-

lande kränkande behandlingar. Läraren menar att undervisningen till stor del handlar om gemen-

samma diskussioner i helklass utifrån film och videoklipp. Filmerna och klippen har läraren nog-

grant utvalt och behandlar frågor om människolivets okränkbarhet vilket sedan blir ett underlag för 

samtal där de gemensamt i helklass för en diskussion om detta område.  

Som en del i förebyggandet av kränkande behandlingar har lärarens undervisning även fokus på att 

förmedla en kännedom om empati, sympati och omtanke med förhoppning om att eleverna ska in-

neha dessa egenskaper. En jämförelse kan göras med lärare D:s undervisning i värdegrundsarbetet.  

Likt lärare A menar lärare D att ett förebyggande arbete mot kränkingar var en central del i lärarens 

tolkning av de grundläggande värdena. Dock inriktades Lärare D:s undervisning även kring diskus-

sioner om solidaritet samt ett utvecklande av ett trevligt och respektfullt förhållningsätt. 
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Lärare B nämnde att huvudfokus i sin SO-undervisning inom värdegrundsarbetet var att förmedla 

kunskaper och kännedom om hur samhället är styrt samt vilka skyldigheter och ansvar man har som 

individ i samhället. Läraren talar också om olagliga handlingar som kan ge personliga konsekven-

ser, exempelvis snatteri, våld och hot. Lärare B använder likt Lärare A böcker och film som under-

lag för diskussion. Dock bedriver lärare B sin SO-undervisning i värdegrundsarbetet inom ett helt 

annat tema som konsekvens av lärarens tolkning av den flytande signifikanten. Lärare B talar var-

ken om kränkande behandlingar, jämställdhet eller andra synsätt som de andra lärarna formulerade. 

Lärare C menar att sin undervisning inom värdegrundsarbetet kretsar kring diskussioner om jäm-

ställdhet mellan könen och alla människors lika värde. Detta belyser läraren genom att nämna att de 

i helklass diskuterar om vad som menas med jämställdhet och alla människors lika värde. Läraren 

nämner att de i undervisningen arbetar med mycket litteratur och videoklipp där händelser som bry-

ter mot jämställdheten och alla människors lika värde uppkommer vilket de sedan diskuterar om. 

Lärare D:s undervisning inom värdegrundsarbetet handlar till stor del om att förmedla och belysa 

innebörden av solidaritet, respekt samt att ha ett trevligt förhållningssätt till sin omgivning och sina 

medmänniskor. I undervisningen brukar läraren diskutera betydelsen av dessa egenskaper med sina 

elever där förhoppningen är att eleverna ska utveckla sådana egenskaper. Lärare D talar också om 

olika aktiviteter som inriktar sig på att eleverna ska få säga trevliga och respektfulla saker till 

varandra. Syftet är att eleverna ska få träning i att praktisera dessa egenskaper enligt läraren. 
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8. Diskussion och slutsatser 

Detta avsnitt består av tre delar. Först kommer en summering av vad jag kommit fram till. Sedan 

kommer en diskussion av studiens resultat i relation till vad tidigare forskning visat. Slutligen ska 

didaktiska implikationer av studien diskuteras. Hur kan resultatet användas och vilka konsekvenser 

kan dras av denna studie när det gäller undervisningen i värdegrundsarbetet? 

Summering 

Syftet med studien var att undersöka hur ett antal lärare som undervisar inom SO tolkat innebörden 

av de grundläggande demokratiska värden som styrdokument och läroplan belyser. Avsikten var att 

undersöka vilka eventuella skillnader som finns i lärarnas tolkningar gentemot varandra. Ett annat 

syfte var att få en insyn i hur lärarna själva menar att de bedriver sin SO-undervisning för att för-

medla och förankra grundläggande värden till eleverna. Fanns det några kopplingar till Skolinspek-

tionens (2012) påstående om att undervisningen inom värdegrundsarbetet bedrivits icke likvärdigt?   

De slutsatser som kommit fram i analysen av materialet visar att de tillfrågade lärarna hade en vari-

ation gentemot varandra i sin tolkning av de grundläggande värdenas innebörd samt sättet att bedri-

va sin SO-undervisning i värdegrundsarbetet. Som en följd har dock en del av de centrala värden 

som styrdokument och läroplan belyser utelämnats och inte behandlats i undervisningen. Detta har 

koppling till Skolverkets (2012) antydan om att värdegrundsarbetet i SO-undervisningen bedrivits 

på olika sätt och blivit icke likvärdigt runtom i de svenska skolorna.  

Nedan kan vi se en sammanställning av respektive lärares tolkning av de grundläggande värdenas 

innebörd samt hur respektive lärare bedriver sin SO-undervisning i värdegrundsarbetet. Samman-

ställningen ger en inblick i hur respektive lärares formuleringar förhåller sig till varandra: 
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Lärarnas tolkningar av de grundläggande demokratiska värderingarnas innebörd
Lärare A Lärare B Lärare C Lärare D

Människolivets 
okränkbarhet - 
förebyggande arbete 
mot mobbning, 
trakasserier och 
kränkningar

Demokratiska 
skyldigheter -  
förmedla en 
kännedom om att man 
som medborgare har 
ansvar och 
förpliktelser i 
samhället som man 
måste förhålla sig till

Jämställdhet - alla 
människors lika värde 
samt jämställdhet 
mellan könen

Solidaritet - forma 
eleverna till solidariska 
samhällsmedborgare. 
Nolltolerans mot 
mobbning och andra 
kränkande 
behandlingar.

Hur respektive lärare bedriver sin SO-undervisning i värdegrundsarbetet

Lärare A Lärare B Lärare C Lärare D

Lärare A menar att sin 

SO-undervisning 

främst fokuseras på 

ett förebyggande ar-

bete kring mobbning, 

trakasserier och krän-

kande behandlingar. 

Undervisningen hand-

lar till stor del av ge-

mensamma diskus-

sioner i helklass där 

det gemenast i hel-

klass bland annat dis-

kuteras om varför 

dessa handlingar är 

fel. Fokus på att ele-

verna ska utveckla 

egenskaper som om-

tanke, sympati, empati 

samt medkänsla.

Huvudfokus i lärarens 

SO-undervisning inom 

värdegrundsarbetet 

var att förmedla kun-

skaper och kännedom 

kring hur samhället är 

styrt och vilka skyldig-

heter man har som 

individ i samhället. 

Läraren talar också 

om lagar och regler 

sim man måste förhål-

la sig till samt om 

olagliga handlingar 

som kan ge personliga 

konsekvenser, exem-

pelvis snatteri, våld, 

hot med mera.

Undervisningen 

kretsar till stor del 

kring diskussioner och 

samtal runt 

jämställdhet mellan 

könen och alla 

människors lika värde. 

Läraren nämner att de 

i undervisningen 

arbetar med mycket 

litteratur och 

videoklipp där 

händelser som bryter 

mot jämställdheten 

uppkommer och ger 

upphov till diskussion, 

samt att eleverna får 

träna på att 

sammarbeta med 

varandra och 

respektera andra 

människors lika värde 

genom olika övningar.

Stort fokus kring dis-

kussioner och ett ut-

vecklande av solidari-

tet, medkänsla, sam-

hörighet, respekt och 

trevlighet till sina 

medmänniskor. Det är 

också fokus på att 

eleverna ska försöka 

förhålla sig till ett an-

svarstagande om att 

vela varandras bästa. 

Praktiska aktiviteter 

där eleverna får träna 

på att tillämpa dessa 

egenskaper används 

ofta i undervisningen. 

Även fokus kring ett 

förebyggande arbete 

av kränkande behand-

lingar.
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Diskussion utifrån tidigare forskning 

Tidigare forskning visar att lärare tenderar att bedriva sin undervisning i värdegrundsarbetet på oli-

ka sätt. Anledningen är att lärarna bedriver sin undervisningen baserat på sina egna tolkningar av 

vad de själva anser vara de grundläggande demokratiska värdenas innebörd och vilka värden som 

ingår i detta begrepp. 

Resultatet från studien visar likheter med vad tidigare forskning hävdar inom detta område. I studi-

ens resultat och i lärarintervjuerna kunde man se en variation i respektive lärares tolkningar av de 

grundläggande värdenas betydelse. Som en konsekvens kunde man också se en variation i hur un-

dervisningen inom värdegrundsarbetet såg ut. 

Lärarnas variationer gentemot varandra om de grundläggande värdenas innebörd görs tydligt i den-

na studie. Ett exempel på detta är från Pedersens (2004) empiriska studie i olika skolor. Resultatet 

från Pedersens undersökning visade att värdegrundsbegreppet uppfattades och tolkades på olika sätt 

från de berörda personerna i studien som bland annat innehöll lärare och elever. 

Ett annat exempel vad gäller lärarnas varierande tolkning och undervisning inom värdegrundsarbe-

tet som har koppling till tidigare forskning har att göra med de olika granskningar som gjorts från 

Skolverket (2012) och Skolinspektionen (2011). Granskningarna visade att undervisningen inom 

värdegrundsarbetet bedrivits icke likvärdigt som konsekvens av lärarnas subjektiva tolkningar av 

vad de anser vara de grundläggande värdenas innebörd samt de värden som ingår i begreppet.  

Resultatet från studien visade också en koppling till Colneruds (2004) påstående om att lärare har 

många olika tankesätt i sitt pedagogiska handlande i undervisningen inom värdegrundsarbetet. Col-

nerud (2004) menade att undervisningen har flera olika inriktningar. Detta kunde man se exempel 

på i studien då man utifrån lärarnas egna formuleringar fick en bild av att de arbetade med och fo-

kuserade på olika värden i sin undervisning. Anette Emilson (2008) anser att lärarnas olika sätt att 

bedriva värdegrundsarbetet i undervisningen till eleverna rentav leder till att olika värden genereras.  
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Thornbergs (2006) datainsamling från observationer och intervjuer i klassrum från värdegrundsar-

bete visade att det var lärarnas personliga värderingar som var grunden till hur deras värdegrunds-

arbete bedrevs. Det har även likheter med denna studies resultat. Några av de tillfrågade lärarna gav 

intryck av att det var deras egna personliga värderingar som var till grund av vad de ansåg vara de 

grundläggande värdenas innebörd. Ett exempel är från lärares B:s formulering ”Jag tycker att det är 

viktigt att eleverna i en ung ålder får en insyn i att vårt samhälle innehåller en del demokratiska 

skyldigheter som man måste förhålla sig till”. 

En annan koppling finner man till Lindgrens (2001) enkätstudie. Resultatet visade att skolorna äg-

nade en stor uppmärksamhet i sitt värdegrundsarbete med frågor och områden som rör etik, moral 

samt kränkande behandling. Det har koppling till denna studie då två av de tillfrågade lärarna (A 

och D) gav en antydan om att detta var en central del i deras tolkning och sätt att bedriva sin under-

visning i värdegrundsarbetet. Resultatet från Lindgrens (2001) studie visar även att tolkningen och 

sättet att bedriva undervisningen i värdegrundsarbetet var av variation och skiljde sig åt mellan oli-

ka skolor och kommuner. Detta har en koppling till studiens resultat då samtliga medverkande lära-

re arbetade inom olika skolor och hade en variation i sättet att bedriva sitt värdegrundsarbete.  

Diskussion kring didaktiska implikationer av studien

I frågan om vilka konsekvenser som kan dras av denna studie när det gäller undervisning samt hur 

resultatet kan användas anser jag det viktigt att föra samtal och diskussioner om innebörden av de 

grundläggande värden som samhället vilar på. Ett exempel på det är genom att försöka komma till 

en enighet i denna fråga och därigenom reducera risken att några av dessa grundläggande värden 

exkluderas i undervisningen. En bra start inom detta område kan vara att föra diskussioner mellan 

kollegor sinsemellan inom sina egna skolor för att sedan ta det ett steg längre och föra diskussioner 

mellan olika skolor.  

Zackari och Modigh (2002) instämmer med detta och menar att det är viktigt att skolan kontinuer-

ligt samtalar för att kunna föra en diskussion kring läroplanens mål gällande värdegrunden. Det 

krävs ett kontinuerligt och långsiktigt arbete inom detta område. De anser att personalen måste få 

tillräckligt med stöd och kompetens för att kunna utföra arbetet med förmedlande av värdegrunden 

på ett praktiskt sätt. Orlenius (2001) anser att det finns en risk att värdegrunden dör ut om vi inte på 

ett grundligt sätt analyserar och får en tydlighet vad gäller betydelsen av de grundläggande värdenas 

innebörd (Orlenius, 2001).
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I läroplanen (Lgr 11) kan man läsa att de grundläggande värdena som vårt samhälle vilar på är 

oförytterliga. Med hänvisning till detta kan det te sig naturligt att det är ett område som är känsligt 

för fria tolkningar. I synnerhet då skolans uppdrag går ut på att fostra medborgare som gemensamt 

delar de värden som är grunden i vårt samhälle. Vad händer exempelvis om ett antal lärare till störs-

ta del bedriver sin undervisning vad gäller frågan om trakasserier men inte alls har en tendens att på 

ett grundligt sätt prata om jämställdhet? Tanken är ju som tidigare nämnt att eleverna ska inhämta 

kunskaper om de grundläggande värdena och ha ett förhållningssätt till samtliga värden.

Lärare och pedagoger i dagens skola innehar en unik position genom sitt uppdrag om att fostra 

framtida samhällsmedborgare. Persson (2010) menar att lärare och pedagogernas sätt att bedriva sin 

undervisning inom värdegrundsarbetet har en avgörande roll och påverkan för samhället i både nu-

tid och framtid. Med hänvisning till Perssons (2010) betraktelsesätt anser jag att Christer Hedin och 

Pirjo Lahdenperä (2003) har en poäng då de menar att skolan utgör det första lilla samhälle där ele-

verna ska tillbringa några av sina viktigaste år i livet. Det är i skolan som hela grunden läggs för det 

kommande livet som medborgare i vårt gemensamma samhälle. 

9. Vidare forskning 

Det skulle vara av intresse att undersöka ett antal elevers egna uppfattningar av vad de själva tolkat 

och anser vara den värdegrund som vårt samhälle vilar på. Kan man se några spår av någon slags 

exkludering kring vissa grundläggande värden i deras tolkning av de grundläggande värdenas inne-

börd som en konsekvens av den icke likvärdiga undervisningen i värdegrundsarbetet? 
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11. Bilagor 

Hej! 

Mitt namn är Bobil Koc och studerar till grundskolelärare i Södertörn högskola. 

För närvarande skriver jag mitt självständiga arbete där jag bland annat vill undersöka hur ett antal 

lärare har tolkat betydelsen av de grundläggande demokratiska värdenas innebörd som samhället 

vilar på. Vidare vill jag undersöka hur arbetet med att förankra och förmedla dessa grundläggande 

värden sker till eleverna i undervisningen inom SO-ämnena.  

Därför skulle jag gärna vilja intervjua en behörig lärare som undervisar i årskurs 1-3 för att få svar 

på mina frågeställningar. Jag skulle vara tacksam om någon lärare från er skola skulle kunna tänka 

sig att ställa upp för en intervju som helst sker på plats mellan mig och den intervjuade.  

Jag hoppas jag att mitt önskemål förs vidare och att någon lärare skulle vilja medverka! 

Ni kan gärna kontakta mig på 070-xx xx xx om ni har några frågor eller andra synpunkter. 

Hälsningar 

Bobil Koc

�36


