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SAMMANFATTNING  

Syftet med denna studie är att fördjupa kunskapen om hur sju utvalda lärare definierar 

begreppen demokrati och värdegrund i skolan, samt hur lärarna arbetar med dessa begrepp i 

undervisningen för att främja elevernas utveckling och lärande. Metoden som används i denna 

studie är kvalitativ och vi har valt att intervjua sju lärare hur de definierar begreppen demokrati 

och värdegrund och hur de implementerar dessa i undervisningen. Resultatet från intervjuerna 

visar att lärarna hade svårigheter med att definiera begreppet värdegrund. Det framkommer 

dessutom inte hur vanligt förekommande lärarna arbetar med värdegrunden och 

demokratiuppdraget i undervisningen. När konflikter uppstår menar lärarna att det skapas 

möjligheter till samtal och diskussioner om normer och värden. Vidare visar resultatet i studien 

på att en förutsättning för att ett framgångsrikt värdegrunds- och demokratiarbete ska lyckas i 

praktiken är ett öppet klassrumsklimat. Detta innebär att ta till vara på elevernas intressen och 

frågor som uppkommer. Lärarna framhåller dessutom att det inte finns någon given metod att 

arbeta utifrån med skolans värdegrund- och demokratiuppdrag då alla elever är olika och lär sig 

på olika sätt.  

Nyckelord: demokrati, värdegrund, demokratiska medborgare, undervisning, 
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1 Inledning 

Ordet värdegrund har plötsligt kommit på allas läppar. Så lyder inledningen i en artikel i SVD 

(Naezer, 2003) om diskussionen av en värdegrund för alla. Än idag är begreppet värdegrund 

väl omdiskuterat vilket medför att artikeln är lika aktuell idag även om den har några år på 

nacken.  

 

Värdegrundsarbete och människors lika värde är något som får stor plats i grundskolans 

läroplan, skollagen samt diskrimineringslagen. Det ska aktivt arbetas med värdegrund i 

undervisningen, men hur detta arbete ska utformas är inget som uttrycks konkret. I det 

inledande stycket av läroplanen formuleras skolans värdegrund:  

Människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, 

jämställdhet mellan kvinnor och män samt solidaritet med svaga och utsatta (Skolverket, 2011, 

s.7) 

Dessa värden ska skolan förmedla och gestalta i den dagliga undervisningen. All personal 

inom skolans verksamhet ska även främja aktning för människans egenvärde och samhällets 

gemensamma miljö. För att eleverna ska fostras till demokratiska medborgare som aktivt tar 

ansvar och kan påverka samhället räcker det inte att undervisa om grundläggande 

demokratiska värderingar, undervisningen bör även innehålla demokratiska arbetsformer som 

klassråd, elevråd och elevaktiva arbetssätt (Skolverket, 2011). I och med att det inte finns 

några konkreta riktlinjer för hur värdegrundsarbetet i skolan utformas är det intressant att höra 

olika lärares åsikter om detta, då deras förutsättningar kan variera.  

 

En av de viktigaste arbetsuppgifterna som ingår i en lärares yrkesroll är att till eleverna, 

förmedla en känsla, av samhörighet och tillhörighet med andra människor oavsett bakgrund. I 

den offentliga debatten diskuteras det hur vi hanterar de utmaningar och möjligheter som det 

innebär med exempelvis många nyanlända som kommit till Sverige, hur vi förebygger och 

bemöter främlingsfientlighet och intolerans mot olika folkgrupper och hur vi allmänt kan se 

och använda våra olikheter och erfarenheter som något positivt. Läroplanen framhåller att 

skolan ska ha en gemensam värdegrund som gäller för alla och att eleverna ska fostras till 

demokratiska medborgare som därmed ges möjlighet att forma sin identitet oberoende av 
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andra (Skolverket, 2011).  Lärarförbundet (2015) tar i en artikel upp skolan som en viktig 

grundpelare till integration och att lärarna idag är viktiga för att klara av utmaningarna som 

samhället ställs inför. Såväl samhällskunskap som de övriga So-ämnena ska utveckla 

elevernas kunskaper om samhället och ge verktyg för att kunna orientera sig och ta ansvar för 

sitt eget handlande i en komplex värld. Även om alla skolans ämnen är viktiga så har dessa en 

extra viktig funktion.  

1.1  Syfte och forskningsfrågor 

I läroplanen står det att utbildningen i skolan ska ”förmedla och förankra respekt för […] de 

grundläggande demokratiska värderingar som det svenska samhället vilar på” (Skolverket, 

2017, s.7) Detta kan tolkas som att värdegrund- och demokratiarbetet ska genomsyra i all 

undervisning på skolan. Syftet med föreliggande studie är att fördjupa kunskapen om hur sju 

utvalda lärare definierar begreppen demokrati och värdegrund i skolan, samt hur lärarna 

arbetar med dessa begrepp i undervisningen för att främja elevernas utveckling och lärande.  

 

Utifrån följande forskningsfrågor ska vi sträva efter att få större förståelse och djupare 

kunskap om vad demokrati och värdegrund betyder för lärare och hur de implementerar dessa 

områden i sin undervisning.  

 

Forskningsfrågor: 

1. Hur definierar sju 1–3 lärare begreppen demokrati och värdegrund i sin yrkesroll? 

2. På vilket sätt anser sju lärare i 1–3 att de arbetar med demokrati och värdegrund i 

undervisningen? 

2 Bakgrund 

I dagens samhälle går debatten het om ämnet etik och moral. Såväl inom näringslivet som 

inom skolan talar man om behovet av en gemensam värdegrund för våra värderingar.  Det blir 

viktigt för oss blivande lärare som inom en snar framtid kommer att ha ansvar för att utveckla 

elevernas kunskaper och att få verktyg för att kunna förmedla värdegrunden i undervisningen 

på ett framgångsrikt sätt. Denna studie behandlar 1–3 lärares definition av begreppen 

demokrati och värdegrund och på vilket sätt de anser att de arbetar med dessa begrepp i 

undervisningen. 
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2.1 Vad myndigheter säger om värdegrund och demokrati i skolan 

I läroplanen står det att värdegrundsarbetet inte kan isoleras till ett ämnesområde i 

undervisningen utan att det handlar om all verksamhet i skolan. Värdegrunden ska genomsyra 

hela klassrummet, ute på raster, i matsalen. Varje enskild individs mänskliga rättigheter och 

demokratiska förmåga ska främjas och utvecklas i samspel med andra. Ett 

framgångsrikt arbete med värdegrunden karaktäriseras av att det är väl integrerat i all 

verksamhet inom skolan. För att nå dit krävs det att hela skolans personal har en enig syn på 

vad värdegrunden står för och hur de vill utforma arbetet utifrån skolans förutsättningar 

(Skolverket, 2011) Vidare står det att läsa i läroplanen att värdegrundsarbetet i skolan kan ses 

från tre olika perspektiv, nämligen om, genom och för (Skolverket, 2011).  I läroplanen i de 

samhällsorienterade ämnena står det beskrivet att eleverna ska få kunskaper om de mänskliga 

rättigheterna och demokrati. Kunskaperna om dessa begrepp ska eleverna få genom 

demokratiska arbetssätt där eleverna får vara delaktiga och ha inflytande. Vuxna i barnets 

omgivning har ett ansvar att agera som förebilder då deras förhållningssätt påverkar barns 

förståelse och respekt för de mänskliga rättigheterna och demokrati. Ett öppet och tryggt 

klassrumsklimat är grunden till ett lyckat värdegrundsarbete i skolan. Det sista ordet för 

kommer till uttryck då elevernas demokratiska kompetens utvecklas för samhällets 

gemensamma demokrati. I samspel med andra övar eleverna sina demokratiska förmågor 

såsom att lyssna, att lära sig argumentera och att visa empati och förståelse för andra 

människor. Skolverket (2011) skriver att det är viktigt att varje skola undervisar i demokratins 

grunder så att eleverna får ta del av de grundläggande värdena som hela samhället vilar på.  

2.2 Tidigare forskning 

Vid införandet av 1994 års läroplan för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och 

fritidshemmet skapades en livlig debatt då det tillkommit nya inskrivningar som lyder: 

"skolans värdegrund och uppdrag" och "grundläggande värden" (Nykänen, 2009, s.11) Vidare 

fördes debatten om formuleringen "den etik som förvaltats av kristen tradition och 

västerländsk humanism" (Nykänen, 2009, s. 11) som skulle förklara värdegrundens ursprung. 

Det diskuteras hur den kristna traditionens etik hör ihop med läroplanens skrivning om att 

skolan ska vara icke konfessionell och om värdegrunden är förenlig med ett mångkulturellt 

samhälle som i hög grad karakteriseras av just en mängd olika synsätt och värderingar. 

Nykänen (2009) menar att en anledning till debatten utöver de nya tillskrivningarna kan vara 

att läsarna av läroplanen inte har uppmärksammat begreppet värdegrund tidigare lika tydligt 
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som det gjordes efter tillskrivningarna. Vidare framhåller Nykänen (2009) att det kan vara 

förvånande att läsare av läroplanen inte tidigare har uppmärksammat att värderingar, 

målsättningar och normer har förekommit i styrdokument innan tillskrivningarna i 1994 års 

läroplan för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet. Det kan vara 

så att ordet "grund" utgör en universell utgångspunkt för normer och värderingar som 

läroplanen skriver om. Fortsättningsvis tar Nykänen (2009) upp att begreppet värdegrund är 

väl etablerat i samhället och det används flitigt i skolan, vid andra arbetsplatser och det 

förekommer även i olika slags arbetsplatspolicys, yrkesetiska principer och i filosofiska 

teorier. Den svenska regeringen beslutade 2009 att Statens Skolverk skulle få i uppdrag att 

utföra ett främjande arbete som stärker och sprider kunskap om skolans värdegrund så som 

den står beskriven enligt läroplanen. Detta skulle hjälpa till att ge en mer samlad bild av 

begreppets innebörd då det råder förvirring om de många olika tolkningar som finns 

(Nykänen 2009). Även Colnerud och Hägglund, (2004) tar upp att ordet värdegrund har blivit 

ett samlingsnamn som behandlar en mångfald av olika värden och värdefrågor. I läroplanen 

står det beskrivet i stycket om normer och värden att eleverna ska ges möjlighet att diskutera 

det svenska samhällets värdegrund och konsekvenser för människors handlande. (Skolverket, 

2011). På vilket sätt det ska utformas är dock oklart vilket medför att alla skolor kan komma 

att tolka stycket olika, vilket Torstensson-Ed (2003) menar att det i sin tur kan göra att 

värdegrunden kan uppfattas för abstrakt och för splittrad för att den ska kunna ses som något 

gemensamt. Vidare uttrycker författaren att det också kan visas i att en del skolor kan ha 

format ett eget ämne, nämligen livskunskap, som tar upp frågor om etik och moral medan 

andra skolor väljer att arbeta med värdegrunden i all sorts undervisning. Hon tar upp liknande 

argument som Colnerud och Hägglund, (2004) att pedagogernas olika synsätt och tankar om 

begreppet ses i deras handlingar som medför att eleverna antingen tar efter eller tar avstånd 

från lärarens förhållningssätt. Thornberg (2006) skriver att många lärare anser att de försöker 

vara förebilder för eleverna och att en stor del av deras fostranspedagogik är omedveten, men 

att deras förhoppning är att de ändå förmedlar de värden och normer som de vill att eleverna 

ska tillägna sig.  

 

Thornberg (2004) tar upp begreppet värdepedagogik och menar att lärare omedvetet 

förmedlar värden och normer till eleverna då det är omöjligt att frångå att just värden och 

normer förekommer i alla ställningstaganden. Värden och normer visar sig på det sätt läraren 

väljer att organisera sin undervisning, väljer ut, värderar och presenterar lektionsmaterial. Det 

framkommer också genom vilka beteenden som läraren väljer att tillåta eller uppmuntra i 
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klassrummet samt vilket förhållningssätt läraren har till andra vuxna och elever. Värden och 

normer tar sig även i uttryck genom hur läraren ser på regler och dennes sätt att förhålla sig 

till kränkningar, konflikter och regelöverträdelser, men också hur läraren fostrar och 

förmedlar moral och etik i klassrummet. Allt detta ingår i den komplexa värdepedagogiken 

som ständigt pågår i skolans vardag och i samspelet mellan alla inom skolans värld 

(Thornberg, 2004). Förutsättningarna för att vi som människor ska utvecklas och växa är att vi 

kan känna tillit och värme i relationer i vår närhet (Orlenius, 2013). 

  

I Thornbergs avhandling går det att läsa att lärarna har tolkat att begreppet värdegrund även 

handlar om ordningsregler såsom hur man sitter på en stol eller att ryggsäcken ska hängas 

upp. Detta innebär att istället för att arbeta förebyggande så arbetar lärarna reaktivt, de 

ingriper när en eller flera elever gör något som inte är tillåtet. Vidare visar avhandlingen att 

lärare tenderar att ingripa oftare om det är ordningsregler som bryts. Detta kan bero på att 

ordningsreglerna som bryts främst sker i klassrummet med en lärare närvarande, medan 

kränkning och diskriminering oftast sker på rasten. Detta medför att läraren inte alltid kan 

ingripa då händelser som sker under raster sällan eller aldrig till kommer lärarens kännedom 

(Thornberg, 2006).  

 

Gällande hur demokratiundervisning kan öka elevernas demokratiska kunskaper har Almgren 

undersökt hur skolan påverkar elevernas kompetens inom detta område. Olika sätt att främja 

demokratin i skolan med exempel på värderingsövningar och strategier, det finns även 

exempel på olika aspekter som kan påverka elevernas demokratiska förmåga. Exempelvis har 

inte elev- och klassråd någon effekt på elevernas kunskaper om demokrati och ju mer 

elevinflytande eleverna har i klassrummet desto sämre kunskaper har de om både samhälle 

och demokrati överlag (Almgren, 2006). Orlenius (2013) tar upp en studie som gjordes 1994 

där 5000 lärare och föräldrar medverkade, där de ansåg att det var viktigt att skolan 

uppmuntrar elevernas initiativförmåga och nyfikenhet att ta ställning i värdegrundsfrågor som 

handlar om etik och moral. Dock ansåg endast fyra av tio lärare att skolan tar sig an denna 

uppgift. 90 % av föräldrarna som deltog i studien ansåg att det är av yttersta vikt att eleverna 

får diskutera frågor som behandlar etik och moral i skolan. Det framkommer dock att endast 

25 % av dessa ansåg att skolan klarar av det i relativt stor utsträckning. 

 

Förutsättningarna för demokrati är att uppmuntra oenighet. Med det menas att det är genom 

att olika åsikter framförs, argumenteras och analyseras som olika perspektiv blir synliga som 
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utveckling kan ta sin början. Det är först i en denna dynamiska process som eleverna 

stimuleras till att utveckla en demokratisk medvetenhet. Skolan måste formulera mål, men det 

är illusion att tro att dessa värden tolkas lika och efterföljs på samma sätt av alla människor 

(Orlenius, 2013). Ovanstående formuleringar ger en bild av hur lärare kan förhålla sig till de 

fundamentala värden som är kopplade till skolans demokratiuppdrag, men även hur dessa kan 

omsättas i praktiken med eleverna.  

 

 Läroplanens alla delar genomsyras av de demokratiska värden som läraren ska förmedla i 

undervisningen och som även innebär att se till att alla elever får en likvärdig utbildning. I de 

två första kapitlen beskrivs det att undervisningen i alla ämnen ska ske på samma sätt, oavsett 

skolform. Alla som är verksamma i skolan ska arbeta för allas likabehandling, hänsyn ska ej 

tas till ålder, kön, etnisk bakgrund, trosuppfattning, sexuell läggning, funktionsnedsättning 

eller könsöverskridande identitet (Skolverket, 2011). Syftet är att stärka de demokratiska 

värdena hos eleverna till kommande generationer. Almgren (2006) diskuterar mer ingående 

om skolans demokratiuppdrag och hur både klassrumsklimat samt ramfaktorer såsom tid, 

personal, gruppstorlek och skolans ledning och organisation samt skolans miljö påverkar de 

enskilda eleverna. Även Persson (2010) skriver om skolans demokratiuppdrag och hur lärare 

undervisar om demokrati. Det är vanligt förekommande att lärarna använder sig av vanliga 

klass-och elevråd. Almgren (2006) menar dock att elevråd inte har någon särskild påverkan på 

elevernas demokratiska förmåga då de inte får några direkta kunskaper om varken demokrati 

eller samhället. Istället betonas diskussioner om etik och moral i ett öppet klassrumsklimat 

som en framgångsfaktor för elevernas demokratiska kunskaper. Persson (2010) framhåller 

dessutom betydelsen av vuxenstöd i både diskussioner och elevråd som kan förena den 

formella demokratin i form av elevråd med det dialoginriktade som läraren kan bidra med. 

Detta tyder på att vuxenstödet är en förutsättning för att skapa en framgångsrik 

elevrådsdemokrati.   

  

I regeringens utredning (Riksdag 1997:57) belyses begreppen värdegrund och demokrati som 

svårdefinierade. Enligt denna utredning kommer det fram att skolans personal och elever inte 

är bekanta med begreppet ”skolans värdegrund” (Riksdag 1997:57, s.55). Pedagogerna 

uttryckte att de inte hade reflekterat över begreppet och vad det anses innebära. Detta 

försvårar givetvis arbetet med värdegrunden i undervisningen. Decentraliseringen av skolan, 

vilket innebär att ansvaret av skolan flyttades från staten till varje kommun, medför att det 

finns olika tolkningar av begreppet som förekommer i större utsträckning i olika skolor och 
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olika kommuner. Det är därför nödvändigt att diskutera och reflektera på varje enskild skola 

vad värdegrunden innebär och att all personal som är verksamma inom skolan är eniga 

(Skolverket, 2011).  

 

2.3 Pragmatism 
 

En av de främsta företrädarna inom pragmatism som uppkom i slutet av 1800-talet i USA är 

John Dewey (1859 – 1952). Dewey hade många tankar om skolan och pedagogiken bland 

annat att skolan skulle vara en plats att öva demokrati, tänkande, samarbete och 

ifrågasättande. Dessa ovanstående argument har satt stora spår i våra västerländska idéer om 

hur skolan ska utformas och hur lärare förmedlar kunskap till eleverna på det sätt som sker 

idag (Lundgren, Säljö, Liberg, 2014). Elever lär sig genom eget handlande och socialt 

samspel med andra där eleverna måste finna att aktiviteterna har en mening. Uppfylls inte 

detta uppstår inte lärandet för eleven själv utan eleven utför endast aktiviteten för att den blir 

tillsagd. Av denna anledning blir det viktigt för läraren att organisera sin undervisning där 

eleverna tillåts vara delaktiga i meningsfulla aktiviteter som kan utveckla och fördjupa 

elevernas kunskaper (Dewey, 2005).   

 

Skolans undervisning bygger på idéer och värderingar om vad som räknas som relevant 

kunskap som eleverna bör tillägna sig. Kunskap ändras ständigt och baseras därför på 

antaganden om vad som är värdefullt att kunna eller hur människor lär sig. Det blir därför 

svårt att undgå som lärare att indirekt eller direkt basera sin undervisning på dessa antaganden 

om vad elever ska lära sig i klassrummet och hur de gör det (Dewey, 2005).   

  

Dewey (2005) skriver att elever lär sig bäst genom att konkret få göra saker genom 

egenupplevda, praktiska erfarenheter. Han myntade begreppet ”Learning by Doing” som 

innebär just detta, att eleven skaffar sig en fördjupad kunskap genom reflektion om sina egna 

handlingar. Detta synsätt har elevernas egna intressen som utgångspunkt och kunskapen 

uppstår genom att eleverna får möjlighet att experimentera och pröva utifrån sina intressen. 

Vidare skriver Dewey att eleven måste finna undervisningen meningsfull för att ett lärande 

ska uppstå. Detta medför att det blir lärarens uppgift att stimulera och uppmuntra eleven i 

arbetsprocessen, om läraren inte anknyter undervisningen till en aktivitet barnet utför spontant 

på egen hand blir kunskap något som endast pressas på utifrån och inte något som eleven 



 

 

8 

finner meningsfullt. Med hjälp av Deweys tankar har pedagoger insett vikten av att anpassa 

undervisningen till elevernas förutsättningar och behov vilket gör undervisningen mer 

individfokuserad. Dewey menar att om eleven inte tillåts att aktivt medverka i undervisningen 

kan det finnas en risk för att känslan av ansvar minskar. 

  

Pragmatismens syn på kunskap är att kunskapen kan användas av människor för att hjälpa 

dem att förstå och hantera de olika situationer eller problem som kan uppkomma. Det innebär 

att kunskapen ska vara värdefull för människor i deras vardag och att den ska kunna kopplas 

till individens tidigare erfarenheter. Det går därför inte att utesluta teori eller praktik utan båda 

måste värderas lika högt.  Teori och praktik motsätter inte varandra utan de står i likhet till 

varandra då de är integrerade i människors handlingar.  Dewey (1999) uttrycker hur isolering 

av från andra grupper i skolans verksamhet kan bidra till ”själviskhet”.  

 Den grundläggande poängen är att isolering bäddar för rigiditet och stel institutionalisering av 

livet och för statiska och själviska ideal inom gruppen (Dewey, 1999, s 126)  

Därför är det viktigt att eleverna får kontakt med andra människor från olika kulturer eller 

som är olika dem själva för att kunna hitta en ömsesidig gemenskap med sina medmänniskor. 

  

Dewey (2005) framhåller även att skolans främsta uppgift är att förbereda eleverna till att 

klara de krav som samhället ställer på dem som framtida aktiva och demokratiska 

medborgare. För att uppnå detta måste skolan bedriva en undervisning som främjar att 

eleverna får utöva inflytande genom demokratiska former. Vidare diskuterar Dewey (2005) 

att skolan inte ska vara avskild från resten av samhället eller hemmet utan att den ska 

representera det liv som levs för närvarandet. Med det så menas att skolan ska vara lika 

verklig för barnet som det liv som barnet lever hemma. Därför kan man inte som pedagog 

bemöta alla barn på samma sätt utan det är viktigt att se till individen och bemöta barnet 

utifrån det. Grundtanken med skolan är att den ska spegla det riktiga samhällslivet, vilket 

Dewey (2005) ansåg att undervisningen misslyckas med. Skolans uppgift är att ta till vara på 

barnens erfarenheter och bygga vidare på dessa. Genom undervisningen ska barnet kunna 

skaffa sig fördjupade kunskaper om sin omvärld. Vidare uttrycks det även att språket är det 

främsta redskapet för lärande och att det kan skapa en större förståelse för abstrakta kunskaper 

hos barnet. Genom kommunikation kan människor öppna ögonen för andra perspektiv och 

synsätt vilket gör att erfarenheter kan vidgas. Språket är även ett verktyg till att förstå och 

tolka världen på ett djupare plan och gör människan delaktig i samhället (Dewey, 2005).  
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3 Teoretiskt perspektiv 

Ett av skolans främsta uppdrag är att fostra eleverna till att bli aktiva, demokratiska 

medborgare. Undervisningen bör av denna anledning vara elevcentrerad och bedrivas genom 

fokus på elevernas egna intressen och erfarenheter där elevernas nyfikenhet främjas 

(Skolverket, 2016). Dessa ovanstående argument stämmer väl överens med pragmatismens 

kunskapssyn som även denna studie kommer tolkas med hjälp utifrån. En central tanke inom 

pragmatismen är att det som eleverna lär sig genom undervisningen ska länka samman med 

elevernas egna erfarenheter hemifrån. Pragmatismen i denna studie anses lämplig då detta är 

förutsättningarna för att ett meningsfullt lärande ska uppstå hos eleverna.    

     

Den valda lärandeteorin pragmatism innefattar att läraren tar till vara på elevernas intressen 

och frågor som kan utveckla deras känsla av empati och respekt för sina medmänniskor.  

 

4 Metod 

I följande kapitel presenteras studiens metod och urval. Kapitlet behandlar även 

databearbetningsmetoder för att i slutet redogöra för begreppen validitet och reliabilitet samt 

de etiska forskningsprinciperna. 

4.1 Datainsamlingsmetod 

Föreliggande studie utgår ifrån en kvalitativ undersökningsmetod som innebär att den grundar 

sig på människors egna perspektiv, åsikter och erfarenheter. Detta är till fördel i denna studie 

då det ger en djupare förståelse för hur lärarna som deltar i studien tänker och resonerar om 

värdegrund och demokrati i skolan.  I den kvalitativa intervjun ligger fokusen på helheten och 

ger större möjlighet att få tillgång till fakta om lärarens förhållnings- och arbetssätt. Detta 

skapar en möjlighet till en tydligare bild i undersökningen (Bryman, 2013). En kvalitativ 

studie syftar på att beskriva responderas egna tolkningar av verkligheten eftersom den i en 

kvalitativ studie ser olika ut beroende på vem som tolkar den. Av den anledningen blir 

forskaren själv ett viktigt verktyg i att samla in och därmed tolka den information som studien 
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frambringar. Kvalitativa metoder omfattar ofta ett litet antal personer men tonvikten ligger på 

att undersöka dessa djupare och få detaljerade beskrivningar av personernas utsagor. Den 

kvalitativa intervjun erbjuder även intervjun en möjlighet att röra sig åt olika riktningar 

beroende på vad intervjupersonen ifråga anser och upplever är viktigt (Bryman, 2013). Syftet 

med föreliggande studie är att ta reda på vad respondenterna anser och fokusen ligger därför 

på deras svar istället för på forskarnas egna åsikter. Dock medför en kvalitativ 

undersökningsmetod vissa begränsningar gällande möjligheten att generalisera då 

respondenterna i studien inte representerar alla lärare i landet. Detta gör att denna studie inte 

gör några anspråk på att generalisera.       

                                                                              

För att samla in empiri till denna studie har semistrukturerade intervjuer valts som 

datainsamlingsmetod. Genom att använda sig av semistrukturerade intervjuer kan intervjuaren 

få utförliga svar av respondenten. En semistrukturerad intervju kännetecknas av att intervjun 

inleds med allmänt och öppet formulerade frågor utifrån en intervjuguide eller mall. Fördelen 

med denna intervjumetod är att frågorna kan anpassas efter intervjupersonen, dess bakgrund, 

miljö och situation. På så sätt blir inte diskussionen låst i en viss struktur utan respondenterna 

tillåts svara mer spontant och på så sätt kan svar som är betydelsefulla för denna studie lyftas 

fram och ytterligare följdfrågor kan ställas (Bryman, 2013). Detta bidrar till att ingen av 

intervjuerna som utförts inte blir identiska med varandra, utan är beroende av de personer som 

medverkar och den rådande situationen. Respondenterna fick intervjufrågorna skickade i 

förväg för att de skulle hinna förbereda sig och hunnit tänkt igenom frågorna till intervjun. På 

så sätt kan en trygghet skapas hos respondenterna vilket är viktigt för att få välutvecklade och 

uttömmande svar under intervjun. 

4.2 Sökningar 

Då detta arbete inriktar sig på värdegrundsarbete och demokrati inleddes sökningen med ett 

fåtal ändringar av sökord som resulterade i bättre sökresultat. Sökning av litteratur om skolans 

demokratiuppdrag genererade i ett stort resultat och material som är relevant för studien. 

Dock har det varit svårt att hitta forskning och avhandlingar som tar upp det praktiska arbete 

som läraren står inför gällande värdegrundsarbete i undervisningen. Internationella 

avhandlingar och tidskrifter har hittats på databaser som ERIC medan svenska avhandlingar, 

litteratur och tidskrifter har hittats via DIVA, Skolporten samt pedagogiska magasin och 



 

 

11 

hemsidor, bland dessa framkom det artiklar som blev material till föreliggande studie 

(Bryman, 2013).  

4.3 Databearbetning och kategorisering 

För att vara säker på att alla svar från intervjuerna framkom dokumenterades intervjuerna med 

hjälp av ljudinspelning som sedan transkriberades. Detta sätt gjorde det möjligt att gå igenom 

intervjuerna vid flera olika tillfällen vilket skapade goda analysmöjligheter. 

Databearbetningen synliggjorde likheter och skillnader från lärarnas svar. Dessa likheter 

utgjorde sedan grunden för de fem kategorierna som skapades.  

 

Vid intervjuerna var syftet att undersöka hur lärarna tolkar skolans värdegrund- och 

demokratiuppdrag som finns beskrivet i läroplanen (Skolverket, 2011). 

Skolväsendet vilar på demokratins grund. Skollagen (2010:800) slår fast att utbildningen inom 

skolväsendet syftar till att elever ska inhämta och utveckla kunskaper och värde. […] 

Utbildningen ska förmedla och förankra respekt för de mänskliga rättigheterna och de 

grundläggande demokratiska värderingar som det svenska samhället vilar på (Skolverket, 2011. 

s.7) 

I denna studie har begreppen värdegrund och demokrati valts ut för att se hur lärare definierar 

och arbetar med skolans uppdrag. 

4.4 Urval 

I studien har sju grundskollärare medverkat från årskurs 1 – 3. Anledningen till detta urval är 

att det kan vara intressant att få en större bredd mellan lärare i olika årskurser. Lärarna som 

medverkat kommer från olika stora skolor där vissa av skolorna inte hade några elever med 

annan etnisk bakgrund medan andra skolor hade övervägande del av elever med annan 

kulturell bakgrund. De informanter som valdes ut till att medverka i denna studie har dels 

valts ut genom ett bekvämlighetsurval då vi kände till några av lärarna sen innan, dels ur ett 

målinriktat urval som Bryman (2013) beskriver som ett strategiskt sätt att välja ut 

respondenter utifrån relevans för forskningsfrågorna.    

  

Intervjuerna har genomförts enskilt på de tillfrågades arbetsplatser. Detta för att det är lättare 

för oss som intervjuar att komma ut än att lärarna ska ta sig iväg när de oftast har ett fullt 
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schema att ta hänsyn till. En annan aspekt som vägdes in av val av intervjuplats var att lärarna 

skulle känna sig trygga eftersom det bidrar till att intervjun blir mer sanningsenlig och 

innehållsrik. Enligt Bryman (2013) spelar faktorer som tid, plats och kroppshållning stor roll 

för hur framgångsrik intervjun blir.   

 

Skolorna som respondenterna arbetar på valdes medvetet för att få fylligare data eftersom att 

skolorna är placerade i olika socioekonomiska upptagningsområden. Mångfalden i skolorna 

skiljer sig åt för respektive skola såsom respondenternas utbildning och tid som verksam 

lärare.  

4.5 Etiska överväganden 

Studien har följt Vetenskapsrådet (2011) fyra följande etiska riktlinjer: 

Informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet. Det första 

kravet uppfylldes genom att de medverkande lärarna fick ett mail innan intervjuerna 

genomfördes där de informerades om studiens syfte och innehåll som är följande: Att fördjupa 

kunskaperna om hur lärare definierar begreppen demokrati och värdegrunden i skolan, och att 

detta skulle ligga till grund för vårt självständiga arbete under hösten. Det belystes även om 

metoden för studien som i detta fall gällde intervjuer och att dessa skulle spelas in för att 

möjliggöra framställningen av en analys. De informerades dessutom om att all information 

som samlades in skulle behandlas anonymt och det endast skulle användas i forskningssyfte. 

Det andra kravet, nämligen samtyckeskravet uppfylldes genom att det var tydligt framskrivet i 

mailet att deras deltagande var helt frivilligt och att de när som helst kunde avbryta sitt 

deltagande. Konfidentialitetskravet som är det tredje kravet innebär att deltagarna är helt 

anonyma och att ingen information i arbetet ska kunna härledas direkt till någon enskild 

individ. Respondenterna informerades även om att all information behandlas konfidentiellt 

vilket innebär att skolan och namn på lärarna avidentifieras. I resultatdelen har vi därför valt 

att använda oss av påhittade namn när vi belyser citat från lärarna. Det sista kravet som 

informanterna har meddelats om är nyttjandekravet. Detta krav innefattar ändamålet för 

intervjuerna som i denna studies syfte endast har till avsikt att verka ur ett forskningssyfte i 

vår studie. All information som kommer fram och inte enbart rör intervjusituationen eller 

studiens forskningsfrågor anses sekretessbelagda och kommer att raderas efter att arbetet är 

godkänt. 
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4.6 Validitet och reliabilitet 

En studie måste framstå som trovärdig och pålitlig för att vara sanningsenlig. De akademiska 

termerna för dessa begrepp är validitet och reliabilitet. Bryman (2013) påpekar att begreppens 

innebörd inte skiljer sig åt vare sig det handlar om en kvalitativ eller kvantitativ metod men 

att mindre vikt läggs vid frågor som rör mätning vid en kvalitativ studie. Validitet handlar om 

hur vi i vår studie förhåller oss till det vi ska mäta. Det vi mäter framkommer tydligt i våra 

forskningsfrågor. Bryman (2013) uttrycker att validiteten är högre i kvalitativa 

undersökningar än i kvantitativa eftersom man har större närhet till det objekt eller den person 

som studeras. Det är viktigt att ha i åtanke att den information intervjupersonerna delar med 

sig av under intervjun, inte nödvändigtvis överensstämmer med deras faktiska åsikter och 

handlande. Detta kan påverka resultatet och minska validiteten (Bryman, 2013).  

 

Reliabilitet handlar om i vilken utsträckning man kan lita det resultat som kommit fram 

genom mätningen. Reliabiliteten i en kvalitativ studie kan handla om hur datan har samlats in 

och bearbetats, men den kan också handla om hur forskaren redogör för studiens alla faser. I 

en kvalitativ studie går det inte att mäta tillförlitligheten med siffror vilket gör det svårare att 

förhålla sig till reliabilitet. Detta medför att det är av största vikt att beskriva hur datan har 

samlats in och bearbetats på ett tillförlitligt och hederligt sätt. 

 

Bryman (2013) uttrycker även att i ett intervjusammanhang finns det inga garantier att 

intervjun håller den kvalitet som intervjuaren vill eftersom det handlar om ett möte mellan två 

människor. Personkemin har självklart stor betydelse men likaså spelar den professionella 

hållningen hos intervjuaren in för hur lyckad en intervju blir. För att uppnå god kvalitet 

gällande validitet i kvalitativa studier är det viktigt att fortlöpande dokumentera och reflektera 

över sina val och tolkningar under hela forskningsprocessens gång (Bryman, 2013). Därför 

har intervjuerna transkriberats och tolkats efteråt när de fortfarande finns färskt i minnet. 

 

För att studiens frågeställningar ska kunna besvaras är det nödvändigt att giltig och relevant 

information används för vara studien ska vara trovärdig. Genom intervjuer skapas en 

möjlighet att få fram värdefull information till föreliggande studie om hur lärare ser och 

arbetar med värdegrunden som kan besvara våra frågeställningar på ett tillfredsställande sätt. 

Genom att vi har gjort medvetna val av metod och urval, spelat in intervjuer och noga valt ut 
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intervjufrågor med mera anser vi att våran studie uppnår en god kvalité för att vara trovärdig 

och pålitlig.  

5 Resultat 

I resultatkapitlet redovisas den insamlade empirin, resultatet tolkas utifrån det teoretiska 

perspektivet och en resultatsammanfattning presenteras.   

5.1 Empiri 

5.1.1 Värdegrunden –  ett svårdefinierat begrepp 

Begreppet värdegrund tolkas av respondenterna som ett mångtydigt men svårförklarat 

begrepp. Men det centrala med begreppet värdegrund hos respondenterna är att det innefattar 

frågor om hur de beter sig mot varandra och hur man är en god kompis. Respondenterna gick 

sedan snabbt över på att berätta hur de arbetade med demokrati och de mänskliga 

rättigheterna i undervisningen, eftersom begreppet var svårt att förklara.  

 

Begreppet värdegrund upplevs vara komplicerat och stort men det har stor betydelse i skolan. 

Begreppet innefattar hur man är som människa och att det är viktigt att ta till vara på 

varandras olikheter. Två respondenter förklarar begreppet på följande sätt:  

Ganska svårt, ganska stort, men viktigt. Värdegrund är hur man är mot varandra, man ska ha 

respekt mot varandra, känna till att alla är olika, vi är bra på olika saker men alla är fortfarande 

lika mycket värda. Vi ser olika ut men är ändå lika. 

Vi har ju tre regler på skolan egentligen hur man ska vara som människa egentligen. Gentemot 

varandra ah hur man uppträder på ett bra sätt liksom. Det är värdegrund.  

En respondent kände att hon inte riktigt kunde definiera begreppet värdegrund då hon kände 

att den var för svår. Kärnan i tolkningen hos respondenterna av begreppet värdegrund verkar 

handla om hur man är som människa och hur man beter sig mot andra. 

5.1.2 Elevinflytande i klassrummet 

Elevinflytande i klassrummet tolkas av respondenterna att elevernas förutsättningar och 

klassens sammansättning är viktiga faktorer för ett framgångsrikt värdegrundsarbete. Om det 

finns ett tryggt och tillåtande klassrumsklimat gör det lärarens arbete med värdegrunden 

lättare. Det är en utmaning att förhålla sig till de värderingar som eleverna har med sig 
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hemifrån eftersom dessa kan skilja sig åt. Detta gör att skolan måste vara oerhört tydlig om 

vad som gäller gällande regler och beteenden för att kunna skapa en gemensam grund för våra 

värderingar. Dessa har en betydande roll för arbetet med värdegrunden i undervisningen. 

Du kliver ju inte ur den kultur du blivit uppfostrad inom. Den förändras ju inte.  Du är ju så 

påverkad av dina föräldrar och hur det är hemma, och där tror jag vi vet ganska lite om hur de 

har det hemma. De här barnen berättar inte, det tror jag inte att de gör. Det blir ju när man sätter 

ihop alla dom här kulturerna så innebär det att våran skolkultur måste vara övertydlig. Därför 

måste man vara väldigt konsekvent i att såhär ska det vara och så här beter vi oss mot varandra i 

det här klassrummet, men just det här att många har ett annat synsätt gör att där krockar det ju 

och jag kan ju inte ändra hemmet. Det är bara här i skolan som vi kan jobba med det. 

Respondenterna ansåg att det är svårt att arbeta med elevinflytande i skolan eftersom eleverna 

inte kan vara med och bestämma om allt. Respondenterna menade med detta att de ställer upp 

nya mål varje läsår samtidigt som de gamla målen utvärderas. Där får eleverna b.la. vara med 

och påverka genom att arbeta fram egna förslag.  

Vi ställer ju upp olika mål. Det här med vårdat språk t.ex. Dom är ju med och bestämmer vad vi 

ska jobba med och vad som är viktigt på vår skola. Jag tror att jag är ganska duktig på att ta 

hänsyn till eleverna i klassrummet. Vi har ju mål i våran handlingsplan mot mobbning och 

kränkande behandling. Där sätter man ju upp ett nytt mål varje läsår när vi börjar och då 

utvärderar vi det gamla målet och så sätts det upp ett nytt där eleverna är med och bestämmer. 

Då får varje klass arbeta fram ett eget förslag som sen då klubbas kan man väl sägas i elevrådet.  

Begreppet demokrati var lätt att definiera för respondenterna då det innebar att alla ska få vara 

med och bestämma. Det innefattade även att få göra sin röst hörd och att bli lyssnad på. En 

respondent definierar demokrati på följande sätt: 

Demokrati - alla ska få vara med och bestämma. Alla ska ha något att säga till om. I skolan 

demokrati - det här med elevinflytande är viktigt, men tycker det är svårt att veta hur mycket 

eleverna ska få vara med och bestämma. För de är ju ändå ganska små. Visst de ska få vara med 

och påverka, men de kanske kan vara med och påverka hur de lär sig. Exempelvis tema kroppen 

- hur skulle ni vilja lära er om kroppen? 

En respondent hade liknande tankar som ovanstående och menade att det är viktigt att 

eleverna får lära sig om att demokrati inte endast innebär att du får vara med och bestämma 

och därigenom alltid få som du vill. Det kan vara svårt för barn att få den förståelsen att man 

har rätt att uttrycka sin åsikt men att man inte har rätt att få som man vill. Det är något som 

måste tränas genom hela skoltiden.  
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Man måste få tänka och tycka som man vill, man måste kunna uttrycka sin åsikt om är det att 

bestämma en del. Det är klart att det är ju ganska svårt om att det kan handla om... alla röstar 

och ger sin röst på det man själv tycker men då måste man också klara accepterat valet blev så 

här. demokratin gjorde att du får inte som du vill utan du måste lägga dig för de andras åsikter 

om det här vill vi. 

Definitionen av demokrati innefattar att det har och göra med elevinflytande och klassråd. 

Just hur mycket elevinflytande som ska råda i klassrummet var en fråga var svår men 

respondenterna gav samma svar om att det var viktigt att eleverna fick uttrycka sina tankar 

och åsikter. Några av respondenterna tog även upp att de är medvetna om att elevinflytande 

står med i läroplanen och vikten av att arbeta med det i undervisningen men anser att det är 

läraren och läroplanen som främst styr vad som ska göras och hur det ska göras. De uttryckte 

att eleverna inte kunde vara med och bestämma i någon högre grad. Dessa åsikter berodde på 

att eleverna fortfarande var så pass små att de gjorde det svårt att få fram bra beslut. 

Det är ju vi som styr för vi vet ju vad vi vill. Men det är ju ändå förhoppningsvis på ett, eh, sätt 

som gör att man känner sig delaktig, lyssnad på, eh, det är ju inte så att vi röstar om vi ska ha 

matte eller svenska utan det är ju förbestämt. Det har vi ju skolverkets läroplan som styr vad vi 

ska göra så redan där har vi ju egentligen inte jättemycket att säga till om men det finns ju 

mycket... demokrati är ju andan någonstans i alla fall så att det är. 

En respondent ansåg att demokrati inte förekommer på sin arbetsplats i den mån som 

respondenten definierar demokrati. Ordet skendemokrati nämns och beskrivs på följande sätt: 

Jag tycker att demokrati är det ju inte i skolan på det sättet eftersom det är ju vi som bestämmer 

vad barnen ska göra. Och gör vi nån form utav demokrati så skulle jag vilja kalla det för 

skendemokrati. För att vi bestämmer ju vad de ska göra och sen ibland så får de ju naturligtvis 

vara med men vi vet ju vad det är som gäller och vad de behöver kunna. Så det är ju inte 

demokrati i det begreppet utan det är ju inte diktatur men det är ju vi som bestämmer då i alla 

fall. 

5.1.3 Samtal som en viktig del av värdegrundsarbetet 

Respondenterna ansåg att de arbetade med uppdraget inom So-ämnen men att det även 

genomsyrar alla ämnen eftersom det sker ett kontinuerligt arbete med det i vardagliga 

diskussioner och situationer. Samtal överlag som rör etik och moral är något som har en 

central roll i värdegrundsarbetet som sker i undervisningen. Värdefrågor syftar till att ge 

eleverna redskap som de kan tillämpa i sin vardag utanför skolan och kan på detta sätt lära sig 

de värderingar och förhållningssätt som stämmer överens med skolans värdegrund. För att 
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arbeta med värdegrund är det viktigt att ha öppnasamtal eller kompissamtal i klassrummet där 

eleverna tillsammans får diskutera om värden och normer samt egenskaper som empati och 

respekt. Detta kan bidra till att skapa en samhörighetskänsla i klassen. 

Just det här med empati och respekt, det hör ju ihop lite med att man ska kunna förstå andra 

människor, sätta sig in i deras situationer. Det är jätteviktigt tycker jag. Det är svårt men viktigt. 

Barn har i regel svårare att sätta sig in i andra känslor, tankar och funderingar. Men det är så 

oerhört viktigt att man pratar om det så man sätter igång deras tanke lite. Nu har vi en 

värdegrundsvecka där vi diskuterar många värdefrågor genom kompissamtal eller öppna samtal. 

Det ingår i samhällskunskapsämnet att utveckla elevernas kunskaper om människors lika 

värde och respondenterna ansåg att de regelbundet arbetar med detta i undervisningen. FN-

dagen är mycket uppskattad bland barnen där de sjunger sånger om människors lika värde och 

barn i andra länder. Det hjälper även att skapa en historisk medvetenhet hos eleverna när de 

får reflektera över hur människor har haft det förr i tiden, hur de har det idag och hur det kan 

se ut i framtiden. Det är viktigt för att skapa en vi-känsla i gruppen där eleverna kan knyta 

ihop historier med personer i deras egen närhet. 

Ja att värdegrunden hela tiden genomsyrar verksamheten är grundtanken. Bland annat så jobbar 

vi med barn i andra delar av världen, på musiken och FN-dagen sjunger vi väldigt mycket 

sånger om människor lika värde, och det har vi nog haft som ett löpande tema varje år så det 

återkommer. Man har det inte bara en gång på lågstadiet utan man har det regelbundet. Det 

brukar de tycka om. Man samtalar mycket, ser film, intervjuar äldre människor, hur har det 

varit, hur är det nu, hur blir det i framtiden. så det är ett ständigt tema som vi jobbar med. Jo 

men det är ju hela tiden genom att vi pratar om vänskap. Vi har haft vänskapstema i både ettan, 

tvåan och trean. Hur är du en god kamrat? Vad förväntar du dig av en god kamrat? Hur vill du 

att någon är emot dig? Jättemycket såna saker. Kompisdikter, ibland har vi haft hemlig vän. 

Det är viktigt att prata med eleverna och det gäller att vara flexibel och fånga ögonblicken då 

det händer något eller eleverna intresserar sig för någonting. 

Vi har ganska många samtal i klassen kring värdegrunden och demokrati. De frågar eller undrar 

över många saker. Jag tror både jag och min kollega stannar upp och pratar kring saker som 

dom är intresserade av för att dom har mycket frågor. Och sen är det kanske mycket dom inte 

förstår kring ord och språk och då tar det en lång stund för att se till att alla faktiskt hänger med 

i samtalet. Så samtal är väldigt viktigt i våra klasser för att utveckla elevernas förståelse för 

andra människor.  
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Det finns en risk med kompissamtal i klassrummet därför att eleverna lätt kan fokusera på fel 

saker, negativa händelser som gör att samtalen kan leda till osämja mellan eleverna. Därför är 

det viktigt att ge eleverna strategier och verktyg som gör att de lär sig lösa konflikter själva.   

 

5.1.4 Förhållning– och arbetssätt som gynnar värdegrundsarbetet 

Värderingsövningar som tillexempel fyrahörnsövningar är ett bra sätt att skapa diskussioner 

och ta del av varandras åsikter. Detta är en bra övning då eleverna får bli medvetna om att alla 

tycker och tänker olika. Aktiviteter genomgående som bygger på att kunna uttrycka sin egen 

åsikt, lyssna på andra och acceptera att alla inte tycker likadant är effektivt för att skapa en 

förståelse för människors lika värde hos eleverna.  

 

En respondent talade varmt om ett coachande förhållningssätt som användes på hennes skola. 

Det kallas för lösningsfokus och innebär att man försöker se det positiva i olika situationer för 

att förebygga att man hamnar i en ond spiral där eleverna tappar lusten att lära på grund av 

dålig stämning i klassrummet.  

Man lägger fokus på det som fungerar bra i undervisningen istället för att lägga ner tid på det 

som fungerar dåligt. Uppmuntra små framsteg, lyfta små saker istället för att säga till hela tiden. 

Att starta upp terminen med en värdegrundsvecka kan gynna eleverna i flera olika 

sammanhang. Dessutom är alla är olika och det gäller att hitta rutiner och strategier för hur 

klassrumsklimatet ska vara. Exemplen nedan är försök till att få en gemensam värdegrund i 

klassen.   

Varje terminsstart har vi en värdegrundsvecka. Som vi jobbar extra mycket med värdegrunden. 

Mycket samarbetsövningar och lära känna varandra övningar. Det kan vara så att man får en ny 

klass, då behöver man jobba mycket med det. Kan också vara så att man har mycket nya elever i 

klassen som har kommit och då behöver dem komma in i gruppen. Eller så har man haft ett helt 

sommarlov, och då måste man ändå hitta tillbaka till varandra. Så då jobbar vi mycket med att 

hitta rutiner på hur det ser ut, hur vill vi ha det i våran klass? Hur vill vi ha det här i skolan? 

Jobbar både i klassrummet med kompisövningar, jobbar mycket med lösningsfokus. 

De arbetade med att utveckla elevernas demokratiska förmågor i undervisningen på olika sätt. 

Genomgående var klass och elevråd högt prioriterat där eleverna fick möjlighet att vara med 

och uttrycka sina åsikter. 
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Demokratifrågan den är ju ständigt aktuell. Vi har ju våra råd: elevråd, matråd, idrottsråd och 

såhär där de får komma till tals. Det är väl det man tänker på mycket när det gäller värdegrund 

och demokrati...att det som råder i samhället även ska råda inom skolan också, så att det blir 

som det vanliga livet så att säga. 

Genomgående väljs texter som handlar mycket om demokrati, lika rättigheter och mänskliga 

rättigheter för att nämna några exempel. Att lyssna på nyheterna ger många bra frågor och 

diskussioner. Det är viktigt att eleverna får se vad som händer ute i samhället för att de ska bli 

medvetna om vilka problem som människor kan ställas inför. De ska få verktyg för att kunna skilja på 

sanning och osanning eftersom det är lätt att de sväljer allt som står i tidningar och i media. Därför är 

det viktigt att arbeta med att skapa ett kritiskt tänkande hos eleverna.  

 

5.1.5 Tryggt klassrumklimat 

Genom att skapa ett tryggt och tillåtande klassrumsklimat blir värdegrundsarbetet lättare. Om 

eleverna får uppleva skolan som rolig blir stämningen bättre mellan både lärare-elever och 

elever sinsemellan. Samtidigt får det inte glömmas bort att det är läraren som har den största 

påverkan i hur klassrumsklimat är. 

 

Rättigheter och skyldigheter är viktiga aspekter att lära eleverna. Mera ingående kan det 

beskrivas som att eleverna måste få insikt och en förståelse i att de har både rättigheter och 

skyldigheter som medborgare i samhället.  

Vi pratar väldigt mycket om skyldigheter eftersom det har ju blivit så mycket snack om 

rättigheter nu. Du har en rättighet att göra så men du har också en skyldighet att göra det också. 

Med skyldigheter så kommer ju också rättigheter. Du har ju rätt till bra arbetsro i klassrummet 

men du har ju skyldigheter att inte störa någon annan. 

Respondenterna ansåg att de försöker vara goda förebilder för eleverna och hantera de 

situationer som uppstår. När osämja uppstår bland eleverna försöker de samtala med berörda 

elever i grupp. När någon bryter mot en regel eller om det sker någon form av kränkande 

behandling och diskriminering måste detta tas med berörd elev. Genom att även vara tydlig i 

sin yrkesroll och sina mål gällande vad undervisningen ska syfta till kan en trygghet skapas 

hos eleverna.  

Om vi vuxna uppträder på ett bra sätt gentemot varandra och mot eleverna så finns det goda 

chanser att de ser hur de bör bete sig. Det tar ju oftast efter det som vi vuxna gör. Men gör vi 

inte det så kommer de inte ta efter oss och vi har misslyckats lite med vårt uppdrag som lärare. 
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Där tror jag även det är viktigt att vara trygg I sig själv och veta åt vilket håll man vill. Det kan 

ge eleverna en känsla av trygghet i gruppen när de har en tydlig vuxen att följa.  

Respondenterna resonerade att barnen är mycket mer egoistiska idag än vad de har upplevt 

tidigare. De vill inte ta ansvar för sina egna handlingar och anser i de flesta fall att de har rätt 

att bete sig illa eftersom någon annan gjorde likadant eller att den betedde sig illa mot mig 

vilket ger mig rätten att vara dum tillbaka. Det saknas känsla av självinsikt hos eleverna och 

det skapar en oro hos många lärare inför framtiden. En bristande faktor kan vara 

kommunikationen i hemmet då samtal kring etik och moral inte diskuteras. Av denna 

anledning är det av ännu större vikt att föregå med goda exempel för eleverna.   

Det är så många utåtagerande barn och så många som har noll spärr. Det har varit jättetufft. De 

kastar stolar för de tycker att de har rätt till det för han gjorde ju det. Jag har inte gjort något. 

Det är hans fel. De tar noll ansvar för sina egna handlingar. Jag tror att i dagens samhälle finns 

det inte tid för att sätta sig ned vid matbordet och ha ett givande samtal. Människor nuförtiden 

har så mycket för sig, det är aktiviteter hit och dit och skjutsande överallt. Vi behöver prata mer 

med våra barn. Ska annars den här själviskheten öka då fattar inte jag vad är det här för skola vi 

ska ha.  

5.2 Resultatanalys 

I resultatanalysen tolkas resultatet med hjälp av det teoretiska perspektivet (och tidigare 

forskning). Utgångspunkten är att ett meningsfullt lärande uppstår när elevernas tidigare 

erfarenheter utgör grunden för deras kunskapsutveckling och att det bästa lärandet är när 

teoretisk- och praktisk kunskap samspelar i undervisningen.  

5.2.1 Grundskollärares definition av begreppen 

Begreppet demokrati innefattar att alla ska få vara med och bestämma. Det menas att eleverna 

ska få göra sin röst hörd och att andra ska lyssna. Det är dock i slutändan alltid läraren och 

läroplanen som styr vad som ska göras och hur det ska göras. Det är viktigt att eleverna 

undervisas i demokrati för att lära sig att det inte alltid blir som eleven vill bara för att eleven 

är med och får göra sin röst hörd, vilket är i linje med det pragmatiska synsätt som studien 

använder sig av (Dewey, 2005) Demokrati upplevdes som svårt att arbeta med då lärare inte 

vet hur mycket eller vad eleverna ska få vara med att bestämma om. Det är viktigt att 

undervisa om demokrati så eleverna får en chans att träna på att göra sin egna röst hörd men 

också acceptera att andra röstar olika och att det de vill inte alltid blir bestämt.  
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Vi tolkar att begreppet värdegrund är svårdefinierat för respondenterna, vilket är 

problematiskt enligt Torstensson-Ed (2003) då det ofta resulterar i olika tolkningar. 

Respondenterna tolkade begreppet värdegrund som hur människor är mot varandra. 

Värdegrund handlar om att eleverna ska ha respekt för varandra, acceptera att alla är olika och 

se olikheter som något positivt, men att det också innefattar ordningsregler. 

Värdegrundsarbetet är något som sker kontinuerligt och finns i alla ämnen, inte endast i so-

ämnena.  

5.2.2 Grundskollärares arbete med begreppen i undervisningen  

Klass- och elevråd är grunden för demokratiundervisning. Tidigare forskning visar att detta 

tillvägagångsätt inte genererar i en ökad förståelse om demokrati hos eleverna enligt Persson 

(2010). För att stärka gemenskapen i klassen är det av stor vikt att utveckla elevernas känsla 

för samhörighet och bekräfta eleverna som individer. Vi tolkar det som att en gemenskap i 

klassen är positivt då det kan förebygga kränkande behandling och eleverna kan se varandras 

olikheter som något bra. För att uppnå en god sammanhållning i klassen är det viktigt att 

lägga ner mycket tid på att eleverna ska känna sig trygga, uppskattade och värdefulla som 

individer. Varje elev ska känna en tillhörighet och delaktighet i gruppen och stor fokus läggs 

på att ingen ska känna sig utanför. Detta kopplar vi till är grunden för ett framgångsrikt 

värdegrundsarbete. Det är också något som Dewey hade tankar om, han menade att isolering 

från andra grupper i skolans värld kan bidra till en ”själviskhet” hos elever. För att kunna hitta 

en ömsesidig gemenskap med sina medmänniskor är det mycket viktigt att eleverna får möta 

människor från olika kulturer eller som är olika dem själva (Dewey, 2005). 

 

En viktig roll i värdegrundsarbetet för att utveckla elevernas känsla av empati och respekt för 

andra människor är att utgå ifrån de olika frågor som eleverna tar upp i undervisningen. Detta 

innebär att teoretisk kunskap och praktisk kunskap hör ihop och inte utesluter varandra, vilket 

även Dewey hade tankar om (Säljö, 2014). Genom att eleverna får diskutera frågor samt 

ämnen som rör etik och moral med varandra stimulerar det elevernas sociala utveckling. 

Språket är ett värdefullt socialt instrument i kommunikationen då det är i språkandet som vi 

delger varandra våra tankar och känslor. På så sätt utvecklas empati och respekt så att 

eleverna kan förstå varandras situationer (Dewey, 2005). 
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Vi tolkar det som att respondenterna i stor utsträckning utgår från “learning by doing” när 

aktiviteter utformas, där eleverna får utveckla en förståelse för demokratins grunder och 

människors lika värde genom att de själva får vara delaktiga i aktiviteter som främjar detta. 

Genom att sätta in lärandet i ett sammanhang med exempelvis fyrahörnsövningar där eleverna 

först får höra ett dilemma och därefter gå och ställa sig i det hörn som eleverna tycker 

representerar deras ställningstagande bäst, intervjuer med olika människor, musik och 

kompisdikter kan få de verktyg som behövs för att de ska förstå vilka rättigheter och 

skyldigheter de har. För att eleverna ska få en förståelse för att de kan påverka och har 

inflytande, som även leder till eget ansvar behöver undervisningen innehålla olika 

värderingsövningar, arbetssätt och förhållningssätt. På så sätt går teoretiska kunskaper och 

praktiska kunskaper hand i hand med varandra (Dewey, 2005)  

 

För att sammanfatta studiens resultatanalys tolkar vi det som att respondenternas tankar 

gällande demokrati och värdegrund är i linje med det pragmatiska synsätt denna studie vilar 

på.  Det betonas att ta tillvara på elevernas olikheter och att eleverna ska få lära sig utifrån 

sina egna förutsättningar.  För att eleverna ska fortsätta utvecklas i sitt lärande tolkar vi det 

som att eleverna bör få arbeta med praktiska aktiviteter i undervisningen. Dessa aktiviteter 

måste ha ett tydligt syfte och vara kopplade till elevernas tidigare erfarenheter för att det ska 

skapas ett meningsfullt lärande. Genom att arbeta på detta sätt som är i linje med ”learning by 

doing” kan eleverna träna sina demokratiska förmågor och färdigheter och sedan applicera 

detta i det verkliga livet. Läroplanens formulering genom att den framhåller utvecklingen av 

medborgarskapet som innebär att undervisningen ska ge eleverna möjlighet att utveckla och 

främja de demokratiska förmågor som kommer att krävas av dem som framtida medborgare 

(Skolverket, 2011).  

5.3 Resultatsammanfattning 

Studiens resultat visar att begreppen tolkas någorlunda lika hos lärarna, samtidigt som 

begreppet värdegrund är ett komplext begrepp med många olika tolkningar. Lärarna ansåg att 

en av de grundläggande delarna i värdegrundsarbetet innebär att skapa en god kommunikation 

mellan lärare och elev samt elever emellan, vilket tyder på att det demokratiska samtalet i 

klassrummet är viktigt att främja. Vidare menar lärarna att värdegrunden ska genomsyra hela 

skolan och gälla för alla som är verksamma inom den och inte går att utesluta från de 

rastrerande delarna av undervisningen.  
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Resultatet visar att lärarna lägger stort fokus på att låta eleverna komma till tals i klassrummet 

där de får vara med och uttrycka sina åsikter och tankar. För att eleverna ska känna sig trygga 

med att delge sina tankar menar Almgren (2006) att det är viktigt att främja ett öppet och 

tillåtande klassrumsklimat.  

 

6 Diskussion 

I följande kapitel diskuteras resultatet i förhållande till det teoretiska perspektivet och tidigare 

forskning. I metoddiskussionen kommer studiens metod styrkor och begränsningar redogöras. 

Slutligen kommer egna reflektioner och förslag på vidare forskning föras fram. 

6.1 Resultatdiskussion 

Genom denna studie har intressanta förhållnings- och arbetssätt om hur lärare arbetar med 

värdegrunden och demokratiuppdraget kommit fram. Resultatet visar att det finns stora 

variationer i pedagogernas uppfattningar om definitionen av värdegrunden. I denna studie kan 

det sägas att det finns brister i pedagogernas vetskap om vilka skyldigheter de har gentemot 

läroplanen. Kärnan i värdegrunden verkar vara att den hos olika pedagoger kan kopplas till 

gemensamma värderingar, samspel mellan människor och ideal för hur vi ska bete oss. En 

gemensam grund för våra värderingar är ett viktigt mål att eftersträva då det är viktigt att lära 

eleverna att visa varandra respekt, få eleverna att känna trygghet, lära eleverna att lyssna och 

samarbeta, att de ska känna ansvar och empati och slutligen reflektera över sina egna 

handlingar.  

 

Vidare visar resultatet att en viktig grundpelare för att skapa goda inlärningstillfällen för 

eleverna är kommunikation. Respondenterna menar att det är viktigt att eleverna får komma 

till tals i klassrummet, då de ska få träna på att yttra sig och argumentera för olika 

ställningstaganden. Vår studie visar, likt Orlenius (2013) forskning att barn lär sig normer och 

regler när de aktivt deltar i praktiska situationer. Exempelvis genom samtal, både vardagliga 

samtal men också samtal vid uppkomna dilemman.  

                                              

Respondenterna uttryckte att värdegrundsarbetet och demokratiuppdraget är en av de 

viktigaste delarna i skolan och att det inte går att utesluta från de resterande delarna av 
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undervisningen. Därför tror vi att det krävs att man som lärare ständigt reflekterar över vilken 

innebörd som värdegrund och demokratibegreppet har för att kunna arbeta med dessa på ett 

framgångsrikt sätt i undervisningen. Som tidigare nämnts står det i läroplanen att eleverna i 

undervisningen ska få kunskaper om, genom och för demokrati (Skolverket, 2011). 

Respondenterna anser att de talar mycket om de mänskliga rättigheterna och demokrati med 

eleverna. De menar att de dagligen kommer in på värdegrunden, demokratin och de mänskliga 

rättigheterna genom vardagliga samtal som uppstår i klassrummet. Det kan tillexempel handla 

om hur man talar till andra och att man ska acceptera beslut som tas. Resultatet visar att 

eleverna får kunskaper genom demokrati i form av klass- och elevråd samt 

värderingsövningar och diskussionstillfällen.   

 

Respondenterna var eniga om att de själva ansågs agera som förebilder för eleverna. Deras 

attityder och förhållningssätt påverkar elevernas förståelse och respekt för de mänskliga 

rättigheterna och demokrati. Colnerud och Hägglund (2004) menar att eleverna tar efter 

lärarens attityder och förhållningssätt vilket gör att läraren måste agera som förebild för att 

skapa goda relationer och attityder i klassrummet. 

Studiens resultat visar att elevdemokrati eller elevinflytande har en viktig roll för att utveckla 

elevernas demokratiska förmågor. Det visade sig att respondenterna använder sig av både elev 

och klassråd i sin undervisning för att eleverna ska få möjlighet att vara med och uttrycka sin 

åsikt och därmed ha chans att påverka. Almgrens (2006) forskning visar att varken klass eller 

elevråd har någon särskild effekt på elevernas demokratiska kunskaper. Ju mer elevinflytande 

eleverna har i klassrummet desto sämre kunskaper har de om samhället och demokrati 

överlag. Positiva effekter kan istället ses om eleverna får möjlighet att diskutera demokratiska 

frågor eller i detta fall värdegrundsfrågor i ett tillåtande klassrumsklimat. En viktig aspekt i 

både klassråd, diskussioner och samtal om värdefrågor är hur viktigt det är för eleverna med 

vuxenstöd (Persson, 2010). Hur delaktiga lärarna är i dessa diskussioner är något som inte 

tydligt kommit fram trots att respondenterna påpekar att det förs många diskussioner och 

klassråd i klassrummet. Om eleven inte tillåts att aktivt medverka i undervisningen kan det 

finnas en risk för att känslan av ansvar minskar, vilket tolkas i denna studie som känsla av 

respekt och empati mot andra.  
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6.2 Metoddiskussion 

En sak som vi har insett under arbetets gång är att intervjua lärare om hur de anser att de 

arbetar inte nödvändigtvis behöver betyda att de egentligen arbetar så i praktiken. Vi kan 

endast utgå ifrån att respondenterna talar sanning vilket begränsar denna metod i reliabilitet 

och trovärdighet. För att öka trovärdigheten i denna studie skulle observationer vara 

nödvändiga men på grund av tidsbrist fanns det inte utrymme för detta som ett till metodval. 

Vi anser dock att muntliga intervjuer som metodval var det som var mest lämpligt för denna 

studie för att få fram lärarnas uppfattningar, beskrivningar och tankar om demokrati- och 

värdegrundsarbetet. Detta möjliggör för oss som intervjuar att få ställa följdfrågor till 

respondenterna, men vi är även medvetna om att vi hade kunnat få andra svar om vi hade 

ställt annorlunda frågor till intervjupersonerna. Av vissa lärare anser vi att vi fick lite väl 

komprimerade svar och att vi gärna hade velat ställa fler följdfrågor för att få ut mer 

detaljerade och utvecklade svar, men pga. lärarnas fullbokade schema fick nöja oss med den 

tid och de svar vi fick.   

  

En annan begränsning i denna studie är att vi endast fick ihop sju stycken respondenter att 

intervjua vilket gör att bredden på urvalet minskade. Den del av landet som intervjuerna 

skedde i är en begränsning i sig på det sätt att det endast går att säga att resultatet stämmer 

inom dessa områden, men det är möjligt att det kan skilja sig om vi hade valt att intervjua 

lärare i andra delar av landet. Ovanstående exempel gör att denna studie inte går att 

generalisera och säga att det resultat som framkommit i studien gäller för hela landet. 

  

En intressant aspekt i denna studie är att lärare med olika pedagogisk bakgrund har medverkat 

i studien och att dessa skolor ligger på olika områden som exempelvis ute på landet och mitt i 

staden, vilket gör att deras förutsättningar varierar gällande värdegrundsarbetet.  

 

Vi anser att det resultat vi fått fram uppfyller studiens syfte och frågeställningar och detta 

arbete har väckt stort intresse hos oss och att en önskan hade varit att kunna fördjupa oss mer i 

detta område. 

6.3 Slutsatser 

Värdegrunden är ett ämne som ständigt är aktuellt, inte bara i skolans värld som denna studies 

syfte utan även i hela det komplexa samhälle som vi lever i. Grunden är att skapa bra 
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relationer mellan lärare och elever men även elever till elever som kännetecknas av ömsesidig 

respekt. Av denna anledning är det nödvändigt att arbeta för en väl fungerande värdegrund där 

målet är att uppnå demokrati i skolans värld.  
 

Framtida forskning 

Med utgångspunkt i studiens resultat finns det områden som kan vara intressant att forska 

vidare på. Ett förslag kan vara att studera hur eleverna själva ser på elevinflytande i skolan 

och hur mycket de anser att de får vara med och påverka i undervisningen. Utgångspunkten i 

skolan och lärarnas planering av undervisningen bör även ligga på elevernas egna 

uppfattningar och intressen om värdegrunden och demokrati. Värdegrunden bör genomsyra 

hela skolans verksamhet genom ett ömsesidigt givande och tagande. Det är allas ansvar att 

skapa en social miljö och alla bör vara delaktiga.   

  

Slutligen kan det sägas att genom vår studie fick vi en tendens av att lärarna ansåg 

värdegrundsarbetet som både stort, komplicerat och diffust. Värdegrundsarbete är inte något 

nytt fenomen utan har funnits med sedan det infördes i 1994 års läroplan för det obligatoriska 

skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet, ändå kan inte dagens lärare anses vara 

klokare i ämnet. Av denna anledning är det uppenbart att det behövs mer kunskap om hur ett 

framgångsrikt värdegrundsarbete ska bedrivas och se ut.  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 
 



 

 

27 

Referenslista 
Almgren, E. (2006). Att fostra demokrater: om skolan i demokratin och demokratin i skolan. 

(Doktorsavhandling, Statsvetenskapliga föreningen i Uppsala, 0346 – 7538; 164) 
Uppsala: Uppsala universitet.  

Bryman, A. (2011). Samhällsvetenskapliga metoder. Malmö: Liber. 
Colnerud, G & Hägglund, S (red.) (2004). Etiska lärare  moraliska barn: forskning kring 

värdefrågor i skolans praktik: värdepedagogiska texter II. Linköping: Linköpings univ., 
Institutionen för beteendevetenskap 

Dewey, J. (2005) Demokrati och Värdegrund, Göteborg: Daidalos  

Dewey, J (1999) Democracy and education, New York: Simon & Schuster.  
SOU 1997:57 En värdegrundad skola – Idéer om samverkan och möjligheter. Stockholm: 

Sveriges Riksdag. Hämtad 2017-11-15 från https://data.riksdagen.se/fil/95682417-EB67-
4127-8ED6-63DBC3F7C0CA  

Naezer, U. (2003, 8 januari) Gemensam värdegrund – en omöjlighet? Svenska dagbladet.   
Hämtad 2017 – 11 – 05 från https://www.svd.se/gemensam-vardegrund-en-omojlighet 

Nykänen, P. (2009). Värdegrund, demokrati och tolerans: om skolans fostran i ett 
mångkulturellt samhälle. Stockholm: Thales.  

Orlenius, K. (2001). Värdegrunden – finns den? Stockholm: Liber AB. 
Persson, L. (2010). Pedagogerna och demokratin – en rättssociologisk studie av pedagogers 

arbete med demokratiutveckling i förskola och skola. (Doktorsavhandling, Sociologiska 
institutionen, Univ.) Lund: Lunds universitet.  

Säljö, R. (2014). Den lärande människan – teoretiska traditioner. C, Liberg (red.)  Lärande, 
skola, bildning: [grundbok för lärare]. (s. 139–196). Stockholm: Natur & kultur. 

Skolverket (2011), Värdegrund i förskola och skola. Hämtad 2017 – 11 – 15 från 
https://www.skolverket.se/skolutveckling/vardegrund 

Skolverket (2011), Värdegrund i vardagen. Hämtad 2017 – 11 – 15 från  
https://www.skolverket.se/skolutveckling/vardegrund/vardegrund-i-vardagen-1.250443 

Tholander, M. (2005) Moralisk fostran mellan elever – Ett samtalsanalytiskt perspektiv. 
Pedagogisk forskning i Sverige, årg. 10 (2) s. 99 –123. 

Thornberg, R. (2004). Lärarens fostrande roll i den värdepedagogiska praktiken. Etiska lärare 
– moraliska barn: II / forskning kring värdefrågor i skolans praktik: värdepedagogiska 
texter.  

Thornberg, R. (2006) Värdepedagogik i skolans vardag - interaktivt regelarbete mellan lärare 
och elever. (Doktorsavhandling, Linköping Studies in Education and Psychology, 105) 
Linköping: Linköpings universitet. Tillgänglig  http://liu.diva-
portal.org/smash/get/diva2:21728/FULLTEXT01.pdf 

Torstensson-Ed, T. (2003) Ungas livstolkning och skolans värdegrund. Stockholm: 
Myndigheten för skolutveckling. 

Vetenskapsrådet (2011). God forskningssed. Stockholm: Vetenskapsrådet.  

 
 



 

 

28 

Bilaga 1 – Intervjuguide 

Inledande frågor: 

Hur ser din pedagogiska bakgrund ut? 

Hur ser dina tidigare arbetslivserfarenheter ut? 

Värdegrund och demokrati: 

Vad betyder begreppen värdegrund och demokrati för dig i ditt arbete? 

Finns det delar utav värdegrundsarbetet som du tycker är viktigare än andra? Varför? 

Hur ser du på elevdemokrati i skolan? 

Hur arbetar du med att utveckla kunskap om demokratins grunder hos eleverna? 

Hur arbetar du med att utveckla en förståelse för alla människors lika värde? 

Hur diskuteras egenskaper i läroplanen som empati och respekt med eleverna? 

Hur arbetar du med att låta eleverna få praktisera demokrati i undervisningen som att påverka, vara 
delaktig och att ta ansvar? 

 
 

 

 


