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Summary 
This study examines aspects of the ethics and morality in a secondary school  in southern 

Sweden. The methods I have used is litary studies, qualitative interviews with teacher from 

preparation for higher studies and teachers from training school and questionaire to the 

students. 

There are differences in how the teachers from training school works with questions about 

fundamental values. Core subject teachers work with ethics and morals by holding discussions 

with the students in the class, and by getting them to understand that all people have equal 

value. Programme-specific subject teachers work with values into practice by developing the 

pupils' social skills. Teachers and students think it is important to respect each other. 

To see if there are differences of ethics and morality, I have assumed from the literature the 

aspects of ethics and morals, social skills, ethnicity and discrimination and other degrading 

treatment. Relationsships in the secondary school is importent for the school´s teachers and 

students to develop good working at school. 

Attitude and respect each other is a prerequsite for positive climate at school. Teachers and 

students agree that all people are equally valued and they will respect each other and not to 

violate anyone is something teachers and students think is important. 
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Abstract 
Den här uppsatsen tar upp olika aspekter kring värdegrundsarbetet i gymnasieskolan. Studien är 
baserad på intervjuer av lärare, samt en enkät som innehåller frågor associerade till värdegrunden 

 

Nyckelord: Värdegrund, Social kompetens, Etnicitet, Diskriminering och annan kränkande 
behandling. 



VII 

Rose-Marie Nilsson 

Förord 
Ett stort tack till de lärare som jag har intervjuat samt de elever som ställde upp och besvarade 

min enkät. Ni gjorde så att min studie blev möjlig att genomföra. 

 

Speciellt tack till min VFU-handledare för de diskussioner som vi har haft angående 

värdegrunden i gymnasiet under mina praktikperioder. 

 

Tack till Mirja Betzholtz för all handledning du har givit mig under examensarbetets gång. 

 

Min familj, tack för att ni finns. 



VIII 

Rose-Marie Nilsson 

Innehållsförteckning 
Sammanfattning ................................................................................................ IV 

Summery..............................................................................................................V  

Abstract..............................................................................................................VI 

Förord ...............................................................................................................VII 

Innehållsförteckning.......................................................................................VIII 

1. Introduktion ......................................................................................................1 

1.1 Bakgrund............................................................................................................................ 2 

1.2 Syfte .................................................................................................................................... 3 

1.3 Avgränsningar ................................................................................................................... 3   

 

2. Teori................................................................................................................. 4 

2.1 Värdegrund ....................................................................................................................... 4 

2.2 Social kompetens .............................................................................................................. 5 

2.3 Etnicitet.............................................................................................................................. 7 

2.4 Diskriminering och kränkande behandlning................................................................ 8 

2.5 Forskningsöversikt ........................................................................................................... 9 

 

3. Metod..............................................................................................................12 

3.1 Urval av informanter till intervju ................................................................................. 12 

3.2 Urval av informanter till enkät ..................................................................................... 13 

3.2.1 Representativt i verkligheten .................................................................................. 13 

3.3 Etiska överväganden...................................................................................................... 14 

3.4 Bearbetning av intervju.................................................................................................. 14 

3.5 Bearbetning av enkät...................................................................................................... 14 

3.6 Rehalibilitet och validitet............................................................................................... 15 

3.7 Metoddiskussion............................................................................................................. 15 

4 Resultat ............................................................................................................17 

4.1 Presentation av informanter ......................................................................................... 17 

4.1.1 Informant Zoran ..................................................................................................... 17 

4.1.2 Informant Susanne................................................................................................... 18 



IX 

Rose-Marie Nilsson 

4.1.3 Informant Ngim ....................................................................................................... 18 

4.1.4 Informant Mats......................................................................................................... 18 

4.2 Värdegrund...................................................................................................................... 19 

4.3 Social kompetens ............................................................................................................ 21 

4.4 Etnicitet............................................................................................................................ 24 

4.5 Diskriminering och annan kränkande behandling .................................................... 27 

 

5. Diskussion ..................................................................................................... 29 

6. Slutsatser........................................................................................................ 33 

7. Referenser ...................................................................................................... 34 

8. Bilagor............................................................................................................ 36 

 

 

 

 



 

       Rose-Marie Nilsson 

1  

1. Introduktion 
Värdegrunden i gymnasiet, hur fungerar den i praktiken ute i gymnasieskolan.    

Intresset för ämnet värdegrunden i gymnasiet har väckts under min studietid, det är av 

vikt hur läraren hanterar värdefrågor berörande social kompetens och etnicitet i 

klassrummet.  

Hur agerar läraren om det förekommer kränkningar på lektionstid eller på raster. 

Arbetar läraren med de att främja ett positivt klimat i skolan, är alla elever lika mycket 

värda oavsett kön, klass och etnicitet I Läroplanen för de frivilliga skolformerna står 

det uttryckt tydligt att skolan ska se till att alla som vistas i skolan får kännedom om 

värdegrunden  

Att bemöta eleverna med respekt och att vara en god förebild i frågor gällande etik 

och moral, då kan vi skapa ett bra klimat i klassen tillsammans med eleverna och få 

dem att känna gemenskap med varandra. Värdegrunden i gymnasiet är debatterat 

begrepp som har anknytning till skolans fostransuppdrag. I läroplanen står det att 

skolan ska främja ett ”demokratiskt” förhållningssätt (Lpf 94). I mitt blivande yrke 

som lärare är det av vikt att förmedla och förankra ett demokratiskt förhållningssätt i 

undervisningen men av de erfarenheter jag har gjort under min VFU kan det vara ett 

dilemma.  

Att göra en studie om värdegrunden i gymnasiet kändes aktuellt med tanke på min 

framtida profession som yrkeslärare och få en ökad förståelse för hur lärare på den 

aktuella gymnasieskolan förhåller sig till frågor angående värdegrunden. 

                                                                  

 

 

”Respekten för varandra och att man behandlar varandra väl.” 

 

                                                                           (Citat av informanten Zoran) 
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    1.1 Bakgrund 

I början på 90-talet aktualiserades skolans värdegrund i och med den nya läroplanen 

för de frivilliga skolformerna Lpf 94 kom ut. De grundläggande värdena som etik och 

moral blev ett begrepp. 

Att lära sig att hantera känslor och hur man beter sig i sociala situationer, lära sig att 

samarbeta är egenskaper som gör att eleverna utvecklar sin sociala kompetens.  

Skolan har en viktig uppgift när det gäller att främja gymnasieeleverna till att skapa 

goda relationer med sina klasskamrater, lärare och andra vuxna i skolan.  

Persson (2003) skriver om social kompetens om individen förhållningssätt till 

samhället. ”Den sociala kompetensens snävare sammanhang utgörs av individens 

samspelsförmåga i relationer med andra individer och i grupp.” Att hitta en egen 

identitet och skapa relationer är en viktig process för gymnasieelevers sociala 

utveckling.  

I sin profession som lärare har man ansvar för att eleverna utvecklar sin sociala 

kompetens och att de har förståelse för elever med en annan etnicitet, och att de visar 

varandra respekt och omsorg om eleverna. Fjellström (2004) menar att läraren formar 

eleven, utifrån de uppsatta mål skolan har i sin verksamhet, samt med hjälp av de 

attityder som finns i samhället. Skolan förespråkar för eleverna, en optimal 

identitetsutveckling som stämmer överens med den värdegrund som finns ute i 

samhället. 

Undersökningen avser att se hur lärare och elever bemöter varandra i skolan och hur 

lärarna hanterar situationer utifrån perspektiv som värdegrund, socialkompetens, 

etnicitet samt kränkningar. Att studera olika aspekter kring värdegrunden känns 

aktuellt med tanke på att vi lever i ett mångkulturellt samhälle där de sociala 

relationerna utgör en del av kulturen. 
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    1.2 Syfte 

Mitt syfte med undersökningen är att få en ökad kunskap i hur lärare arbetar med 

värdegrundsfrågorna utifrån vad styrdokumenten säger. Dessutom se om det finns 

skillnader i hur kärnämneslärarna och karaktärsämneslärarna hanterar situationer 

angående värdegrunden i den aktuella gymnasieskolan.  

Hur upplever läraren att ha elever med en annan etnicitet i klassen/gruppen? 

Finns det någon skillnad på lärares och elevers syn angående frågor relaterade till 

värdegrunden, social kompetens, etnicitet, diskriminering och annan kränkande 

behandling, oavsett om de arbetar eller går ett studieförberedande program eller ett 

yrkesförberedande program.  

    1.3 Avgränsningar 

Undersökningen är begränsad till en gymnasieskola i södra Sverige och avser att 

beskriva om det finns skillnader hur lärare arbetar med värdegrundsfrågorna utifrån 

styrdokumenten.  

Undersökningen omfattar endast ett litet antal kvalitativa intervjuer och enkäter för 

informanterna att besvara på en gymnasieskola vilket tyder på att det är en liten 

undersökning vars avsikt är att reda ut begreppen för värdegrunden i gymnasiet. 
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2. Teori 
Jag har valt att lyfta fram begrepp som värdegrunden, etnicitet, kränkande behandling 

och social kompetens utifrån vad det står i styrdokumenten. Den teoretiska 

bakgrunden inleds med teorin utifrån frågeställningen och definitioner som är 

relevanta för studien.  

Sist i kapitlet finns en forskningsöversikt.  

 

    2.1 Värdegrund 

Skolans värdegrund är uppbyggd på de grundläggande värden som finns i 

styrdokumenten Hedin & Lahdenperä (2007) skriver inledningsvis i sin bok att själva 

ordet värdegrund är två sammansatta ord, ”grund som är konkret: fast och hållbart 

och värde som är abstrakt och ger en bild av något som är mjukt”. Skolans värdegrund 

syftar på de uppdrag skolan har angående etik och moral. 

I läroplanen står det att ”Skolan har en viktig uppgift när det gäller att förmedla och 

hos eleverna förankra de värden som värt samhällsliv vilar på” (Lpf 94). Att hjälpa 

eleverna till att ta ansvar för sitt handlande och att alla människor har lika värde är 

begrepp som är centrala i styrdokumenten.  

Värdegrunden är en tolkningsfråga som ser olika ut beroende på vem man frågar, det 

gör att det är svårt att ha en exakt definition av värdegrunden. När man talar om 

värdegrund i skolan är det anknutet till fostran och demokrati, men begreppet 

värdegrund är relativt nytt i skolsammanhang. Det var när den nya läroplanen kom ut 

1994 (Lpf 94) som arbetet med värdegrunden infördes i skolan. 

I Skolverkets publikation ”Bildning och kunskap”(1992:94) skildras de etiska frågorna 

”om gott och ont, rätt och fel, sant och falskt är eviga”. De utgår från värdegrunden 

och är den etik som är normgivande. Etiska regler gör att vi känner oss trygga, när vi 

möter andra människor. Det är i den pragmatiska handlingen som individernas moral 

visar sig.  
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I läroplanen finns fostrans uppdrag, vilket betyder att man ska ge eleverna omsorg 

samtidigt som en lärare ska utveckla elevernas kunskaper. Läraren har ansvar för att 

verka till ett bra och positivt klimat i klassrummet och att man förmedlar etiskt 

handlande. Fjellström (2004) menar det fostransuppdrag skolan har är att se till 

”individens eget bästa” och skapa förutsättningar för att främja elevernas behov.  

I publikationen ”Ständigt alltid”(1999) menar Hörnqvist & Lundgren att ”Vi lever i en 

värld där värdegrunden har en ständig aktualitet”. Vilket innefattar att frågor angående 

skolans värdegrund såsom ”etik och moral” tydliggörs och att lärarna utifrån sin 

profession ”utvecklar elevernas förmåga” för dessa värdefrågor. Orlenius (2001) 

beskriver värdegrunden i skolan, han skriver om värdefrågor som handlar om etik och 

moral. Värdefrågor i skolan är relaterade till vad som är ”rätt och rättvist” och få 

elever att förstå andra elevers livsvillkor. Han beskriver att om vi ska utvecklas som 

individer behöver skolans normer ifrågasättas och ersättas av nya (a.a.). 

Arbetet med de grundläggande värdena är en process som alltid pågår och är förändlig 

över tid. Frågor som har anknytning till värdegrunden är komplext med många 

utgångspunkter. Läraren i skolan ska ha ett demokratiskt förhållningssätt samt att vara 

ansvarskännande för eleverna i skolan och värdera alla elever likvärdigt.  

Begreppen i Lpf 94 angående värdegrunden talar om fostran om eleverna och 

värdegrunden exempelvis alla människors lika värde, ha ett demokratiskt 

förhållningssätt.  

 

    2.2 Socialkompetens 

Den sociala kompetensen handlar om hur en individ samspelar med andra individer i 

olika situationer och att man som individ kan fungera i sociala sammanhang. 

Socialkompetens innefattar att man kan uttrycka sig i olika slags situationer.  

Skolan har två uppdrag att förmedla kunskap och att fostra eleverna. I läroplanen för 

de frivilliga skolformerna står det att ”Eleverna skall i skolan få utveckla sin förmåga 

att ta initiativ och ansvar och att arbeta och lösa problem både självständigt 

tillsammans med andra” (Lpf 94). 

Ohlsson (2007) tydliggör i boken ”Pedagogiskt ledarskap” att det är utifrån den 

kunskap vi har om sociala interaktioner som återspeglar hur vi hanterar relationer med 

andra människor. 
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I dagens samhälle är det viktigt med social kompetens och att man i lärarprofessionen 

stärker elevernas sociala kompetens. Gymnasieungdomarnas utveckling av den sociala 

kompetensen går via samspel av vuxna som förebilder och jämnåriga kamrater. Den 

sociala kompetensen är ett återkommande begrepp i Lpf 94 men definitionen av social 

kompetens är otydlig och svår att tolka i ett vidare perspektiv men skolans 

styrdokument lägger vikt på att ”elevernas utveckling” av social kompetens och att 

kunna kommunicera med omgivningen (Lpf 94).  

För att få en bra social kompetens måste man träna på att hantera olika situationer att 

integrera med sin omgivning. Persson (2003) beskriver att social kompetens handlar 

om ”relationer” mellan individer och förhållandet mellan ”individen och de andra” En 

relation är en beständig kontakt som är pågående under en längre tid. I ett vidare 

perspektiv menar Persson (2003) att den sociala kompetensen ur gruppens synsätt 

handlar om hur den enskilda individen ”anpassar sig till gruppen”, dessutom hur den 

enskilda individen samspelar med övriga gruppmedlemmar. En annan aspekt 

författaren tar upp är den enskilda individens ”förmåga” att kommunicera med 

omgivningen (a.a.). 

Skolans Styrdokumenten tar upp att ”Eleverna skall i skolan få utveckla sin förmåga 

att ta initiativ att och ansvar och att arbeta och lösa problem både självständigt och 

tillsammans med andra” (Lpf 94).  

Begreppen angående social kompetens i styrdokumenten talar om elevernas utveckling 

av att lära sig att kommunicera, respektera varandra, attityder i mellanmänskliga 

relationer och utveckla sig i att lösa problem. 
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    2.3 Etnicitet  

I Nationalencyklopedin beskrivs definitionen etnicitet på följande sätt ”identifikation 

med känsla av tillhörighet till etnisk grupp” Etnicitet som begrepp har fler definitioner 

vilket gör det svårt att problematisera. En betydelse av etnicitet är att man som individ 

har tillhörighet med en viss grupp med gemensamt språk och kultur. Etnicitet 

uppkommer när en liten grupp av människor tillhör en kultur i minoritet.  

Elmeroth (2008) redogör i sina texter om etnicitet och maktordning om individers 

levnadsvillkor sett utifrån ett etniskt perspektiv. I folkslagsspecifika grupper finns 

gemenskap i form av språk, gemensam syn på värdegrund och religion, där etniciteten 

är beständig, ett ”statiskt tillstånd” som tillskrivs immigrantens kultur (Elmeroth 2008). 

En övervägande del av människor i samhället tillhörande en viss grupp, utgör makt 

och vidmakthåller ”den egna kulturen som det normala” (a.a.). Att se den egna 

kulturen som medelpunkt är allmän uppfattning hos de flesta individer. Vidare menar 

författaren att ”En etnocentrisk inställning innebär att andra kulturer bedöms och 

tolkas med utgångspunkt i de värdesystem som formats i den egna kulturen” (a.a.). 

Vilket kan ge problem för de elever som har en annan etnicitet än svensk att integreras 

i den svenska skolan om känslan av samhörighet med den övriga gruppens gemenskap. 

Lahdenperä (2004) redogör i sina texter att ett av de problem som elever med en 

annan etnicitet än svensk har, är att de ofta blir uppfattade som ”de andra” på grund 

av att de finns fördomar om invandrande elever på grund av att de tillhör en minoritet. 

Elmeroth (2008) betonar att genom att se likheter och skillnader utifrån sig själv 

”värderar” individen det omgivande samhället. Det kan bli problematiskt ur den 

synvinkeln att ”vi” som tillhör en ”majoritet” uppfattar minoritetsgruppen ”de andra” 

på grund av det ursprung de har ” etnisk tillhörighet” Enligt Lorentz (2009) är skolans 

undervisning är uppbyggd med utgångspunkt från ”svenska” normer vilket gör att de 

eleverna med en annan etnicitet alltid påminns om att vara ”de andra”. Deras identitet 

har ifrågasatts eftersom skolans värderingar i huvudsak utgår från svenska livsvillkor.  

Styrdokumenten tar upp angående etnicitetsbegreppet att ”Skolan skall främja 

förståelse för andra människor och förmåga till inlevelse […] Skolan är en social och 

kulturell mötesplats, som har både möjlighet och skyldighet att stärka denna förmåga 

hos alla som arbetar där” (Lpf 94).  
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Begreppen angående etnicitet styrdokumenten talar om att man bör vara lyhörd, ta 

ansvar för sina handlingar, att alla människors har lika värde och att visa förståelse för 

andra kulturer. 

 

    2.4 Diskriminering och annan kränkande behandling  

I Nationalencyklopedin beskrivs definitionen mobbning på följande sätt ”Mobbning” 

är när individen utsätts för provokationer som pågår över tid och ger individen ”skada 

eller obehag” Mobbning ”förutsätter” maktojämlikhet i förhållandet mellan 

individerna, den som blir utsatt är underlägsen angriparen. Kränkningarna kan ske 

”direkt, med fysiska eller verbala medel, eller indirekt, t.ex. genom social isolering”(a.a)   

Eriksson (2002) belyser i boken ”Skolan - en arena för mobbning” Olweus definition 

av kränkningar. Olweus framhåller att en individ är ”mobbad” när individen blir utsatt 

för ”negativa handlingar” under en längre tid vid upprepade tillfällen. De ”negativa 

handlingar” dvs. kränkningarna kan vara fysisk, verbal eller psykosocial. En person 

som mobbar har ett stort kontrollbehov av att nedvärdera andra individer både fysiskt 

och psykiskt. När individerna är jämbördiga uppstår inga mobbningssituationer.  

 

Verksamheten i skolan skall utformas i överensstämmelse med grundläggande 

demokratiska värderingar. Var och en som verkar inom skolan skall främja aktning för 

varje människas egenvärde och respekt för vår gemensamma miljö. Särskilt ska den 

som verkar inom skolan främja jämställdhet mellan könen samt aktivt motverka alla 

former av kränkande behandling som mobbning och rasistiska beteenden. 

(Skollagen 1 kap 2 §). 

 

Elmeroth (2008) anser att den indirekta diskrimineringen är svår att upptäcka på grund 

av att vi bedömer främmande kulturer utifrån vår egen kultur. Vi svenskar upplever 

våra bestämmelser och normer objektiva, men ser man genom mångkulturalismen så 

finns det flera av våra regler och normer som kan ha en missgynnande verkan på 

elever av en annan etnicitet.  
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Skolans värdegrund är en del av skolans demokratiska uppdrag, ingen i 

gymnasieskolan ska utsättas för kränkningar på grund av diskrimineringsgrunderna 

”kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller 

funktionshinder eller för annan kränkande behandling” (Lpf 94).  

Skolverket betonar att likabehandlingsplanens huvudsakliga syfte är ” Att främja barns 

och elevers lika rättigheter” och den ska ”utformas” utifrån den egna verksamhetens 

behov och den ska ”följas upp och utvärderas” kontinuerligt (a.a.). 

Styrdokumenten tar upp att ”Skolan skall främja förståelse för andra människor 

förmåga till inlevelse. […] Främlingsfientlighet och intolerans måste bemötas med 

kunskap, öppen diskussion och aktiva insatser” (Lpf 94).   

Begreppen i styrdokumenten talar om förståelse om andra människor och att stärka 

elevers identitet och få en medvetenhet i vikten av kulturell mångfald. 

 

    2.5 Forskningsöversikt  

Det finns relativt ny forskning inom de fyra begrepp jag valt att undersöka och skriva 

om i min uppsats. Skolverket har givit ut olika publikationer i ämnet värdegrund, social 

kompetens, etnicitet, diskriminering och annan kränkande behandling. Det finns 

överensstämmande forskning utifrån frågeställningen i min studie.  

I Värdegrundsboken (2002) av Zackari & Modigh som skolverket givit ut 

problematiseras frågor om värdegrund, demokrati och fostran i skolan. Författarna 

menar att det är viktigt att synliggöra och att arbeta med värdegrunden utifrån ett 

demokratiskt förhållningssätt. Författarna Zackari & Modigh framhåller att samtal om 

etik och moral ger förutsättning för individen att utveckla de sociala relationerna som 

utgör en del av människors personliga etik. Diskussioner om värdegrunden i skolan 

utifrån perspektiv om fostran, globalisering och mångfald är utvecklande för 

utbildningen när kraven på skolan ökar. 

Lahdenperä & Hedin (2007) beskriver i boken ”Värdegrund och samhällsutveckling” 

Värdegrunden i skolan lägger vikt på att eleverna alltid lever med de värderingar 

samhället är uppbyggt på. En viktig uppgift som gymnasieskolan har är att ”förmedla 

och hos eleverna förankra de värden som vårt samhällsliv vilar på” Författarna 

synliggör dvs. återspeglar hur värdegrunden fungerar ur ett samhällsperspektiv.  
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Roger Fjellström vid Umeå universitet forskar om frågor som berör skolans 

värdegrund normer och människors lika värde som innefattar demokrati, normer, etik 

och moral i skolan Fjällström (2004) tar upp att den ”fostrande etiken” mellan lärare 

och elever innefattar samma ansvar som för föräldrar och elever. Fokus i skolan är på 

eleven och i lärarprofessionen ingår att skapa goda relationer mellan eleven, läraren 

och föräldrar och samtidigt ”ta ansvar för elevernas kunskapstillväxt”  

Elisabeth Elemeroth på högskolan i Kalmar forskar om etnicitet och om hur skolan 

bemöter människor med en annan etnicitet. Hon belyser begreppet etnicitet i skolan 

och i samhället.I författarens senaste bok ”Etnisk maktordning i skola och samhälle” 

problematiserar hon hur skolan tar emot elever med en annan etnicitet. Elmeroth 

menar att vi konstruerar en ”bild av världen” i ett tidigt skede i livet och då vi 

konstruerar bilden av ”de andra” utifrån den bild vi själva har om andra kulturer och 

etnicitet.  

Pirjo Lahdenperä vid Centrum för interkulturell forskning bedriver forskning om 

”interkulturell skolutveckling” om förhållningssätt mellan lärare och elever med en 

annan etnicitet. Lahdenperä (2004) menar att utifrån det mångkulturella perspektivet 

bör skolan arbeta med att förändra och synliggöra värdefrågor associerade 

etnocentrism och mångkulturalism. ”Interkulturellt förhållningssätt” gestaltas av att 

läraren reflekterar och arbetar på att relationen blir jämställd oavsett vilken 

etniskbakgrund eleven har.        

Hans Lorentz vid Lunds universitet forskar om lärande och kunskapsbildning i 

”mångkulturella lärande miljöer” dvs. att det i skolmiljöer finns människor som är 

mångkulturella. Charles Westin vid Stockholms universitet forskar om etniska 

relationer, han synliggör frågor om främlingsfientlighet, diskriminering, attityder till 

invandrare. 

Alexandra Ålund vid Linköpings universitet forskar om etnicitet, kön och sociala 

identiteter. Hon problematiserar begreppet etnicitet i samhörighet med vilken kultur vi 

kommer från, kön, klasstillhörighet, och vilket ursprung vi har. Ålund (1999) tar upp i 

sin text i ”Etnicitetens mångfald & mångfaldens etniciteter” att etnicitet innebär en 

”social gränsdragning” mellan ”oss och de andra” Vårt ursprung ”bildar” grund för 

etniciteten och är den grupp man känner tillhörighet med och trygg med.   
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Anders Persson vid Lunds universitet forskar om social kompetens hur människor 

skapar och hanterar relationer till varandra och i samhället och ur det perspektivet hur 

människor anpassar sig i en gemenskap. Persson menar att ”social kompetens” d.v.s. 

det sociala samspelet mellan individer främst behövs i interaktioner som personen i 

fråga inte har en ”nära relation  till” (Persson 2003) Det är då den sociala kompetens 

är ett stöd  för hur man ska bete sig i mötet med andra människor.  

I rapporten Diskriminerad, trakassererad, kränkt (2009) som skolverket givit ut 

problematiseras frågor gällande diskriminering och annan kränkande behandling. 

Undersökningen visar att kränkningar och trakasserier förekommer när vuxna inte är 

närvarande, framförallt är det i ”korridorer, omklädningsrum, matsalar” som eleverna 

utsätts för annan kränkande behandling både psykiskt och fysiskt. Men 

undersökningen visar också att intresset för värdegrundsarbetet är stort och att lärare 

och elever vill arbeta för att finna lösningar på problemet med kränkningar i skolan. 

Skolverket har givit ut flera publikationer om elevers kränkningar i skolan, där fokus 

har varit på diskrimineringsgrunderna kön, sexuell läggning, etnicitet, funktionshinder 

och religion. 
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3. Metod 
Här beskrivs hur undersökningen är genomförd. Jag har valt att göra kvalitativa 

intervjuer med lärare och en kvantitativ med en enkät för elever att besvara. Hartman 

(2004) beskriver olika sätt att analysera det insamlande materialet. I den här delen av 

undersökningen har jag valt att arbeta med utgångspunkt från analytisk induktion, som 

(Hartman 2004) förespråkar, det är en metod där jag först samlar in information som 

sedan ”analyseras” för att ”få fram en teori”. Det är först sedan intervjuerna är 

genomförda, som forskaren börjar analysera materialet. 

En del av undersökningen är kvalitativ för att få en ökad kunskap om hur lärarna 

arbetar utifrån från de styrdokument som styr verksamheten i gymnasieskolan. 

Frågorna till de fyra intervjuerna var förutbestämda inom ämnesområdet för 

undersökningen. Informanterna har fått tillfälle att läsa, tillägga och ta bort eventuella 

fel i sina intervjuer. Varje intervju tog ca 60- 80 minuter att genomföra. 

Den andra delen i undersökningen är kvantitativ och gjordes genom att dela ut en 

enkät till informanterna. Enkäten beräknades att ta ca 5-10 minuter att besvara och 

innehöll 14 frågor. De svar jag har fått presenteras i stapeldiagram.  

 

    3.1 Urval av informanter till intervju 

I den kvalitativa undersökningen har jag valt att genomföra fyra intervjuer med två 

lärare från studieförberedande programmet och med två lärare från yrkesförberedande 

programmet. Med tanke på att gymnasieskolan ligger i ett område med många 

invandrar familjer valde jag att intervjua två informanter med utländsk bakgrund. 

För att få svar på om det finns skillnader i hur kärnämneslärarna och 

karaktärsämneslärarna hanterar situationer angående värdegrunden. Samt hur 

informanterna upplever att ha med en annan etnicitet i klassen/gruppen på den 

aktuella gymnasieskolan valde jag att intervjua två informanter från studieförberedande 

programmet och två informanter från yrkesförberedande programmet. 

Informanterna tillfrågades ett par veckor före intervjutillfället om de ville delta i min 

undersökning. Sammanlagt blev sju stycken informanter blev tillfrågade i fall de ville 

delta i min studie och fyra informanter har tackat ja till att delta och tre tackade nej.  
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En informant ville inte delta på grund av tidsbrist och två informanter avböjde att 

medverka på grund av personliga skäl.  

Informanterna finns i södra Sverige och de arbetar på den aktuella gymnasieskolan där 

undersökningen är genomförd. Gymnasieskolan ligger i en mellanstor stad. 

 

    3.2 Urval av informanter till enkät 

Den kvantitativa undersökningen gjordes på 95 elever som studerar på den aktuella 

gymnasieskolan. Lärarna för de elever som valdes ut kontaktades och tillfrågades om 

deras klass ville vara med i en studie om värdegrunden i gymnasiet på den aktuella 

skolan.  

Den metod som användes för att välja ut informanterna var enligt principen 

bekvämlighetsurval, enkäten bestod av ett attitydformulär som informanterna 

besvarade. Enkäten hade svarsalternativ på en skala från 1 till 5. Hartman (2004) 

menar att det är lättare för forskaren att göra en analys av de inkomna svaren, ifall man 

använder sig av fasta svarsalternativ ”då är det enkelt att sedan bearbeta” och få fram 

ett resultat. 

För att urvalet av informanter skulle bli så jämt som möjligt mellan studieförberedande 

program och yrkesförberedande program, medverkade elever från totalt fem klasser: 

Två klasser med elever från studieförberedande programmen, tre klasser med elever 

från yrkesförberedande programmen. Attitydformuläret innehöll frågor associerade till 

värdegrunden, social kompetens, etnicitet och kränkande behandling.  

 

    3.2.1 Representativt i verkligheten 

De fyra informanter som valdes ut arbetar på en gymnasieskola i södra delen av 

Sverige. Med tanke på antalet informanter som valdes ut till intervjuerna är det inte 

representativt om man ser utifrån den fullständiga populationen. Men informanterna 

kan ge en tydlig antydan om värdegrundsarbetet i gymnasieskolan. 

Den kvantitativa undersökningen gjordes på elever i åldrarna 16, 17, 18 från samma 

gymnasieskola som informanterna i intervjuerna. Fördelningen mellan könen var 52 

flickor och 43 pojkar.  
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Eleverna har olika bakgrund, en del elever har en annan etnicitet än svensk, vilket kan 

jämföras med den totala populationen i gymnasieskolan. Hartman (2004) belyser att 

för att få ”representativitet måste urvalet göras med eftertanke” så att det stämmer 

överens med den totala populationen. 

 

3.3 Etiska överväganden 

I min studie har jag valt att arbeta utifrån de grunder som Carlström & Carlström 

Hagman (2006) förespråkar.  Där belyser författarna ”forskningsetiska principer” som 

ställer krav på forskaren och är till skydd för informanterna som deltar i studien. 

Kraven är följande ”informationskravet, samtyckekravet, konfidentialitetskravet och 

nyttjandekravet” (a.a.).   

Informanterna är informerade om syftet med min undersökning och att de kan avbryta 

sitt deltagande när de vill. All information om informanterna behandlas konfidentiellt.  

 

3.4 Bearbetning av intervju 

Intervjuerna är renskrivna omgående efter intervjutillfället, allt är nerskrivet som är 

relevant information utifrån de frågeställningar jag har valt. Intervjuerna är genomlästa 

vid ett flertal tillfällen, för att få en ökad förståelse och för att kunna analysera 

intervjuerna. 

 

3.5 Bearbetning av enkät 

Informanterna i den kvantitativa undersökningen kommer från samma gymnasieskola 

som informanterna till intervjuerna. Enkätsvaren är uppdelade med svar från 

informanter från studieförberedande programmen och med svar från 

yrkesförberedande programmen. Hartman (2004) menar att ett steg ett i den 

kvantitativa undersökningen är ”beskrivande” och steg två är ”analyserande” av de 

insamlade materialen. I den här kvantitativa undersökningen analyseras materialet för 

att redovisas som statistik i resultatet.  
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3.6 Reliabilitet och Validitet 

Jag har i intervjuerna försökt vara objektiv, så att informanterna inte ska påverkas av 

min uppfattning i intervjufrågorna. Jag anser att informanterna har givit trovärdiga 

svar på intervjufrågorna. Informanterna har fått tillfälle att läsa, tillägga och ta bort 

eventuella fel i sina intervjuer. Genom att presentera citat kring intervjufrågorna ökar 

förståelsen för undersökningen och gör den mer tillförlitlig.   

Kritik mot undersökningen kan vara antalet informanter endast är fyra stycken i den 

kvalitativa undersökningen. 

Den kvantitativa undersökningen innehåller ett attitydformulär med påståendefrågor 

Meningarna i attitydformuläret är uppbyggda med enkla ord. Informanterna bör ha 

uppfattat frågorna likvärdigt. Trost (2007) menar att om man använder ”enkla och 

begripliga ord så uppfattar kanske i stort sett alla frågan på samma sätt”. Det ger den 

kvantitativa undersökningen en hög reliabilitet. 

Den kvantitativa undersökningen har en hög svarsfrekvens En faktor som gjorde att 

många deltog i den kvantitativa undersökningen var att jag personligen delade ut och 

samlade in enkäterna, det gör resultatet mer tillförlitligt.  

 

3.7 Metoddiskussion 

Tre intervjuer genomfördes utan problem. I en intervju blev informanten och jag 

avbrutna flera gånger och det gjorde, att det var svårt att fånga upp den röda tråden i 

intervjun igen.  

Jag har i den kvalitativa undersökningen använt mig av samma frågor för 

informanterna att besvara. Frågorna har varit relevanta utifrån ämnet värdegrunden i 

gymnasieskolan, som min undersökning handlar om. 

Syftet med kvalitativa intervjuer är att få ökad kunskap i hur karaktärsämneslärarna 

och kärnämneslärarna arbetar med aspekter kring värdegrunden på den aktuella 

gymnasieskolan. I en kvalitativ metod tolkas svaren utifrån intervjufrågorna. Vid 

kvalitativa intervjuer får man en bredare bild och en större variation av svar att jämföra 

med litteraturstudier. 
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För genomförande av enkätundersökningen avtalade jag tid med lärarna för de utvalda 

klasserna. Jag informerade om undersökningen och delade ut enkäterna till 

informanterna. I en klass sa eleverna att jag var den andra personen för dagen som 

lämnat ut en enkät som skulle besvaras, om det har påverkat svaren kan jag inte se 

men det kan vara möjligt. 

Annledningen till att jag valt att genomföra både en kvalitativ undersökning samt en 

kvantitativ undersökning beror på att jag vill jämföra och se skillnader på lärares och 

elevers syn på frågor angående värdegrundsarbetet i gymnasieskolan. 

Jag kände mig mer bekväm och avslappnad när jag intervjuade informanter från 

yrkesförberedande program, än när jag intervjuade informanter från 

studieförberedande program. Antagligen beror det på att min profession kommer 

huvudsakligen vara på Hotell och restaurangprogrammet som är ett yrkesförberedande 

program. Val av problemformulering kändes intressant och aktuellt för mitt framtida 

yrkesval 
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4. Resultat 

Analys av intervjuerna är indelad i nedanstående rubriker värdegrund, social 

kompetens, etnicitet och mobbning och annan kränkande behandling.  

Enkätundersökningen är indelad i fyra områden, Värdegrund, Social kompetens, 

Etnicitet och Diskriminering och annan kränkande behandling. Det är 93 % av 

informanterna som har besvarat frågorna i attitydformuläret vilket är en hög 

svarsfrekvens. 

För att det lättare kunna jämföra skillnaderna på elevernas och lärares syn på frågor 

relaterade till värdegrunden, social kompetens, etnicitet, diskriminering och annan 

kränkande behandling om de går ett studieförberedande program eller ett 

yrkesförberedande program har jag valt att redovisa enkäten parallellt med min 

tolkning av intervjuerna. 

Avsnittet börjar med en presentation av de informanter som medverkade i 

intervjuerna. 

 

    4.1 Presentation av informanter  

I min undersökning valde jag att intervjua två lärare på studieförberedande 

programmet och två lärare på yrkesförberedande programmet. Samtliga lärare arbetar 

på en gymnasieskola i södra Sverige med 1100 elever. Gymnasieskolan har både 

studieförberedande program och yrkesförberedandeprogram samt specialutformade 

program på gymnasienivå för att elever att söka. Namnen på informanterna är fiktiva. 

 

4.1.1 Zoran 

Zoran är lärare i kärnämnena Historia och Religion på studieförberedande 

programmen. Han är 31 år och har utländsk bakgrund. Han är nyutbildad och har 

arbetat som lärare i 3 månader. Innan han utbildade sig till lärare arbetade i offentlig 

sektor som bl.a. ekonomiassistent 

 

 



 

       Rose-Marie Nilsson 

18  

4.1.2 Susanne 

Susanne är lärare i karaktärsämnen inom Hotell och restaurang programmet. Hon är 

58 år och har arbetat som lärare i 35 år. Hon arbetat i USA i ett år innan hon utbildade 

sig först till internatföreståndare och sedan till Hushållslärare. 

 

4.1.3 Ngim 

Ngim arbetar som lärare i kärnämnena Svenska och Engelska på de 

studieförberedande programmen. Hon är 29 år och har utländsk bakgrund.  

Hon har förutom sin gymnasielärarutbildning också utbildat sig i barn och 

utbildningspsykologi ett år och 10 poäng i konflikthantering.  

Hon har arbetat två år som lärare. Innan hon utbildade sig till kärnämneslärare så 

arbetade hon i äldreomsorgen och i restaurangbranschen 

 

4.1.4 Mats 

Mats arbetar som lärare i karaktärsämnen inom Hotell och restaurang programmet. 

Han är 54 år och har arbetat som lärare i 15 år. Han har utbildat sig på gymnasienivå, 

tre år på ekonomisk linje samt två år på livsmedelsteknisk linje. Han har också utbildat 

sig på lärarhögskolan ett år till lärare inom karaktärsämnena på Hotell och 

restaurangprogrammet. Han har även gått kurs i konflikthantering. Innan han började 

arbeta som lärare har han arbetat med ekonomi på kontor och som kock samt varit 

egen företagare. 
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    4.2 Värdegrund 

Samtliga informanter är överens om att alla elever ska komma till tals och bli 

behandlade med respekt av läraren. Alla elever ska behandlas med lika värde av läraren 

och andra som arbetar i skolan. I intervjun ställde jag en fråga om vad de som gör som 

lärare för att utveckla arbetet med syfte på skolans värdegrund i Lpf 94. Mats svarar: 

”Alla ska komma till tals. Att man visar varandra respekt.   

 Det är för sent att börja med värdegrundsövningar i gymnasiet i fall det inte är gjort något   

i grundskolan och hemma. Värdegrunden ska eleverna ha fått hemma och genom  

föreningslivet via deras hobby. Arbetet med värdegrunden måste börja tidigt i livet”. 

 

Tre informanter tycker att värdegrundsövningar är ett bra sätt att arbeta på, men de 

önskar mer tid än 1-2 dagar per läsår till värdegrundsövningar. Susanne säger: 

 

”Värderingsövningar med eleverna är toppen. Vi ska längre fram i vår ha rollspel med 

eleverna med tema genusperspektiv”. 

 

Samtliga informanter tycker att det är bra att ha värderingsövningar. De är ingen 

skillnad om man arbetar på studieförberedande program eller yrkesförberedande 

program. På frågan om det finns något negativt att arbeta med värdegrunden på den 

här gymnasieskolan svarade Ngim så här: 

”Det negativa är att man inte har tid avsatt i undervisningen för arbete med 

värdegrunden. Arbete med värdegrunden behöver pågå ständigt och inte bara vid enstaka 

tillfällen som det sker på den här skolan. De värdegrundsövningar vi använder oss av 

behöver förnyas de är inte relevanta för arbetet med värdegrunden längre”. 

 

Alla informanter var eniga om att arbetet med värdegrunden behöver genomföras 

kontinuerligt. Det räcker inte med 1 dag per termin för eleverna i årskurs 1. 

Informanterna vill att även elever i årskurs 2 och 3 har värderingsövningar minst 1 dag 

per termin. Informanterna är också eniga om att materialet de använder för att 

genomföra värdegrundsövningarna behöver förnyas och förbättras. 
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Enkätsvar: elever 
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• 3: Jag upplever ett positivt klimat i klassrummet? 
• 4: Jag medverkar till ett positivt i klassrummet? 
• 9: Jag respekterar andras åsikter? 
• 10: Jag använder ett vårdat språk när jag kommunicerar med andra? 

 

Kommentar:  

Skillnaderna för elevernas förhållningssätt till värdegrunden är marginella oavsett om 

man går ett studieförberedande program eller yrkesförberedande program.  

I resultatet på fråga 3 kan en förklaring vara att elever på Hotell och restaurang 

programmet tränar samarbete under de praktiska lektionerna, vilket gör att de löser 

konflikter som uppstår omgående. En annan viktig aspekt är att elevantalet är 

begränsat till 16 elever på yrkesförberedande programmen, men de är ca 30 elever på 

de studieförberedande programmen.  

I resultatet på fråga 4 kan man se att elever från studieförberedande och 

yrkesförberedande programmen upplever att de bidrar till att ha ett positivt klimat i 

klassrummet. En förklaring är att lärarna oavsett vilket program de undervisar på, visar 

respekt för eleverna i klassrummet. Lärarna är lyhörda och lyssnar på eleverna.       
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    4.3 Social kompetens 

Samtliga informanter är överens om att social kompetens är att ha insikt om hur man 

beter sig mot varandra. Enligt lärarna är det viktigt att man skaffar sig en god kontakt 

med eleverna, samt att lärarna har ett positivt sätt mot eleverna. Ngim och Mats 

uttrycker sig så här om vad social kompetens innebär för dem: 

 

” När man kan föra sig i olika situationer. Att kunna ta ett steg tillbaka och anpassa 

sig för omgivningen. Social kompetens innefattar så mycket ej vara egocentrisk”. 

”Att ha insikt om hur människor beter sig mot varandra. Man skaffar sig social 

kompetens genom att man träffar olika sorters människor i olika sammanhang. Tänka 

sig in och sätta sig in hur andra människor fungerar”. 

 

Alla informanter är överens om att en god sammanhållning i klassen främjar ett 

positivt klimat i skolan. Att man som lärare är tydlig och engagerar sig, är egenskaper 

som främjar ett positivt klimat i klassrummet. Ngim, Susanne och Zoran uttrycker sig 

följande om vad som främjar ett bra klimat i klassrummet: 

 

”Det är viktigt att ha ordningsregler och eleverna ska komma förberedda till lektionen. 

Läraren ska bjuda på sig själv även kunna göra bort sig Ha en god relation med eleverna 

samt en god kommunikation tillsammans med eleverna”. 

”Det är viktigt att bjuda på sig själv, det återskapas i klassen. Den glädje man ger 

eleverna den får man alltid tillbaka”. 

               ”Respekten för varandra och att man behandlar varandra väl.” 

 

Två av informanterna är medvetna om att för skapa en god lärandemiljö och en bra 

kommunikation med eleverna, ska man tänka på vilka signaler man sänder ut så det 

stämmer överens med vad man säger och menar. Mats säger följande: 

 

”Att man reflekterar över vad man säger och att man som lärare har en god 

kommunikation med eleverna för det speglar sig i undervisningen.” 
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I intervjuerna framgår det tydligt att det inte är någon nämnvärd skillnad, på vad som 

innefattar socialkompetens om läraren arbetar på ett studieförberedande program eller 

yrkesförberedande program. Det är likvärdigt hur de arbetar för att främja ett positivt 

klimat i klassrummet. Samtliga informanter tycker att man som lärare ska respektera 

eleverna. Respekten bör vara ömsesidig och Zoran beskriver hur man främjar ett 

positivt klimat i skolan. 

 

”Prata med eleverna utifrån att de snart är vuxna. Ha en bra kommunikation Visa 

dem respekt, så blir du respekterad. Sätt dig ner och snacka med eleverna på rasterna, då 

lär du känna eleverna på ett naturligt sätt”. 

 

I intervjuerna framkom det att informanterna tycker att egenskaper för att främja ett 

positivt i klassrummet och i skolan är följande ”lyhörd, nyfiken, att lyssna, att vara positiv, 

engagemang i ämnet, visa respekt för varandra”. Informanterna menar att ett positivt klimat i 

klassrummet är till nytta för att få en god lärandemiljö i undervisningen. Det gör att 

eleverna lättare tar till sig kunskaperna i ämnet de studerar. 
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Enkätsvar: elever 
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• 1: Jag tycker det är viktigt med social kompetens? 
• 2: Mina lärare ser mig i klassrummet? 
• 5: Jag har lätt för att samarbeta med andra i klassen när vi gör grupparbeten? 
• 6: Jag upplever att jag får den hjälp jag behöver av mina lärare för att kunna 

utveckla min sociala kompetens? 
• 7: Jag är medveten om mina känslor jag sänder ut till omgivningen? 
• 8: Jag kan kontrollera mina känslor? 

 

Kommentar: 

Den sociala kompetensen är viktig tycker merparten av eleverna oavsett om de går 

studieförberedande program eller yrkesförberedande program.  

I resultatet på fråga 2 så upplever fler elever på studieförberedande programmen att 

läraren ser dem i klassrummet. 

I resultatet på fråga 5 ser man en skillnad i hur eleverna upplever att de kan samarbeta 

med varandra vid grupparbeten. De elever som går ett studieförberedande program 

upplever i högre utsträckning att de har lätt för att samarbeta med andra elever vid 

grupparbeten.  
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Elever på yrkesförberedande program där de tränar samarbete på de praktiska 

lektionerna, upplever att de har svårt att samarbeta med andra elever vid grupparbeten. 

I resultatet på fråga 6 kan man se att eleverna upplever att de får de verktyg de 

behöver av läraren för att kunna utveckla sin sociala kompetens. Det är ingen större 

skillnad mellan eleverna oavsett vilket av programmen de går. 

 

4.4 Etnicitet 

Informanterna är överens om att det är berikande att ha elever med en annan etnicitet 

i gruppen. Elever med en annan etnicitet kan ha svårigheter med det svenska språket 

och ett annat synsätt till omgivningen. På frågan om vilka möjligheter finns i mötet 

med elever av en annan etnicitet än svensk svarar Zoran och Ngim så här: 

 

”Det är bra för gruppen i fall det finns elever med en annan etnicitet. Det blir bättre 

diskussioner i klassrummet för de har en annan syn i de olika ämnena”. 

”Det ger möjligheter att se andra människor, de kommer från en annan kultur och kan 

dela med sig genom berättelser om sin kultur till sina klasskamrater. Jag bidrar själv 

genom att berätta om min egen skolgång i mitt hemland”. 

 

Samtliga informanterna ändrar språket i undervisningen, när de har elever med än 

annan etnicitet i gruppen. Det är språket som komplicerar kommunikationen mellan 

elev och lärare. Informanterna är tydligare i sin undervisning när de har elever med en 

annan etnicitet i gruppen. 

 

Två av informanterna har en annan etnicitet än svensk men de har samma 

förhållningssätt sina svenska kolleger när de har elever av en annan etnicitet i gruppen 

Susanne och Ngim och Zoran förklarar 

 

”Det tar längre tid att förklara olika matlagningsmetoder för en elev av en annan 

etnicitet, de behöver mer hjälp med att lära sig fackuttrycken. Språket är en begränsning 

för de kan ha svårt att kommunicera med omgivningen”. 
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”Jag har själv utländsk bakgrund så jag har förståelse för elever med en annan etnicitet. 

De har en annan syn på regler och tider. Jag får förklara på en enklare svenska. Jag 

anpassar min undervisning utifrån vilka behov eleverna har”.   

”Jag kommer själv från en annan kultur, jag tänker på hur jag uttrycker mig så att 

eleverna förstår vad jag säger.” 

 

Hälften av informanter upplever att kommunikationen med eleverna och deras 

föräldrar med en annan etnicitet är komplicerat på grund av språksvårigheter. Vilket 

kan medföra att det är svårt att få till en snabb kommunikation med elevens föräldrar, 

Kommunikationen får ske genom eleven. Susanne och Mats uttrycker sig så här: 

 

”Kommunikationen får skötas genom eleverna men det är viktigt att föräldrarna bjuds in 

till skolan även om de inte kan språket. Men det är också viktigt att man försöker prata 

med föräldrarna även om de kan dålig svenska eller ingen alls. Det är viktigt att de 

känner sig välkomna till skolan.”. 

               ”Vara mer konkret använda språket på ett annat sätt.”  

 

 

Informanterna menar att vara tydlig i undervisningen och att använda sig av det 

svenska språket på lättbegripligt sätt. Det gör att elever med en annan etnicitet känner 

att de tar till sig kunskaper och utvecklar sig personligen. 
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Enkätsvar: elever 
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• 11: Respekterar alla människor oavsett vilken kultur de kommer ifrån? 
• 12: Jag har lätt för att kommunicera med elever ifrån en annan kultur? 

 

       Kommentar: 

Respektera varandra är viktigt ur det avseendet att då blir du respekterad tillbaka. På 

fråga 11 och 12 kan man se att eleverna på de yrkesförberedande programmen 

upplever i större utsträckning problem med att förstå människor med en annan 

etnicitet. De upplever också problem med att kommunicera med elever som har en 

annan etnicitet 

Det kan uppstå kulturkrockar på grund av att människor av olika etnicitet har olika 

synsätt på till exempel regler eller tider. Det positiva är att de kan berätta om sin kultur 

för klassen/gruppen. 
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    4.5 Diskriminering och annan kränkande behandling 

Genom intervjufrågan om hur informanterna arbetar för att förebygga diskriminering 

och annan kränkande behandling, fick jag genomgående svar att det förekommer 

kränkningar på den aktuella skolan när lärarna inte är närvarande. Ngim, Susanne och 

Zoran säger till mig i intervjun: 

 

”Det förekommer mobbning. Förebyggande kan man arbeta med mänskliga rättigheter 

och att alla människor har lika värde. I undervisningen kan man läsa om ett fall i 

verkligheten för att sedan diskutera i klassen hur en lösning kan se ut. Om man ser 

tecken på mobbning eller kränkande behandling är det viktigt att koppla in kurator, 

rektor och föräldrar. Det är viktigt att slå larm så tidigt som möjligt, Det är ett stort 

svek från de vuxna om de inte reagerar och vidtar åtgärder snabbt”. 

 

”Prata och diskutera ta upp direkt om det förekommer att någon elev kränker en annan 

elev.” 

 

”Den här skolan har en bra stämning. Ibland hör man kompisar emellan säga elaka 

saker till varandra. Det är ett dilemma ska jag ingripa eller ska jag låta det gå förbi. 

Med värderingsövningar i klassrummet kan man vända på saker och ting få eleverna 

själva få insikt om alla människors lika värde”. 

 

Informanterna tycker att en viktig aspekt att arbeta förebyggande mot kränkningar, är 

att diskutera värdegrunden med varandra och att ha regler för hur man ska agera när 

någon blir kränkt. Informanterna skulle vilja ha mer mentorstid med klassen för att 

kunna fördjupa sig i frågor om diskriminering och annan kränkande behandling, föra 

diskussioner med eleverna om mobbning och kränkningar. 
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Enkätsvar: elever 
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• 13: Jag ingriper ifall jag ser att någon elev blir fysiskt kränkt? 
• 14: Jag ingriper ifall jag ser att någon elev blir psykiskt kränkt? 

 

       Kommentar: 

Det är nolltolerans mot kränkningar både fysiskt och psykiskt på den aktuella 

gymnasieskolan där undersökningen är genomförd, men det förekommer kränkningar 

när läraren inte är närvarande. Det man ser i resultatet på fråga 13 och 14 är att de 

elever som går på ett studieförberedande program i större uträckning säger ifrån när de 

ser att någon elev utsätts för diskriminering och annan kränkande behandling. Men 

skillnaden är marginell mellan studie och yrkesförberedande program. 
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5. Diskussion 
I min undersökning har jag fokuserat på värdegrunden utifrån gällande styrdokument 

jag har valt att lägga tonvikten värdegrund, social kompetens, etnicitet och 

diskriminering och annan kränkande behandling.  

Studien visar att det är marginella skillnader i hur man som lärare hanterar situationer 

angående värdegrunden, oavsett om man arbetar på ett studieförberedande program 

eller ett yrkesförberedande program. I begynnelsen av den här studien hade jag en 

förutfattad mening att de skulle vara större skillnad på eleverna utifrån perspektiv, om 

värdegrund, social kompetens, etnicitet och diskriminering om eleven går ett 

studieförberedande program än ett yrkesförberedande program. En skillnad jag kan se 

är att elever på studieförberedande programmet säger ifrån när de ser att någon elev 

utsätts för diskriminering och annan kränkande behandling.  

Min tolkning är att elever på Samhällsprogrammet agerar och reagerar i frågor 

angående diskriminering och annan kränkande behandling i en större utsträckning., 

Det beror på att de går kurser som handlar om människors olika livsvillkor. Det gör att 

de eleverna utvecklar sin förmåga att lösa konflikter som handlar t.ex. om mobbning. 

På Naturvetenskapliga programmet utvecklas eleverna i kommunikation, samarbete 

och att ha förståelse för andra kulturer. Vilket gör att de eleverna tränas i att använda 

sig av kommunikativ förmåga när de ska lösa problem och i situationer om 

diskriminering och annan kränkande behandling. På Hotell och restaurangprogrammet 

utvecklar eleverna sin förmåga att samarbeta med andra, förstå andra kulturer och ge 

service till andra människor. Det är i den praktiska handlingen som eleverna tränar sin 

förmåga att samarbeta med andra samt bli servicemedvetna. De tränas i att kontrollera 

sina känslor, vilket gör att de har utvecklat mer kunskap i att hantera sina känslor, än 

de elever som går på studieförberedande programmen. Det kan vara en orsak till att 

elever på Hotell och restaurang programmet håller en låg profil när det förekommer 

diskriminering och annan kränkande behandling. 

I Likabehandlingsplanen på den aktuella gymnasieskolan, där undersökningen är 

genomförd, har följande vision om mål, att det inte ska förekomma några kränkningar 

och att skolan ska vara en ”trygg plats för alla elever och anställda”. Det framgår också 

i deras handlingsplan att det är viktigt att alla i skolan visar varandra respekt och att 

man respekterar varandras åsikter (a.a.). Elever och lärare tycker att det är viktigt att 

visa varandra respekt.   
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Det är viktigt att man värdesätter varandra och att man bryr sig om varandra. Det är 

ledord i handlingsplanen. Relationerna i skolan bygger på att alla som arbetar i skolan 

respekterar varandra. Det är viktigt att läraren har eleven i fokus, det stärker eleven. 

Informanterna betonar i intervjuerna att en viktig aspekt, är att man i sin profession 

som lärare, behandlar alla elever jämbördigt för att stärka deras sociala identitet. 

I undersökningen framkom det att eleverna upplever att läraren ser dem i 

klassrummet, vilket har betydelse för hur relationerna utvecklas i gruppen. Skolan har 

ett ambitiöst mål, angående att forma eleven utifrån aspekter kring värdegrunden. 

Orlenius (2001) tar upp att det är läraren i skolan som formar eleverna utifrån 

”grundläggande etiska principer” att man ska vara rättvis mot eleven och lära dem att 

ta ansvar för sina handlingar. Fjellström (2004) betonar att etik moral utgör skolans 

normgivande etik. I gymnasieskolan där jag gjorde min undersökning arbetar lärarna 

aktivt med dessa frågor.  

Informanterna arbetar utifrån styrdokumenten och den lokala skolplanen med 

värderingsövningar i årskurs 1. Informanterna har ingen uppföljning på 

värderingsövningarna i årskurs 2 och 3. I årskurs 2 och 3 diskuteras frågor angående 

värdegrunden på klassråden. Lärarna har höga ambitioner i arbetet med värdegrunden. 

Men skolledningen ger nästan ingen kompetensutveckling i ämnet. Flera av 

informanterna har gått kurser på högskolan i konflikthantering på kvällstid. De 

informanter som har gått utbildning i konflikthantering har fått kunskaper i hur man 

hanterar konflikter. De har även utvecklat sina kunskaper i frågor relaterade 

värdegrunden i skolan 

Informanterna upplever att de har för lite tid för värdegrundsfrågor. De önskar mer 

tid för att arbeta med det, eventuellt kontinuerligt under lektionstid och inte som nu 

bara vid enstaka tillfällen. Att diskutera värdegrund på klassrådet är inget som 

informanterna förespråkar eftersom klassrådet inte är mer än en lektion. En 

förutsättning för en hållbar värdegrund i skolan är att lärare och elever för diskussioner 

formellt och informellt om bemötande av varandra. Värdegrund, demokratiska 

värderingar och respekten för varandra belyser Hedin och Lahdenperä (2007). 

I undersökningen framkom det att diskussioner om värdegrunden med eleverna sker 

på klassrådet. Det är ingen skillnad om man går ett studieförberedande program eller 

yrkesförberedande program, det är klassråd max tre tillfällen per termin. Tid för 

klassråd är en lektion dvs. ca 40 minuter.  
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Som blivande lärare är arbetet med värdegrundsfrågor ett dilemma, det är ett aktuellt 

ämne som ska ske kontinuerligt i all undervisning.  

Informanterna tycker det är viktigt med ett positivt klimat i klassrummet och att föra 

en öppen dialog med eleverna samt att de respekterar varandras åsikter. Det är 

aspekter som gör att skolan upplevs som positiv och utvecklande av eleverna. 

Fjellström (2004) redogör att lärarens att relationen till eleven i skolan är ansvarsfull 

och att elevens intressen handlar om ”kunskapstillväxt och stödja deras personliga 

utveckling”. Han pekar på att ”individperspektivet” främjar eleverna att finna sin egen 

väg och göra sina egna val, det är vad läroplanen också belyser. Eleverna upplever att 

de blir respekterade av lärarna på skolan. De upplever att de får de verktyg de behöver 

för att kunna utveckla sin sociala kompetens  

Att som lärare vara rättvis och bemöta eleverna med respekt, då kan vi skapa ett bra 

gruppklimat tillsammans med eleverna och få dem att känna sig trygga tillsammans i 

klassrummet och i skolan för övrigt. Gymnasieskolan bygger på demokratiskins 

grunder och att ha ett demokratiskt förhållningssätt till varandra. 

Informanterna upplever det positivt att ha elever i klassen med en annan etnicitet. De 

gör att diskussionerna blir mångfasetterad och dynamiska, det är i mixen att ha elever 

med en annan etnicitet i klassen/gruppen som är utvecklande och gör att 

diskussionerna livfulla. Men det problematiska är att eleverna känner sig annorlunda 

och förståelse om samhörighet uteblir.  

Förståelse om samhörighet, för de elever med en annan etnicitet blir ständigt 

uppfattade som ”de andra” det är ett fenomen som Lahdenperä (2004) Lorentz (2009) 

Elmeroth (2008) tar upp och belyser  

En viktig aspekt är hur man som lärare bemöter eleverna i skolan, det är viktigt att 

varje elev blir respekterad av läraren, det framkom i intervjuerna att informanterna 

upplever att man respekterar varandra och varandras åsikter. 

När det kommer familjer med en annan etnicitet till skolan, upplever informanterna att 

det ibland finns språkbrister hos föräldrarna som gör att kommunikationen mellan 

föräldrar och lärare går via eleven. Den direkta kommunikationen blir obefintlig vilket 

gör det svårt för läraren att ha en kontinuerlig kontakt med föräldrarna. 

Kommunikationsproblem mellan skola och föräldrar uppstår när det finns 

språksvårigheter.  
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Elmeroth (2008) pekar på att det är bra om ”invånare” kan landets språk, samtidigt 

som hon lägger tonvikt på att vikten av att invandrare ska få möjlighet att använda sitt 

”förstaspråk” när det är möjligt. 

 

Det förekommer diskriminering och annan kränkande behandling i skolan när lärarna 

inte är närvarande, men ledning och lärare arbetar gemensamt med att ta fram 

handlingsplaner för att motverka diskriminering och annan kränkande behandling. 

Skolledningen upplever att skolan under senaste tiden fått en sämre stämning men de 

arbetar med att uppdatera sina handlingsplaner. Skolledning måste bli bättre på att 

tydliggöra och arbeta mer praktiskt med frågor som är relaterade värdegrunden. 

Skolledning och lärare måste också arbeta mer aktivt med att förnya 

värdegrundsövningarna så att de blir relevanta utifrån elevernas perspektiv. Skolan har 

ett ambitiöst mål att uppfylla genom att arbeta med förebyggande åtgärder mot 

diskriminering och annan kränkande behandling. 

En informant upplever svårighet att veta när man ska ingripa när det förekommer 

dispyter i korridoren, ”ska jag låta det gå eller ska jag ingripa” det är ett dilemma. Det 

gäller som lärare att brinna för att skapa ett bra arbetsklimat i skolan. Min erfarenhet är 

att då minskar problemet med kränkningar av elever. Det är de vuxna i skolan som 

måste ta ansvar för att ge eleverna en trygg skolmiljö. Det framkom i undersökningen 

att informanterna inte accepterar diskriminering och annan kränkande behandling utan 

det är nolltolerans som gäller. Det är meningsfullt att arbeta aktivt och förebyggande 

med frågor angående diskriminering och annan kränkande behandling, så att 

skolsituationen för eleverna blir trygg. 

 

”Prata och diskutera, ta upp direkt om det förekommer att någon elev kränker en annan elev.” 

                                                                                          (Citat av informant Susanne) 
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6. Slutsatser 

I min undersökning har jag gjort en studie om värdegrunden i en gymnasieskola. Det 

har framkommit att arbetet med frågor angående värdegrunden är ett aktuellt ämne, 

som kräver mycket arbete av lärarna. Skolan har en Likabehandlingsplan som lärarna 

arbetar efter. Lärarna upplever att ledningen inte avsätter den tid som behövs för att 

de ska kunna utveckla sig i frågor relaterade kring värdegrunden i skolan. Trots detta 

dilemma fungerar värdegrunden rent praktiskt på den aktuella gymnasieskolan.   

Undersökningen visar på att lärare och elever är överens om att alla människor har lika 

värde och att man ska respektera varandra och att inte kränka andra människor. På 

den aktuella skolan råder en öppen dialog mellan lärare och elever. Det gör att 

diskussionerna på den här gymnasieskolan blir dynamiska.  

Undersökningen visar också på att lärarna arbetar utifrån vad styrdokumenten säger 

angående värdegrund, socialkompetens, etnicitet och diskriminering och annan 

kränkande behandlig. Vilket visar att lärarna på den aktuella gymnasieskolan trots 

knappa resurser lyckats bra med genomförandet av värdegrunden hos eleverna. 

Det skulle vara intressant att göra en kvalitativ studie i form av fler intervjuer och en 

kvantitativ undersökning för alla skolans elever. Det skulle vara intressant att se om 

resultatet i den undersökningen blir detsamma som i min undersökning. 

 

 

 

 



 

       Rose-Marie Nilsson 

34  

7. Referenser 
Carlström I & Carlström Hagman L (2006) Metodik för utvecklingsarbete och utvärdering 

Lund: Studentlitteratur. 

Elmeroth E. (2008) Etnisk maktordning i skola och samhälle Lund:Studentlitteratur. 

Eriksson B. (2002) Skolan –en arena för mobbning Stockholm:Skolverket. 

Fjellström R. (2004) Skolområdetsetik Lund:Studentlitteratur. 

Hartman J. (2004) Vetenskapligt tänkande Lund:Studentlitteratur. 

Hedin C & Lahdenperä P (2007) Värdegrund och samhällsutveckling Stockholm:HLS 

Förlag 

Lahdenperä P (2004) Interkulturell pedagogik i teori och praktik Lund: 

Studentlitteratur. 

Lorentz H (2009) Skolan som mångkulturell arbetsplats Lund: Studentlitteratur. 

Lpf 94 Läroplan för de frivilliga skolformerna Stockholm: Fritzes. 

Ohlson L. (2007) Pedagogiskt ledarskap Stockholm: Liber. 

Orlenius K. (2001) Värdegrunden-finns den? Stockholm: Runa Förlag 

Persson A (2003) Social kompetens När individen och de andra i samhället möts 

Lund: Studentlitteratur. 

SOU (1992:94) Bildning och kunskap Stockholm: Liber. 

Skolverket (2009) Diskriminerad,trakasserad och kränkt? Stockholm:Fritzes 

Skolverket (2000) Hotell och restaurangprogrammet– programmål, kursplaner, betygskriterier och 

kommentarer GY 2000:09  Stockholm: Fritzes.   

Skolverket (2000) Naturvetenskapsprogrammet – programmål, kursplaner, betygskriterier och 

kommentarer GY 2000:14   Stockholm: Fritzes.        

Skolverket (2000) Samhällsvetenskapsprogrammet – programmål, kursplaner, betygskriterier och 

kommentarer GY 2000:16   Stockholm: Fritzes. 

 

 



 

       Rose-Marie Nilsson 

35  

Skolverket (1999) Ständigt alltid! Stockholm: Liber. 

Skolverket (2002) Värdegrundsboken –om samtal för demokrati i skolan. Stockholm: Fritzes 

Trost J (2007) Enkätboken Lund: Studentlitteratur. 

 

Elektroniska källor 

 
       http: //www.av.se/teman/skolan/iskolan/mobbing.aspx läst 2009-04-05 
 

       http://www.skolverket.se läst 2009-04-05 
 

http://databas.bib.vxu.se:2075/sok/v%C3%A4rdegrund?type=NE läst 2009-03-29 

 

http://databas.bib.vxu.se:2075/sok/etnicitet?type=NE läst 2009-03-29 

 

http://www.riksdagen.se/webbnav/index.aspx?nid=3911&dok_id=SFS1985:1100&r
m=1985&bet=1985:1100 läst 2009-04-19 

 

http://www.buf.kristianstad.se läst 2009-05-16 

 

http://databas.bib.vxu.se:2112/lang/diskriminering läst 2009-05-16 

 

 



 

       Rose-Marie Nilsson 

36  

 8. Bilagor 
Bilaga 1: Frågor till intervju av lärare 

Bilaga 2: Missivbrev 

Bilaga 3: Enkät 
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BILAGA 1  

 

Frågor till intervju av lärare 

 

 1. Vilken utbildning har du? 

 

 2. Hur länge har du arbetat som lärare? 

 

 3. Har du arbetslivserfarenhet från annat yrke innan du började arbeta som lärare? 

 

 4. Vad innebär socialkompetens för dig? 

 

 5. Det är viktigt att man ser och når alla elever, hur gör du det i undervisningen?  

 

 6. Hur arbetar du för att främja ett positivt klimat i klassrummet och på den här  

     gymnasieskolan? 

 

  7. Vad gör du för att utveckla arbetet med syfte på skolans värdegrund i Lpf 94? 

 

  8. Hur arbetar du för att förebygga diskriminering och kränkningar? 

 

  9. Hur arbetar du för att främja ett positivt klimat i skolan? 

 

10. Finns det något som är negativt att arbeta med värdegrunden på den här 

gymnasieskolan? 
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BILAGA 1 

 

11. Hur planerar du undervisningen när du har elever med en annan etnicitet i    

 gruppen/klassen? 

 

12. Behöver du ändra på något i din undervisning när du har elever med en annan 

etnicitet i gruppen/klassen? 

 

13. Vilka problem finner du i kommunikationen med invandrar eleverna och deras 

föräldrar? 

 

14. Vilka möjligheter finns i mötet med elever av en annan etnicitet än svensk? 
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BILAGA 2  

                                                                                                                                 

  

Hej!                                                                                                                    2009-02-23 

 

 

Jag heter Rose-Marie Nilsson och läser sista året på Yrkeslärarutbildningen på Växjö 

universitet. När jag är färdig med min utbildning efter sommaren vill jag undervisa på 

Hotell och restaurangprogrammet. 

Jag har valt att göra en studie om Värdegrunden här på gymnasiet i mitt examensarbete. I 

Läroplanen för de frivilliga skolformerna står det att ”Skolan ska främja förståelse för andra 

människor och förmåga till inlevelse” (Lpf 94) ingen ska bli fysisk eller psykiskt kränkt i skolan. 

För att kunna fortsätta arbetet med min studie behöver jag din hjälp att besvara den här 

enkäten. 

Den första delen består av påstående frågor som är graderade 1-5 där gradering 1 är 

”Instämmer inte alls” och gradering 5 är ”Instämmer helt”. 

Läs frågan och sätt ett kryss under den gradering som stämmer överens med vad du tycker.  

Den sista delen i enkäten är frågor om dig. 

Jag kommer använda svaren i resultatet i min undersökning, men svaren behandlas 

konfidentiellt. 

 

 

                                               Tack för att du vill medverka. 

 

                                                      Rose-Marie Nilsson                                 

 



 

       Rose-Marie Nilsson 

1  

      BILAGA 3                                                                                                                                      

 

Enkät 

Läs påståendet och sätt kryss under den gradering som passar dig bäst                                                                       

    

                                                 Instämmer inte alls                                        Instämmer helt       

                                                                                                                                                                                                  

                                                                                1              2                3               4             5                                                                                

1. Jag tycker det är viktigt med                    

    social kompetens?                                                  □            □            □            □             □      

  ______________________________________________________________________                                                                                                                

 2. Mina lärare ser mig  

    i klassrummet?                                                  □            □            □            □              □ 

___________________________________________________________________   

3. Jag upplever ett positivt klimat                   

   i klassrummet?                                                   □             □            □            □             □ 

___________________________________________________________________ 

4. Jag medverkar till ett positivt klimat  

    i klassrummet?                                                 □            □             □            □             □ 

_______________________________________________________________________ 

5. Jag har lätt för att samarbeta med andra  

   i klassen när vi gör grupparbeten?                  □            □             □            □             □  
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BILAGA 3 

 

Läs påståendet och sätt kryss under den gradering som passar dig bäst  

                                                                                 

                                                 Instämmer inte alls                                        Instämmer helt       

                                                                                                         

                                                                             1               2                3                4              5  

6. Jag upplever att jag får den hjälp 

    jag behöver av mina lärare för att kunna  

    utveckla min sociala kompetens?                  □            □             □             □              □    

_______________________________________________________________________ 

7. Jag är medveten om mina känslor  

   jag sänder ut till min omgivning?                  □            □             □             □               □    

_______________________________________________________________________ 

8. Jag kan kontrollera mina känslor?                □            □             □             □               □              

_______________________________________________________________________ 

 9. Jag respekterar andras åsikter?                    □            □             □             □               □    

_______________________________________________________________________ 

10. Jag använder ett vårdat språk när jag 

      kommunicerar med andra?                         □            □             □             □               □  

_______________________________________________________________________ 

11. Respekterar alla människor oavsett vilken  

      kultur de kommer ifrån?                             □             □             □             □               □  

_______________________________________________________________________ 

12. Jag har lätt för att kommunicera med  

      elever ifrån en annan kultur?                      □            □              □             □               □                        
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BILAGA 3 

 

Läs påståendet och sätt kryss under den gradering som passar dig bäst.  

    

                                                Instämmer inte alls                                        Instämmer helt       

                                                                                                       

                                                                             1              2               3              4                  5  

13. Jag ingriper ifall jag ser att  

      någon elev blir fysiskt kränkt                      □            □             □            □               □ 

_______________________________________________________________________ 

14. Jag ingriper ifall jag ser att 

      någon elev blir psykiskt kränkt?                 □            □             □            □               □   

_______________________________________________________________________ 

 

 

Frågor om dig sätt kryss i lämplig ruta 

Är du     Man □            Kvinna □ 

 

I Vilken årskurs går du? 

 

Årskurs 1 □    Årskurs 2 □   Årskurs 3 □ 

_______________________________________________________________________ 

 

 

                                          Tack för din medverkan 
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