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ABSTRACT 
 
 
The purpose of this study is to get an idea of how active teachers in various stages 
are defining and working with values in their activities, and to highlight the 
similarities and differences in the way that they are working on this in the various 
stages. 
 
Qualitative interviews with teachers in preschool, primary education and recreational 
centres are the basis of the results. 
 
The study provides an overview of previous research in the area, and has a 
theoretical basis in Vygotskys sociocultural theory. 
 
The results show that respondents believe that the definition of values lays in 
relational values, which show us how to behave against fellow human beings. The 
way to work with value education proves to be different among educators, and we 
can divide them into different camps based on their attitude to value education. 
These attitudes are shown to be of importance for how the value education is 
designed. 
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1 INTRODUKTION 
 

”Det är inte så farligt om man har olika färg på huden. Det viktiga är att man har 
samma färg på hjärtat.” (Levengood och Lindell, 2003, s. 101) 

 
”En riktig kompis säger att man kan, fast man inte kan. Och så hjälper hon en 
tills man kan.” (Levengood och Lindell, 2003, s. 49) 

 
 
Värdegrundsarbete är ett komplicerat och något förvirrande begrepp. Vi är inriktade 
på att arbeta i grundskolan och därför blir värdegrunden mycket intressant för oss. Vi 
har suttit länge och försökt finna en definition på värdegrund, men trots att vi båda 
vet mycket väl vad begreppet innebär är själva definitionen svår att bestämma. Vi 
anser att ovanstående citat sammanfattar det på ett ganska bra sätt. Det viktigaste i en 
verksamhet, och i samhället, måste vara att allas hjärtan har samma färg, och att alla 
som ingår i verksamheten accepterar varandras olikheter. Vidare anser vi att det är 
viktigt att i en pedagogisk verksamhet forma den typ av kompis som berörs ovan, 
och i många avseenden undrar vi om det inte är läraren som tar rollen som denna 
vän. Lärarens roll är ju att lära sina elever sådant som de i förlängningen förväntas 
klara på egen hand.  
 
Under våra verksamhetsförlagda utbildningar har vi observerat hur det inte verkar 
finnas mycket utlagd tid till regelrätt värdegrundsarbete, utan det har verkat som om 
det värdegrundsarbete som utförs i de pedagogiska verksamheter vi har befunnit oss i 
har blivit degraderat till att handla om tjat, och då kan man ju inte låta bli att undra: 
Kan man lära barn om hjärtats lika färg och en hjälpande kompis genom att tjata på 
dem? Vi tror inte det, vi tror att det krävs mer än så. Som vi ser det borde verksamma 
lärare vara experter på detta, varför vi har valt att fråga en utvald skara om deras 
tankar kring värdegrundsarbete. Vi hoppas att genom detta få mer kött på benen 
angående värdegrundsbegreppets definition och utformning i pedagogiska 
verksamheter, så att vi i vårt framtida yrkesutövande kan hjälpa till att forma 
framtida samhällsmedborgare som ser till varandras hjärtfärg, och som hjälper 
varandra att klara sådant de inte klarar själva. 
 
  

1.1 Syfte och problem 
 
Genom denna studie vill vi: 
 
• Undersöka hur verksamma pedagoger i olika stadier definierar och resonerar 

kring sitt värdepedagogiska uppdrag inom de olika stadierna förskoleklass, 
tidigare år och fritidspedagoger. 

 
• Belysa skillnader och likheter i verksamma pedagogers sätt att arbeta med 

värdegrund i olika stadier. 
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2 BAKGRUND 
 
För att förstå innebörden med begreppet värdegrund kommer små bitar som 
tillsammans kan representera den helhet vi kallar värdegrund att presenteras nedan. 
Vi kommer att belysa styrdokumentens punkter, lärarens professionella sida, 
värdegrundsarbete och den sociokulturella teorin utifrån olika forskares perspektiv. 
Vi kommer även att beröra tidigare forskning inom området, och avsluta med en 
sammanfattning. 
 

2.1 Värdegrundens definitioner 
 
Enligt gällande styrdokument ska värdegrunden vara en genomsyrande anda i 
förskolan och skolans verksamhet. För att barnen ska få en trygg skolgång måste 
personalen vara medveten om vad värdegrund betyder och hur den ska genomsyra 
verksamheten, vilket läroplanerna tar upp (Utbildningsdepartementet 1994 och 
1998). Zackari och Modigh (2002) menar att värdegrunden är ett komplicerat 
begrepp som behövs definieras för att såväl vuxna som barn skall kunna förstå vad 
ordet värdegrund innebär. Delas ordet upp i värde och grund, framgår det att värde är 
något som vi värderar och grund är något vi måste ha för att få en stabil ståndpunkt i 
samhället och i vårt liv. Utan grunden har vi ingen ståndpunkt och kan inte utvecklas 
i samhället (a.a.). När värden hanteras måste vi kunna handla med dem och det gör vi 
genom att använda oss utav normer (Orlenius 2001). Löfström (2006) anser att 
värdegrunden är helheten i skolan som skall eftersträva att alla barn har en stabil 
grund. Thornberg (2006) och Zackari och Modigh (2002) uttrycker att 
värdegrundsarbete är något som skall ske genom relationer mellan människor, alltså 
en social interaktion. Skolverket (2003) anser att förskolan och skolan bör arbeta 
gemensamt med värdegrunden för att barnen ska få en gemenskap och lära sig 
interagera med olika människor under sin livstid. 
 

2.1.1 Värden 
 
Värden är något som människor värderar och vill uppnå (Orlenius 2001). Thornberg 
(2006) menar att ordet värden är något som en människa är rädd om och något som 
är värt att eftersträva. I läroplanerna Lpo 94 och Lpfö 98 (Utbildningsdepartementet 
1994 och 1998) framgår det tydligt vilka värden skolan skall arbeta. Dessa värden 
kan sammanfattas i alla människors lika värde, människolivets okränkbarhet, 
individers frihet och integritet, solidaritet med svaga och utsatta och jämställdhet 
mellan könen. (a.a.) I förskola och skola skall barnen lära sig att respektera andra och 
förstå andras olikheter, vilket innebär att kunna visa hänsyn och solidaritet till alla 
människor oavsett bakgrund. Skolans personal bör bryta de traditionella könsmönster 
som har förekommit och som förekommer i skolan.  
 

2.1.2 Normer 
 
Med norm menas en handling av värden, det vill säga på vilket sätt du använder dig 
av dina värden i samhället (Zackari och Modigh 2002). Orlenius (2001) anser att en 
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norm är en handling av hur en människa skall uppföra sig i samhället eller hur den 
inte skall uppföra sig. Författaren menar att det är normer som bestämmer om en 
människa uppför sig rätt eller inte. Thornberg (2006) skriver att normer är till för att 
människor skall följa dem och bli goda samhällsmedborgare. Författaren anser att det 
är samhället som skapar dessa normer, men normer kan även bildas inom en mindre 
grupp t.ex. en familj. Det är därför skillnad på normer i samhället och normer i 
familjen. Normer i samhället kan sammanfattningsvis presenteras som nedskrivna 
regler eller uttalande som alla vet om, medan normer i en mindre grupp är regler som 
är oskrivna, men som de flesta vet. Detta definieras som formella och informella 
normer. Formella normer är satta från samhällets sida, hur vi skall uppföra oss i 
samhället för att bli en god samhällsmedborgare, vilket genomförs med regler, satta 
regler som vi skall eftersträva. Med informell norm menas de oskrivna regler som vi 
skall eftersträva, och som de flesta vet om (a.a.). En norm kan upplevas och utageras 
olika beroende av vilken kultur, kön eller familj individen kommer ifrån (Skolverket 
2003). 

2.1.2.1 Regler, avtal och lagar 
 
Orlenius (2001) anser att vid tillämpning av normer definieras de som regler, avtal 
och lagar, vilka skall följas. Zackari och Modigh (2002) menar att norm och regler 
måste bli åtskilda även om de har en samhörighet. Regler är något som används för 
att tillämpa normerna. Wellros (2007) menar att gränsen mellan de skrivna och 
oskrivna lagarna/reglerna är hårfin och kan vara svåra att förutse, vilket betyder att 
det blir svårt för medborgare att eftersträva dessa skriva och oskrivna regler/lagar om 
vi inte får undervisning om dem i skolan. (a.a.) 

2.1.3 Etik och moral 
 
Etik och moral handlar om värden och normer som utageras i ett samhälle eller 
mindre grupp (Thornberg 2006). Moral kan beskrivas som något vi alla tillämpar och 
som berättar för oss vad som är rätt eller fel i vårt agerande (a.a). Orlenius (2001) 
beskriver etik och moral som två begrepp som har liknande betydelse men olika 
handlingar. Etik är något som vi har inom oss, det vi använder tankemässigt, en inre 
drivkraft. Moral avser något som vi använder oss av när vi bemöter andra människor, 
och omfattar alltså den yttre drivkraften, således den yttre drivkraften. En enkel 
beskrivning är enligt författaren en person som fysiskt bemöter sina medmänniskor 
med moral, och i samma situation tankemässigt använder sig av etik. 

2.1.4 Demokrati 
 
Zackari och Modigh (2002) anser att demokrati är relationer mellan människor vilket 
resulterar i hur man beter sig mot sina medmänniskor, alltså ett förhållningssätt som 
skall genomsyra hela verksamheten. Utbildningsdepartementet (1994 och 1998) 
skriver att skolan skall bygga på en demokratisk grund, vilket innebär att det ska 
genomsyra hela verksamheten och dess undervisning.  
 

2.1.5 Definitionerna 
 



6 

Värdegrunden styrs av normer och etik (Orlenius 2001). Det är viktigt att 
förskoleverksamheten och skolverksamhet genomsyras av värdegrunden 
(Utbildningsdepartementen 1994 och 1998). Inom styrdokumentens värden och 
normer framgår det att demokrati skall ligga som en grund och forma verksamheten 
(a.a.). Skolverket (1999) menar att personal i skolans verksamhet professionellt skall 
anpassa sig efter värdegrunden och lära ut den till barnen. Vidare fastställer 
Skolverket (1999) att professionella lärare ska bortse från sina egna åsikter, och följa 
läroplanernas punkter för värdegrundsarbete. Thornberg (2008) menar att 
värdegrunden är den grund som skall hjälpa barnen att utveckla och få verktyg till att 
kunna hantera den riktiga världen. Detta innefattar hur en människa bör och inte bör 
uppföra sig vid en mellanmänsklig situation i den stora världen. 
 

 
          Figur 1 
 
Denna bild visar en sammanställning av de begrepp som hittills berörts, och syftar 
även till att visuellt visa hur dessa begrepp hör samman. Vi kan här se hur de stora 
undergrupperna till värdegrundsbegreppet är värden, normer, etik och moral och 
demokrati. Etik och moral såväl som demokrati står själva, medan övriga 
undergrupper har underkategorier i sig. Värdebegreppet innefattar här allas lika 
värde, människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, solidaritet med 
svaga och utsatta och jämställdhet mellan könen. Normer består av informella och 
formella sådana, och skrivna och oskrivna regler, avtal och lagar blir en produkt av 
dessa normer. 

2.2 Styrdokument 
 
Utbildningsdepartementet (1994 och 1998) skriver att hela verksamheten bör 
genomsyras av värdegrund, som underlag för fortsatt kunskapsutveckling. Skolverket 
(1999) menar att värdegrund är grunden till allt inom skolan och skall sätta sin prägel 
på hela verksamheten.  
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Utbildningsdepartementet (1994 och 1998) beskriver och preciserar vilka värden och 
normer som skall läras ut, hur eleverna ska bete sig mot varandra. De ska lära sig att: 

•” respekterar andra människors egenvärde” (Utbildningsdepartementet 1994, s 
8). 
•” tar avstånd från att människor utsätts för förtryck och kränkande 
behandling, samt medverkar till att bistå andra människor” 
(Utbildningsdepartementet 1994, s 8). 
• ”förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors 
situation samt vilja att hjälpa andra” (Utbildningsdepartementet 1998, s 7). 

 
Det finns i styrdokumenten även exempel på värden som alla som befinner sig i 
skolans värld ska eftersträva. De ska: 

• ”aktivt motverka trakasserier och förtryck av individer eller grupper” 
(Utbildningsdepartementet 1994, s 8). 
• ”visa respekt för individen och medverka till att det skapas 
ett demokratiskt klimat i förskolan, där samhörighet och ansvar 
kan utvecklas och där barnen får möjlighet att visa solidaritet” 
(Utbildningsdepartementet 1998, s 8). 

 
Läraren skall enligt styrdokumenten: 

• ”klargöra och med eleverna diskutera det svenska samhällets värdegrund 
och dess konsekvenser för det personliga handlandet” (Utbildningsdepartementet 
1994, s 9). 
• ”göra barnen uppmärksamma på att människor kan ha olika attityder 
och värderingar som styr deras synpunkter och handlande” 
(Utbildningsdepartementet 1998, s 8). 

 
Det var genom läroplanskommittén som värdegrunden utmyntades 1990 och blev en 
ståndpunkt i våra läroplaner (Zackari och Modigh 2002). Genom diskussioner kom 
kommittén fram till att skolan bör ha en grund av värden som skall genomsyra hela 
verksamheten. Kommittén menade att en precision av värdena var nödvändig p.g.a. 
att lärare inte skulle undervisa sina egna värden, vilket skulle leda till att alla barn får 
olika grunder att stå på och hur man beter sig i samhället (Skolverket 1999). 
 

2.2.1 Fostran 
 
Thornberg (2006) anser att fostran är en stor del av skolans arbete. Författaren menar 
att den vuxnes roll i skolan handlar om att medvetandegöra gällande regler och 
normer för barnen, så att de själva sedan kan efterfölja dem. Pramling- Samuelsson 
(Myndigheten för skolutveckling, 2006) berättar att detta fostransfenomen är något 
som främst hör förskolan till, eftersom det i styrdokumenten 
(Utbildningsdepartementet 1994 och 1998) för förskolan endast finns strävansmål till 
skillnad från grundskolans kunskapsmål. Enligt författaren är svårigheten som nu 
råder i förskolan att lära sig ”arbeta mer målinriktat och ämnesdidaktiskt” 
(Myndigheten för skolutveckling, 2006, s. 94). Detta innebär att man i förskolan 
behöver involvera kunskapen i den fostran som redan finns (a.a.).  
 
 

2.3 Värdegrundsarbete 
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Thornberg (2006) refererar till Gilljam, (2003); Lpo (1994); Skolverket, (2000a), 
(2000b); Zackari & Modigh, (2000) 

 
”Värdegrundsarbete handlar om att skolan ska gestalta och förmedla samt hos 
eleverna förankra den värdegrund som formuleras i läroplanen, dvs att stärka de 
demokratiska värdena hos eleverna, både som individer och som kollektiv” 
(Thornberg 2006, s 35). 

 
Enligt Gottberg (2007) bör ett strukturerat arbetssätt där lärare arbetar aktivt med att 
träna social och emotionell kompetens tillämpas i skolan. Detta ska hjälpa barnen att 
fungera i den samhälleliga sociala kontext vuxenlivet innebär. Även Dewey (1999) 
anser att den sociala miljön hjälper till att forma individens beteende. Författaren 
talar mest om familjens sociala inverkan på individens karaktär, men resonemanget 
går även att applicera på skolan. De sociala strukturer vi befinner oss i kommer att 
påverka oss, om än på ett så subtilt sätt att vi själva inte märker det. Befinner vi oss i 
en social kontext som föreskriver vissa normer kommer vi att ta till oss dessa och i 
förlängningen gå över till att själva vara utövare till dessa normer. (a.a.) Dewey 
(1999) menar vidare att de normer och värden vi vill ge våra unga inte framgångsrikt 
kan överföras genom direkt påverkan, utan personer i omgivningen måste påverka 
deras miljö och genom den socialiseras barnen in i de normer vi vill lära dem. Enligt 
författaren är skolan denna påverkbara miljö. 
 
Enligt läroplanerna (Utbildningsdepartementet 1994 och 1998) ska 
värdegrundsarbete genomsyra hela verksamheten. Detta betyder att det är ett arbete 
som ska ske i både undervisning som under de icke undervisande tillfällena. Allard 
och Sundblad (1987) talar om ett positivt socialt klimat. Enligt författarna kan detta 
positiva klimat medföra att eleverna får lättare att slappna av och koncentrera sig på 
skolarbetet, eftersom de inte behöver oroa sig för att inte bli accepterade. Detta 
klimat uppkommer av att träna samspel genom att göra roliga saker tillsammans, 
förslagsvis i integrerad undervisning. (a.a.) Orlenius (2001) beskriver hur det finns 
en klyfta mellan två skoltraditioner, den ena bygger på teoretisk kunskap, och den 
andra på social fostran. Enligt författaren är det viktigt att det i skolan finns plats för 
båda, därför föreslår Orlenius (2001) integrerad värdegrund i alla skolans ämnen. En 
skola som diskuterar värdegrund i andra ämnen blir en skola som hjälper eleven att 
tillämpa den värdepedagogiska kunskapen i livets alla tillfällen. (a.a.) Hofer m.fl. 
(2008) menar att värdegrundsarbete behövs för att barnen ska kunna samtala och 
umgås socialt med varandra. Författarna beskriver att alla barn kommer med olika 
erfarenheter av normer och värden, därför måste skolan ta till vara på dessa och 
utveckla dem till gemensamma normer och värden i skolan. 
 

2.4 Lärares professionalitet 
 
Thornberg (2008) beskriver lärarens professionalitet som att läraren skall ge 
kunskaper till eleverna genom de egna färdigheterna. Med detta menar författaren att 
det är viktigt att läraren hela tiden utvecklar sig i sitt yrke och kan omvandla denna 
kunskap till elevernas nivå. I läroplanen Lpfö 98 (Utbildningsdepartementet 1998) 
står det att ”barn tillägnar sig etiska värden och normer främst genom konkreta 
upplevelser” (a.a. s3). Detta kan knytas an med Thornbergs (2008) beskrivning av 
den professionella lärarens pedagogiska färdighet. I styrdokumenten 
(Utbildningsdepartementet 1994 och 1998) beskrivs mål som ska uppnås men inte 
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hur de ska uppnås. Det är, menar styrdokumenten, lärarens professionella arbete som 
avgör hur dessa mål ska uppnås (a.a.). Utbildningsdepartementet (1997) menar att 
lärares arbete med elever inte bara ska innefatta kunskapsutlärning utan även värde 
och normutlärning. Detta ska läras ut genom lärarens professionella arbete med 
eleverna och tillsammans med andra professionella kollegor (a.a.). Orlenius (2001) 
anser att en lärares professionella sida går ut på att anpassa sig efter samhällets 
normer och värderingar, det vill säga, inte låta sina egna normer och värden styra 
undervisningen i skolan. Tholander (2005) beskriver att läraren är huvudpersonen för 
barnen i skolan. Författaren menar att det är viktigt att läraren kan hantera sin 
situation, vilket vill säga hur människor ska bete sig mot varandra. Tholander (2005) 
anser att normer och värden uppstår tillsammans med barnen i en interaktion med 
läraren. Detta medför att läraren ska ha den pedagogiska förmågan till att kunna föra 
ett samtal med sina elever och tillsammans utveckla och sträva efter läroplanens 
gemensamma mål. Franck (2005) beskriver att det är lärarens professionalitet som 
avgör om de kan tolka läroplanernas mål för normer och värden, författaren menar 
att målen är till för att uppnås men det står inte hur de ska uppnås. Franck (2005) 
menar då att det är läraren som ska ha förmågan att genom sin professionella sida 
kunna lära ut dessa mål anpassat till eleverna. Hofer m.fl. (2008) beskriver hur alla 
barn kommer med egna normer och värderingar ifrån sitt hem, läraren måste då 
kunna anpassa sig till barnen, kunna ta till vara på barnens erfarenheter och kunna 
omvandla dem och lära ut andra normer och värden som ska gälla i skolan. 
Författarna anser att det är viktigt att en lärare ska kunna, med sin professionalitet, 
lära ut skolans normer och värderingar utan att ta bort barnens gamla. Barnets gamla 
normer och värden är de som barnet använder i sitt hem och kan därför inte plockas 
bort. Schechter och Sherri (2008) refererar till Richardson och Placier (2001) vilka 
skiver:  
 

“Richardson and Placier (2001) describe teacher change as involving “learning, 
development, socialization, growth, improvement, implementation of something 
new or different, cognitive and affective change, and self-study” p. 905, 
(Schechter och Sherri 2008, s 62) 

 

2.4.1 Relationskompetens 
 

“All mänsklig utveckling är beroende av nära relationer till andra människor. 
Från vår första dag i livet till den sista behöver vi människor som tycker om oss 
och vill oss väl. Samma tvingade behov har vi av att känna oss behövda av 
andra.” (Normell 2002, s 59). 

 
Normell (2002) beskriver hur relationer är mycket viktigt i en människas liv. Det är 
relationen till andra som gör att människor utvecklas och kan kommunicera med 
varandra. Pape (2006) anser att genom socialt samspel utvecklas människan och kan 
ta till sig nya erfarenheter. Författaren menar att genom att utveckla relationer till 
barn från början, byggs en grund till det sociala samspelet i barnets kommande 
utveckling. Webster- Stratton (2004) beskriver att genom relationer till andra 
människor utvecklas tillit, förståelse och omsorg. Dessa punkter gör i sin tur att 
elever som går i förskolan och skolan utvecklar sina relationer till att kunna umgås 
och samarbeta med sina klasskompisar och lärare. Författaren menar att genom 
positiva relationer utvecklar barnen ett positiv förhållningssätt gentemot skolan och 
kan därmed prestera bättre och har motivation till skolan.  
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Normell (2002) anser att relationen mellan lärare och elev är en mycket viktig del i 
barnets utveckling. Genom att läraren tar hänsyn och uppmärksammar barnet får det 
en trygghet i sin utveckling. Pape (2006) beskriver att många barn inte får den trygga 
grunden genom relationer hemifrån och då är det extra viktigt att läraren kan knyta 
an till barnet. Genom att utveckla en positiv relation får barnet en trygghet i skolan 
istället för i hemmet. Kernell (2006) menar att ”all undervisning bygger på 
kommunikation” (s 96). Detta anser författaren är relationen mellan läraren och 
barnen i sin undervisning. Genom denna relation kan läraren fostra och genom sin 
yrkesprofessionella sida kan läraren undervisa och utveckla alla barn oavsett behov. 
Pape (2006) beskriver att denna positiva relation till barnen gör att läraren blir en 
förebild och därmed kan barnen fostras och styras till utveckling. Tholander (2005) 
beskriver att språket är ett: 
 

”Verktyg som kontinuerligt skapar eller konstituerar den sociala verkligheten. 
Därmed ses också språket som en typ av socialt handlande, som bara kan förstås 
i sin lokala kontext.” (Tholander 2005, s 101). 

 
Författaren anser att det är genom social interaktion, alltså relationer som människor 
tar till sig och tar tillvara på kunskap.  

2.4.2 Människosyn 
 
Människosynen i styrdokumenten har sina rötter i kristen tradition och västerländsk 
humanism, vilket beskrivs ”genom individens fostran till rättskänsla, generositet, 
tolerans och ansvarstagande” (Utbildningsdepartementet 1994 s 3). Sigurdson (2002) 
anser att den kristna traditionen och västerländsk humanismen är svåra begrepp att 
förklara. Författaren menar att det går att dela upp begreppen och få olika resultat av 
vad som egentligen menas med dem. Sigurdson (2002) citerar Bexell (1995) och 
skriver ”att värna och befrämja det som uppfattas som mänskligt och 
människovärdet” (a.a. s. 111).  Författaren menar att denna beskrivning av 
humanistisk etik grundar sig i de värden om hur en människa ska ses och uppfattas 
 
Orlenius (2001) beskriver styrdokumentens människosyn som att människan är 
”född fri och därmed också moralisk ansvarig” (s 145) men även att ”människan har 
ett egenvärde” (s 145). Författaren beskriver detta som synen på människan och även 
som det lärare och elever eftersträvar i styrdokumentens mål. Sigurdson (2002) 
menar att i dagens samhälle, med ett mångkulturellt inflytande uppstår det konflikter 
i synen på människan. Författaren menar att i ett mångkulturellt samhälle kommer 
människor från andra kulturer som inte har samma syn på människan som de svenska 
styrdokumenten har.  Detta leder till en konflikt som lärarna genom sin 
yrkesprofessionalitet får hantera och anpassa efter det mångkulturella samhället, men 
samtidigt ha en utgångspunkt i de kristna traditionerna och i den västerländska 
humanistiska människosynen.  

2.4.3 Kunskapssyn 
 
”Barn erövrar omvärlden genom att lära sig olika kunskaper och kunskaper 
erövras genom lärande. Kunskap är inte en avbildning av världen utan ett sätt att 
göra världen begriplig. En kunskapssyn handlar inte bara om antaganden om 
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människans natur utan även om kunskapens struktur och former” (Pramling-
Samuelsson och Sheridan 1999, s 45).  
  

Synen på kunskap utgör en stor del av styrdokumentens mål och beskrivs som att det 
är kunskaper som behövs för att människor ska klara sig i dagens samhälle 
(Utbildningsdepartementet 1994). Tankesmedjan (2009) menar att ”Skolan måste ge 
eleverna kunskaper så att de kan delta i samhällslivet och förstå sin omvärld. Vi 
pratar om att det livslånga lärandet är viktigt och nödvändigt” (s, 22). Författaren 
beskriver att styrdokumenten vilar på ”att kunskap både är ett resultat av mänskligt 
tänkande och iakttagelser av omvärlden.” (s, 23).  

2.5 Sociokulturell teori 
 
”Alla former för psykiskt liv utvecklas i det sociala, mänskliga samspelet, och att de 
redan utvecklade erfarenheterna förmedlas genom språket.” (Jerlang m.fl. 2007, s. 
287). Jerlang m.fl. (2007) berättar om Vygotskys teorier om kunskap i ett 
sociokulturellt perspektiv, där författarna berättar att all kunskap sker i ett socialt 
samspel med andra. Orlenius (2001) anser att genom social interaktion mellan lärare 
och elev, utvecklar eleven kognitiv och social kunskap. Författaren beskriver vidare 
hur skolans socialisationsprocess föder in elever i ett samhälle där normer styr hur vi 
ska vara, dessa normer lär sig eleverna genom kommunikation med sina 
medmänniskor. Det är alltså genom det sociala samspelet som elever utvecklar de 
individuella egenskaper som ibland ses som medfödda. Eftersom denna 
socialisationsprocess till stor del sker i skolans värld, sker den genom de normer 
skolan står för. Dessa normer är ett avtryck av de riktlinjer som gäller i samhället. 
Genom denna socialisationsprocess som klasskamrater hjälper varandra igenom får 
vi samhällsmedborgare. (a.a.)  
 
Thornberg (2008) berättar att en genomgående beskrivning av värdegrundsarbete 
betecknar:  
 

”lärarens förhållningssätt till, bemötande av och samtal med eleverna i syfte att 
påverka elevernas värden, normer och attityder i överensstämmelse med skolans 
värdegrund – att stärka de demokratiska värdena hos eleverna, både som 
individer och som kollektiv.” (Thornberg, 2008, s. 7)  
  

Författaren föreslår här att i värdegrundsarbetet kan den sociokulturella teorin 
appliceras på det sätt att det är i samspelet mellan läraren, eleven, individen och 
kollektivet kunskap erfares. (a.a.) Thornberg (2006) refererar till Berger och 
Luckmann (1979), vilka påstår att människans socialisationsprocess aldrig slutförs, 
och måste därför ständigt bearbetas och utvecklas, med andra ord tränas på. Det 
sociala samspelet blir något vi alla har inom oss, men vi måste arbeta på att utveckla 
det och hålla det i minnet. (a.a.) 
 

2.5.1 Proximal utvecklingszon 
 

“We propose that an essential feature of learning is that it creates the zone of 
proximal development; that is, learning awakens a variety of internal 
developmental processes that are able to operate only when the child is 
interacting with people in his environment and in cooperation with his peers. 
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Once these processes are internalized, they become part of the child’s 
independent developmental achievement”. (Vygotsky, 1979, s. 90) 

 
Författaren har här funnit belägg för att social interaktion med andra skapar den 
proximala utvecklingszonen. Denna utvecklingszon innebär att ett barn med hjälp 
från någon annan kan lära sig något som senare kan bli en automatiserad kunskap 
hos barnet. Vygotsky (1979) menar att dessa kunskaper inte skulle kunna uppnås 
utan interaktion med andra. Detta innebär enligt författaren att kunskap inte kan 
erhållas utan samtal mellan människor (a.a.). Skolverket (2000) har i sin 
fördjupningsstudie ”en fördjupad studie om värdegrunden” utvecklat tankar om 
dialog i klassrummet till att även gälla demokratisk kompetens. Författaren menar 
att: 

”Genom samtal kan dels varje enskilt barn och ung person utveckla sin 
demokratiska kompetens att kunna göra egna etiska ställningstaganden och val, 
dels kan barn och unga tillsammans med de vuxna genom dialog nå fram till 
något som är ömsesidigt godtagbart”. (Skolverket, 2000, s. 39) 
 

Skolverket (2000) ger uttryck för att de skolor som kan visa upp ett framgångsrikt 
resultat av sitt värdepedagogiska arbete är samma skolor som arbetat aktivt med att 
skapa ett skolklimat som främjar dialog mellan såväl lärare/elev som elev/elev.  
Englund (Myndigheten för skolutveckling 2006) anser att det dialogiska 
klassrumsklimatet som Skolverket (2000) talar om är helt beroende av lärarens 
kommunikativa kompetens. Författaren framför här tesen att om inte läraren besitter 
kompetens till att i dialog utvecklas tillsammans med sina elever kommer inte 
eleverna heller utveckla kommunikativ kompetens. Finns inte kommunikativ 
kompetens i klassrummet finns risken att den proximala utvecklingszon Vygotsky 
(1979) talar om går förlorad, och enligt ovanstående forskare skulle detta innebära att 
lärandet riskerar att utebli. 
 

2.6 Tidigare forskning 
 
I den tidigare forskning vi i arbetet med denna text tagit del av har vi valt att 
koncentrera oss på vissa riktningar inom värdepedagogisk forskning. I följande 
kapitel kommer ni att kunna läsa om lärarens syn på sitt uppdrag, om relationer i 
klassrummet, och om hur det vardagliga värdepedagogiska arbetet ibland tycks 
omvandlas till att enbart handla om regler. 
 

2.6.1 Lärarens syn på sitt uppdrag 
 
Persson (2008) har sammanställt en forskningsöversikt som handlar om ”villkor för 
yngre barns lärande” (a.a. s 1). Översikten är kategoriskt uppdelad i olika kapitel, var 
författaren avslutar varje kapitel med att knyta samman de forskningsresultat som 
vidrörts. I kapitlet som handlar om ”pedagogers föreställning om sitt yrke, uppdraget 
och barnen” (Persson, 2008, s. 27) berättar författaren att lärarens grundinställning i 
många fall är avgörande för barnens lärande. Denna nämnda inställning har 
författaren kunnat begränsa till tre områden som enligt forskare är centrala. Dessa 
inbegriper förskolans i allmän uppfattning låga position gentemot grundskolan, hur 
barnens mognad har betydelse för hur verksamheten utformas, och hur förskolans 
uppdrag enligt pedagogers uppfattning är att förena kunskap och fostran. Detta 
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sistnämnda område är enligt författaren det som avgör förskolans låga position 
gentemot grundskolan, eftersom detta innebär att kunskapssynen som råder i 
grundskolan får ses som sekundär gentemot fostran i förskolan (a.a.). Thornberg 
(2008) har genomfört en intervjustudie med tretton lärare med syftet att finna ut vilka 
värden nämnda lärare vill att deras elever ska tillansa sig med en fullgjord skolgång. 
Studien visar att en överhängande del av dessa värden är av relationell art. 
Författaren påpekar även att intervjustudien inte visat på att lärarna finner 
akademiska värden vara nödvändiga mål i sitt värdegrundsarbete. Vidare berättar 
Thornberg (2008) att de värden pedagogerna vill föra vidare till sina elever är värden 
som går att referera till deras egen person. Thornbergs respondenter menar att de 
värden som finns att hämta i styrdokumenten antingen inte är något de lagt någon 
vikt vid, eller att de bara är fina ord som egentligen inte betyder något. Istället vill 
Thornbergs (2008) respondenter lära sina elever med sin egen människosyn, 
värderingsmall och livsåskådning som bas. 
 

2.6.2 Relationer i klassrummet 
 
Jacobsen, Christiansen och Sand- Jespersen (2007) har utfört en empirisk studie som 
handlar om lärarens arbete och strävan mot ett demokratiskt klassrumsklimat. 
Studien bygger på observationer och intervjuer av och med lärare och elever i åtta 
olika grundskolor, och syftet med studien var att belysa hur lärare ”hanterar en 
skolklass som social grupp” (a.a. s. 5). Författarna har tacklat detta tema med 
existentiell psykologi som grundteori. Den sociala miljö som råder i en klass har 
enligt författarna yttersta betydelse för den enskilda individens lärande, och denna 
sociala miljö färgas enligt författarna av lärarens förhållande till individen. Lärarens 
förhållande till eleven kommer enligt författarna att i förlängningen även påverka 
elevernas förhållande till varandra. Det är alltså av yttersta vikt för inlärningen att 
läraren upprätthåller goda relationer i klassrummet, eftersom alla relationer som 
finns i ett klassrum är en förlängning av lärarens inbördes relationer till varje elev. 
Lyckligtvis är det enligt författarna möjligt att som pedagog ändra ett inte så lukrativt 
klassrumsklimat till ett bra sådant genom att skapa goda relationer i klassrummet 
(a.a.). Granström (Myndigheten för skolutveckling 2006) berättar om sin studie om 
störande elevbeteenden. Granström har genomfört en intervjustudie där elever och 
lärare fått berätta om elevbeteenden de anser vara störande i ett klassrum, Det 
uppförande som framkom som mest störande var sådana vilka på något sätt kunde 
vara angrepp på pedagogens ledarskap. Enligt författaren blir lärarens respons på 
dessa beteenden av avgörande art för verksamheten. Kan nämnda pedagog inte 
hantera dessa angrepp på ett gott sätt kan pedagogen enligt författaren kompromissa 
sin auktoritet i klassrummet (a.a.) 

2.6.3 Värdegrund blir regler 
 
Thornberg (2006) beskriver i sin avhandling ”Värdepedagogik i skolans vardag – 
interaktivt regelarbete mellan lärare och elever” sin undersökning, som har till syfte 
att ge en bild av den del av det värdepedagogiska arbetet som handlar om regler i 
verksamheter. Författaren har valt att koncentrera sig på just regler för att regler 
enligt författaren själv är det som utgör kärnan i värdepedagogiskt arbete. Thornberg 
(2006) har utfört en fältstudie i två skolor och sex klasser, där den vardagliga 
verksamheten har iakttagits med värdepedagogik och regler som utgångspunkt. 
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Författaren har funnit att den största interaktionen mellan lärare och elev i 
värdepedagogiskt syfte gäller att upprätthålla de regler som finns i klassrummet. 
Vidare har Thornberg (2006) funnit olika kategorier av regler som finns i de klasser 
som observerats. Dessa är relationella, strukturerande, skyddande, personella och 
etikettregler. Både lärare och elever som deltagit i studien anser att de relationella 
reglerna, som handlar om hur man ska vara mot varandra, är de som hjälper 
verksamheten mest. Häger, Kamperin och Toivio (1999) har på uppdrag av 
skolverket ställt samman en rapport som berättar om ett skolutvecklingsprojekt kallat 
”Värdegrunden i praktisk tillämpning” som utfördes 1995- 1997. I detta 
skolutvecklingsprojekt har 270 skolor deltagit, och syftet med projektet var att 
kartlägga dessa skolors förändringsarbete i det värdepedagogiska arbete som i och 
med Lpo 94 ganska nyligen ålagts dem. Författarnas uppgift beskrivs som att  
 

”Undersöka vilka intentioner skolorna hade med sitt utvecklingsarbete, vad man 
gjorde och vad resultatet blev samt att beskriva utvecklingsprocessen under de 
två åren”. (Häger, Kamperin och Toivio, 1999  s. 2) 

 
Framgående i denna rapport är att de deltagande skolorna anser att värdegrunden 
borde vara ett definierat begrepp i styrdokumenten, eftersom det värdepedagogiska 
uppdraget kan te sig som något oklart annars. Denna rapport har, i likhet med 
Thornberg (2006) kommit till en slutsats att mycket av vardagens värdegrundsarbete 
handlar om regler. Dilemmat som författarna framhåller är att gemensamma regler 
kräver en gemensam värdegrund, något som enligt de medverkande skolorna i 
utvecklingsprojektet ”Värdegrunden i praktisk tillämpning” inte tycks finnas (Häger, 
Kamperin och Toivio 1999).  

2.7 Sammanfattning 
 
I denna rapport beskrivs värdegrundsbegreppet som en förening mellan värden, 
normer, regler, avtal, lagar, etik, moral och demokrati. Thornberg (2008) beskriver 
värdegrunden som en grund som ska hjälpa barnen att utveckla och få verktyg till att 
kunna hantera den riktiga världen. I styrdokumenten (Utbildningsdepartementet 1994 
och 1998) står det att värdegrunden ska genomsyra hela verksamheten. Häger, 
Kamperin och Toivio (1999) berättar att lärare anser att värdegrunden bör vara ett 
mer definierat begrepp i styrdokumenten, medan Franck (2005) anser att det är upp 
till var pedagogs professionalitet att tolka styrdokumenten. Thornberg (2008), 
Orlenius (2001), Tholander (2005) och Hofer m.fl. (2008) är alla överens om att det 
är lärarens professionalitet som gör det möjligt för pedagogen att ta tillvara på 
barnens erfarenheter och normer utan att påverka dem med sina egna. Dessa 
författare anser även att läraren ska anpassa sina egna normer efter skolans 
värdegrund. Thornbergs (2008) intervjuresultat, däremot, visar att de tillfrågade 
pedagogerna helst vidarebefordrar de värden och normer till sina elever som de kan 
referera till sin egen person. Pramling- Samuelsson (Myndigheten för skolutveckling, 
2006) berättar om utmaningen som finns i förskolan gällande fostran kontra kunskap. 
Jerlang m.fl. (2007) berättar om Vygotskys tankar om att kunskap föds i socialt 
samspel med andra, detta med hjälp av den proximala utvecklingszonen (Vygotsky, 
1979). Normell (2002), Jacobsen, Christiansen och Sand – Jespersen (2007) och 
Granström (Myndigheten för skolutveckling 2006) anser alla i likhet med Vygotsky 
(1979) att relationerna i klassrummet är av yttersta vikt för inlärningen. Thornberg 
(2006) anser att det vardagliga värdegrundsarbetet handlar om att upprätthålla regler, 
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Häger, Kamperin och Toivio (1999) har kommit fram till samma tes som Thornberg 
(2006), men belyser även vikten av en gemensam värdegrund. 
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3 METOD 
 
I detta kapitel kommer vi att ge en utförlig förklaring till hur vi gått tillväga i vårt 
arbete med denna undersökning.  

3.1 Urval 
 
Vi har valt att intervjua lärare som representerar förskoleklass, grundskolans tidigare 
år och fritidshem. Genom att låta respondenterna representera olika lärarkulturer 
kunde vi lättare få fram den mångfald i undersökningen som skulle infinna sig om en 
bredare målgrupp blev företrädd. Bell (2006) anser att det är djupet på intervjuerna 
som avgör resultatet, vilket gör att det inte behöver vara så många intervjuer vid en 
användning av intervjuernas mer djupgående karaktär. Våra respondenter finns på tre 
olika skolor, som kan representera pedagogiska verksamheter i stort. Våra 
respondenter består av tre förskolepedagoger, tre lärare i tidigare åren (lågstadiet) 
och tre fritidspedagoger. Två av tidigarelärarna är även verksamma i förskoleklass 
men har sin anställning i grundskoleklass. Vi bestämde oss för att använda oss av tre 
respondenter från varje stadium, eftersom de sammanlagda nio skulle vara nog för att 
kunna utföra en grundlig analys av resultaten. De tre respondenter från samma 
stadium skulle vara nog för att stå till grund för en analys gällande endast det resultat 
som fanns i nämnda stadium. I urvalet försökte vi hitta skolor som var inbördes olika 
till sin utformning, och som vi ansåg kunde representera ett slags medelvärde i hur 
svenska skolan ser ut idag. I två av dessa skolor har vi tidigare genomfört vår 
verksamhetsförlagda utbildning.  
 

3.1.1 Skola 1 - De glesa skogarna 
 
Skola 1 ligger i en mindre tätort, och är den största skolan i denna tätort. Skolan har 
elever från F-9, men den är ålderssegregerad i den mening att de tidigare åren finns 
uppdelade i egna hus, där en förskoleklass, en etta och en tvåa befinner sig i ett hus.  
Denna skola valdes till att få representera de lite glesare skogarna. Alla respondenter 
från denna skola kommer från samma hus  
 

3.1.2 Skola 2 – De asfalterade skogarna 
 
Skola 2 ligger i en lite större tätort, och omfattar åldrarna F-6. Även denna skola är 
åldersegregerad, men på det sättet att förskoleklass och ettor arbetar tillsammans, och 
skolans övriga klasser arbetar tillsammans strikt åldersindelat. Denna skola ger 
känslan av en asfalt och betong interiör a´la 70 tal, och får därför representera de 
asfalterade skogarna. Från denna skola finns representerat bland våra respondenter 
pedagoger som är verksamma i såväl förskoleklass som i ettan.  

3.1.3 Skola 3 – De djupaste trollskogarna 
 
Skola 3 är belägen i en mycket liten landsort. Denna skola tar in elever från ett 
geografiskt område på ca tre mil, och har ett åldersspann från F – 9. De tidigare åren 
arbetar här åldersintegrerat, det vill säga F-1 och 2-3. Denna typ av landsortsskola är 
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vanlig, i alla fall i vår del av landet, och därför får den representera de djupaste 
trollskogarna. Våra respondenter från denna skola arbetar integrerat i F, 1 och fritids, 
men har alla huvudansvaret för sin egen åldersgrupp. 

3.2 Undersökningsmetod 
 
Syftet och problemformuleringen till denna undersökning innebär att granska hur 
verksamma lärare definierar och ser på sitt värdepedagogiska uppdrag. Detta syfte 
borde bäst uppfyllas genom intervjuer med pedagoger. Olsson och Sörensen (2004) 
beskriver en kvalitativ intervjus syfte med att respondenterna skall ge en innebörd, 
upplevelse och en händelse om deras arbete i skolan. För att få veta mer om 
respondenternas attityder till värdegrundspedagogik har vi valt att låta 
samtalsklimatet under intervjuerna vara ganska fritt. Detta definierar Lantz (2007) 
som en öppen intervjuform. Vidare gäller för en öppen intervjuform att det vanligtvis 
ingår färre respondenter i undersökningen, och intervjusvaren är ofta mer 
utvecklande än vad de är i en strukturerad sådan (Lantz, 2007). Detta leder oss till att 
fastställa att vår undersökning hamnar under kategorin kvalitativ intervju med ett 
öppet intervjuklimat. 

3.3 Intervju som metod 
 
Vi ville få veta hur aktiva lärare från olika stadier och verksamheter ser på 
värdegrundsarbete. Eftersom det var lärarnas egna åsikter som skulle nås fram blev 
det enklast att genomföra empiriska och personliga intervjuer där lärarna får prata 
ganska fritt med endast en liten ledning av våra frågor. Detta beskriver Bell (2006) 
som en bra metod när intervjuaren vill ha fram innebörden och upplevelserna hos 
respondenterna. Intervjufrågorna utarbetades därför med tanke på att de skulle vara 
öppna, och uppmuntra till vidareutvecklingar och följdfrågor både från 
respondenternas sida och vår egen. Detta gjorde att de skrivna intervjufrågorna sågs 
mer som en intervjuguide än som en konstant.  

3.4 Genomförande 
 
Då vi fått klartecken från de pedagoger vi ville intervjua skrevs intervjufrågor som 
skulle vara utgångspunkten i intervjun. För att nå den öppna och lågt strukturerade 
intervjumiljö vi ville åt, utarbetade vi intervjufrågor som skulle utgöra spontana 
vidareutvecklingar hos respondenten. Vår tes var att detta skulle ge en mer 
samtalsorienterad stämning. Intervjuerna spelades in auditivt via dator, för att 
underlätta analysarbetet. Själva intervjuerna delade vi upp mellan oss, och 
genomförde fyra respektive fem var. Detta för att intervjuerna skulle flyta på så bra 
som möjligt, och för att det kunde ses som ett nyttigt analysverktyg att berätta för 
varandra om våra respektive intervjuer. 

3.4.1 Bearbetning och analys av data 
 
Då intervjuerna var gjorda fortskred ett omfattande transkriberingsarbete. Patel och 
Davidson (2003) ger tipset att i ett kvalitativt analysarbete göra fortgående mindre 
analyser under arbetets gång, just för att stoffet har en tendens till att bli så stort. Så, 
vi valde att ta Patel och Davidson (2003) på orden, och diskuterade och analyserade 
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först var intervju för sig, sedan de intervjuer som kommer från lärare från samma 
stadie, och till sist en större analys av alla respondenterna tillsammans. Efter analyser 
av alla pedagoger kunde vi se tydliga resonemang från alla respondenter. Detta 
medförde att intervjusvaren kunde kategoriseras och ges rubriker. Dessa rubriker var 
resultatet av vad vi sett och fått fram av våra intervjuer, och som tog upp det innehåll 
som fanns i intervjuerna.  
 

3.5 Forskningsetik 
 
Vetenskapsrådet (2002) fastställer fyra huvudprinciper i forskningsetik, vilka är 
informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. 
Bell (2006) beskriver också hur viktiga dessa delar är vid en intervju. I följande 
kapitel vill vi gå igenom dessa krav och redogöra för hur dessa forskningsetiska 
grundkrav blivit uppfyllda.  

3.5.1 Informationskravet 
 
Enligt Vetenskapsrådet (2002) innebär detta krav att respondenten måste bli tydligt 
informerad om undersökningens syfte och respondentens egen roll i undersökningen, 
samt om vilken ny kunskap som förväntas komma ut ur undersökningen. Bell (2006) 
menar att vikten av information till respondenterna utgör en viktig del i att få 
förtroende för intervjuaren/intervjuarna. För att uppfylla detta krav hade vi innan 
intervjuerna ett samtal med respondenterna om vad vårt syfte är, varför just de hade 
valts ut och vad som skulle komma ut av vårt samtal. Respondenterna informerades 
även om att de när som helst kunde välja att avsluta sitt medverkande, och det 
lovades att de skulle få ta del av det färdiga resultatet av undersökningen, allt för att 
de skulle känna sig säkra i sitt deltagande.  

3.5.2 Samtyckeskravet 
 
Vetenskapsrådet (2002) talar om samtyckeskravet, vilket innebär att alla 
respondenter som deltar i en undersökning måste ha gett sitt samtycke till detta. 
Deras medverkan i undersökningen måste ske på deras egna villkor, och de måste ha 
rätt till att när som helst avluta sin medverkan. Under samtalen med respondenterna 
innan intervjun var detta något som berördes mycket. Gällande samtycket ansåg vi 
att samtycke hade getts då respondenterna gått med på att delta, och en tid för 
intervjun hade bokats. 

3.5.3 Konfidentialitetskravet 
 
Detta krav handlar enligt Vetenskapsrådet (2002) om att skydda individen. Detta 
gäller inte bara skydd av respondentens integritet, utan även om enskilda elevers. 
Under intervjuns gång kan ämnet i sig göra att enskilda fall kommer på tal som ett 
exempel på verksamhetens arbete med värdegrundsfrågor, därför måste 
konfidentialitetskravet även appliceras på de elever som kan utgöra exempel. Vi 
informerade även om hur detta material skulle komma att behandlas. Det förklarades 
att respondentens integritet och identitet kommer att vara skyddad under hela 
processen. Respondenterna ombads även att i intervjun inte nämna några namn, årtal 
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eller annat som skulle kunna avgöra identiteten på de elever som kommer upp som 
exempelfall under samtalets gång. 

3.5.4 Nyttjandekravet 
 
Detta av Vetenskapsrådet (2002) ställda forskningsetiska krav innebär att all 
information som samlas om individen under undersökningens gång bara kommer att 
användas i ett forskningssyfte. Detta informerade vi också våra respondenter om 
innan intervjun startade. 

3.6 Trovärdighet 
 
Bell (2006) beskriver tillförlitlighet som något som gör det möjligt för studien att få 
samma resultat utförd vid ett annat tillfälle men under samma förhållande. Detta går 
bara att uppnå om vi noggrant redogör för vårt tillvägagångssätt, vilket vi anser att vi 
gjort. Sedan finns alltid risken att det i analysen går att tolka saker på olika sätt, 
vilket förskjuter tillförlitligheten till att handla om tolkningsfrihet.  
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4 RESULTAT 
 
Här kommer vi att presentera vårt resultat kategoriserat efter våra syftesfrågor, vilka 
är: Hur definierar pedagoger sitt värdepedagogiska uppdrag? Hur arbetar pedagoger i 
olika stadier med värdegrund i sin verksamhet? Till sist, kan vi hitta likheter och 
skillnader? I dessa kategorier har vi i intervjusvaren kunnat finna underkategorier, 
vilka vi kommer att presentera i varje nytt kapitel. 
 

 
          Figur 2 
 
För att göra vår tankegång enklare att följa har vi ovan sammanställt en tankekarta 
över de kategorier vi funnit i intervjuresultaten, med tillhörande underkategorier, där 
läsaren ges en översiktsbild av resultatet som helhet. 
 

4.1 Definition 
 
I detta kapitel kommer vi att presentera de områden respondenterna vidrörde i 
intervjuerna som tillsammans kan ge en definition av värdegrundsarbete i 
verksamheten från pedagogernas perspektiv. Dessa områden är ordets innebörd, då 
och nu, vilket berör hur synen och därmed definitionen av värdegrundsarbete har 
förändrats med tiden. Nytta, som avser vad pedagogerna vill uppnå med sitt arbete, 
vilket är social kompetens och allas lika värde. 

4.1.1 Ordets innebörd 
 
Då vi inleder våra intervjuer med att fråga respondenterna vad värdegrund innebär 
för dem personligen, får de allra flesta en rynka i pannan. En respondent utbrister: 
 

Men, det vet inte jag, det vet nog ingen! (Förskoleklass) 
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Vid lite mer eftertanke vet samtliga respondenter vad de vill svara på den frågan, 
nedan har vi gjort en sammanställning av deras svar. 
 

Att träna barnen i hur man är mot varandra. Att man ska sträcka deras 
självförtroende och berömma när de gör rätt. (Grundskola) 
 
Dagligt arbete är det. Med demokrati och trygghet och ja, allt som hör ihop med 
det. (Grundskola) 
 
Det handlar om att lära eleverna om hur man behandlar andra människor. 
(Grundskola) 

 
Att man ska få barnen att förstå att man ska vara rädda om varandra, ta hand om 
varandra och ha respekt för varandra och varandras olikheter. (Fritidspedagog) 

 
Det är det här med hur man är mot varandra, eller kanske hur man är mot sig 
själv, ja allt som är vardagen egentligen, hur man bemöter folk och lite allmänt 
folkvett. (Fritidspedagog) 

 
Det är ju mycket den sociala biten, att få barn att fungera ihop i en grupp helt 
enkelt. (Fritidspedagog) 

 
Det är hur man är mot varandra, att man ska visa respekt och att man ska vara en 
bra kompis (Förskoleklass) 

 
Det handlar om att veta hur man är en bra kompis, och sedan omsätta den teorin i 
praktik. (Förskoleklass) 

 
Det är det viktigaste vi gör, tror jag, att lära barnen att alla är lika värda och att 
man måste vara en bra kompis. (Förskoleklass) 

 
Alla ovanstående svar handlar i grunden om att barnen ska veta hur man behandlar 
varandra, vilket betyder att alla våra respondenter efter lite tankekraft innehar en 
relativt liknande syn på värdegrunden. 
 

4.1.2 Då och nu 
 
Respondenterna har alla arbetat olika länge i skolan. Det var svårt för de nyare 
lärarna att svara på om synen på, och därmed definitionen av värdegrundsarbete har 
förändrats under årens gång. Dock var många av dem överens om att barnen och 
klimatet runt dem har genomgått en drastisk förändring under en ganska kort tid.  
 

Barnen har större behov av att bli sedda och bekräftade i dagens samhälle. Jag 
har ju jobbat i 40 år, och då var nästan alla hemmabarn och kom hemifrån. Nu är 
det ju en helt annan värld de lever i, så där ser jag en jätteskillnad. 
(Förskoleklass) 

 
Om man säger så här: Man märker skillnad på barnen idag och när jag började. 
Bara respekten för vuxna har sjunkit väldigt mycket. Det här med att lyssna när 
vi säger till, och det här med ögonkontakt har många svårt med. De vågar nog 
inte stanna upp och lyssna tror jag. Då gäller det ju att vi vuxna tacklar det på ett 
annat sätt än hur vi gjorde på stenåldern när jag började. (Fritidspedagog) 
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Det som är den största skillnaden på mina 20 år är barnens hemförhållanden 
idag. Många har det rörigt hemma, och då blir vår största värdepedagogiska 
uppgift att ge dem den trygghet här som de inte alltid får hemma. (Förskoleklass) 

 
Några av våra respondenter kommenterade även att de nationella krav som finns på 
skolans värdegrundsarbete har genomgått en radikal förändring, på både gott och ont. 
 

Det finns krav nu angående dokumentation och liknande som inte fanns när jag 
började arbeta, och det kan man ju känna äter upp mycket av den tid man gärna 
skulle använda till regelrätt arbete med barnen. (Grundskola) 

 
Jag tror inte att det fanns något nerskrivet när jag började 1975, så det har ju 
utvecklats mycket. Samtidigt som både barnen och samhället har förändrats har 
ju även skolan förändrats, och det är väl tur det. (Förskoleklass) 

 

4.1.3 Nytta  
 
De flesta av respondenterna ansåg att värdegrundsarbete har stor nytta. De menade 
att värdegrundsarbete ger barnen en grund att stå på inför deras vuxenliv. Många av 
respondenterna beskrev att det är viktigt att barnen får de verktyg som behövs för att 
kunna klara sig bra i det vuxna livet med andra människor.  
 

Man kan ju inte gå genom livet och vara egoist, man måste ju hitta vägar att 
samarbeta med andra, jag kan ju inte jobba och bara gå på min linje 
(Fritidspedagog) 
 
När förskolegruppen kommer hit, som kommer från alla möjliga avdelningar, 
och är vana vid att göra saker på olika vis, ska den här gruppen svetsas samman, 
vi fortsätter och tar över, så vi ser att det händer saker under de tre år de är här i 
huset, det märker man ju. De slipas ihop, och de lär känna varandra, vad de är 
vana vid, sedan puffar vi på med våra regler, så visst blir det skillnad 
(Förskoleklass)  

 

4.1.4 Social kompetens 
 
Många av respondenterna ansåg att den sociala samvaron förbättrades i gruppen vid 
värdegrundsarbete. De beskrev att det var något som de alltid tyckte förbättrades när 
de arbetade med värdegrunden i verksamheten.  
 

Ja det tycker jag, jag har ju mer erfarenhet från äldre barn i trean, där tycker jag 
det är lättare att se en förbättring (Grundskolan) 

 
 
Några av respondenterna beskrev att det var svårt att se ibland om den sociala 
samvaron verkligen var resultatet av värdegrundsarbete. De menade att de alltid har 
jobbat med värdegrundsarbete och egentligen inte vet hur det skulle vara om de inte 
gjorde det. Dessa respondenter tyckte det var svårt att mäta eller att se konkret hur 
det förbättrades. 
 

Ja, jo det gör jag men det är svårt, det har ju hela tiden varit ett positivt klimat i 
klassen och vi har hela tiden jobbat med det så jag vet inte riktigt hur det skulle 
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ha varit om vi inte hade jobbat med det. Men jag tror nog att det förbättrar den 
sociala samvaron (Grundskola) 

 
Ja det tycker jag, ja jo eller det hoppas jag ju, de lär sig ju och tar till sig det man 
säger eller inte alla men många, och vad man pratar om och sånt här, det tycker 
jag (Fritidspedagog) 

 
Respondenterna menade att det är viktigt för barnen i deras framtid att kunna 
samspela i en grupp med andra människor. De framhöll sammansvetsningen i 
gruppen som ett viktigt verktyg där barnen ska lära sig att kunna samspela och 
samtala med andra människor.  
 

Jag känner att vi har fått ihop gruppen och att när vi sätter oss i ringen på 
morgonen ser de ju oftast direkt vem som fattas och undrar varför. Sen är det ju 
bråk och bus också naturligtvis men det tror jag inte vi kommer ifrån, varken i år 
eller i framtiden (Förskoleklass) 

 
Idag är det ju rätt så många själar som har olika hemförhållanden. Så att försöka 
att få ihop det här i en grupp är inte det lättaste alla gånger (Fritidspedagog) 

 
Jag skulle beskriva det som att det är viktigt att träna barnen i hur man är mot 
varandra (Grundskola) 

 
Respondenterna berättar hur viktigt det är att barnen lär sig hur man ska bete sig mot 
varandra. De menar att barnen måste lära sig hur man beter sig mot andra för att 
kunna möta den vuxna världen. Alla respondenter anser att hur man är mot varandra 
är själva grundtanken bakom deras värdegrundsarbete.  
 

Få barnen att förstå att man ska vara rädda om varandra, ta hand om varandra 
och ha respekt för varandra (Fritidspedagog) 

 
Vi utgår från barnen och vad de själva redan vet. Oftast hamnar vi i detta med att 
man ska vara snäll och man ska inte slåss. Man får alltid utveckla de fraser de 
redan inlärt (Förskoleklass) 

 
 

4.1.5 Allas lika värde 
 
Många av respondenterna beskrev hur viktigt det i värdegrundsarbete är att få fram 
att det är bra att alla är olika. De menar att i undervisningen måste de samtala om att 
vara olika med barnen och få det till något positivt. Respondenterna menar att vi är 
alla olika och måste därför belysa dessa olikheter till något positivt. 
 

Jag tycker man ska prata mycket med barnen om att respektera varandra och 
varandras olikheter (Fritispedagog) 

 
Det svåra tycker jag är att få barnen att förstå att, så de inte tror att vi menar att 
de inte får tycka annorlunda, men det är just det att jag måste inte övertyga dig 
om att du måste tycka som jag, var och en får tycka som de vill, men man måste 
inte slå varandra för det. (Förskoleklass) 
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4.2 Värdegrundsarbetets utformning 
 
Här kommer vi att presentera en bild av de olika sätt på vilka respondenterna arbetar 
med värdegrund i sin verksamhet. Vi kommer att beröra olika sätt att arbeta, 
dokumentation, styrdokument och lokala krav och positiv feedback. 

4.2.1 Sätt att arbeta 
 
Det har visat sig tydligt att alla respondenter har olika sätt att arbeta på angående 
värdegrund. Vissa har inget material, utan använder sin fantasi och sitt sunda förnuft 
i valet av innehåll i värdegrundsarbetet. Det är även så att några av respondenterna 
har tillgång till värdegrundsmaterial i sin verksamhet, men väljer att inte alltid 
använda sig av det. 
 

Allt som står i materialet är inte jättebra, men man får plocka godbitarna och 
avväga vad som är bra för vilken klass. Man får utvärdera vad som är problemet 
innan man ens kan börja med något. Hittar man då inget passande i det material 
man använder får man improvisera. (Fritidspedagog) 
 
Vi har inget sådant som det och det gör vi, utan varje ny klass och varje ny 
situation kräver en egen och unik arbetsplan (Förskoleklass) 
 

Det verkar dock vara vanligt bland de respondenter vi tillfrågat att det finns en 
grundplan i värdegrundsarbetet. Det finns på alla tre skolorna värdegrundsmaterial 
att tillgå för de pedagoger som vill använda sig av det. 
 

Vi jobbar med Charlie, och det är övningar som ska lära dem att visa respekt och 
ha egna åsikter, dramaövningar är väl det rätta ordet (… ) Sedan går vi på en 
kurs om SET, alltså social och emotionell träning, där handlar det mycket om att 
vi som lärare ska uppmuntra dem då de gjort något bra istället för att 
uppmärksamma när de gjort något dåligt. (Grundskola) 

 
 
Jag arbetar mycket med äventyrspedagogik, vilket är ett otroligt brett begrepp, 
men det har till syfte att klassen får genom upplevelser lära sig att samarbeta. På 
så sätt växer gruppen sig starkare. (Fritidspedagog) 

 
Angående utbildningar i värdegrundsmaterial har de pedagoger som representerar de 
djupaste trollskogarna precis genomgått en utbildning i värdegrundsmaterialet SET, 
varför de alla känner starkt för utbildning i just detta material. 
 

Jag tror inte att jag hade fått ut lika mycket bara av materialet, om jag inte hade 
fått utbildning på det. Jag tror att det eliminerar många tolkningsfrågor om man 
verbalt får förklarat för sig exakt vad meningen med materialet är. (Grundskola) 

4.2.2 Dokumentation 
 
Många av respondenterna talar om dokumentationskravet i värdegrundsarbetet, och 
ger prov på olika åsikter om detta. I antimobbningsarbetet finns på alla tillfrågade 
skolor ett dokumentationskrav vilket innebär att läraren i ett mobbningsfall måste 
dokumentera alla händelser, allt som bestämts runt situationen och vad som sagts 
mellan föräldrar och lärare. Dessa dokumentationer lämnas sedan in på skolans 
administration, och har till syfte att ligga som grund till ett vidare arbete. De kan 
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också komma till användning som ett slags bevismaterial om ett mobbningsfall blir 
av den karaktär att sådant behövs.  
 

Allt ska skrivas ner, är det större grejer ska föräldrar kopplas in. Sedan ska allt 
dokumenteras nere på expeditionen, och det får vi påpekat hela tiden att det inte 
behöver vara så proffsigt, bara att vi skriver ner det. Det är sådant man har svårt 
att hinna till, men i det fallet är det ju jättebra, för det finns dokumenterat vad 
man bestämt. (Förskoleklass)  

 
En annan åsikt om dokumentation som kom fram under intervjuerna var att den tar 
för mycket tid från verksamheten. En del av respondenterna ansåg att i 
dokumentation ligger inte bara detta att skriva ner vad som händer, utan även att gå 
på möten, besvara enkäter och dylikt. 
 

Det är ju så i skolans värld idag att det ska läggas så mycket annat på personalen, 
möten hit och dit, det är grupper som man ska vara med i och enkäter och grejer. 
Då kan man ju tycka att den tiden kan man ju få med barnen istället, där är ju en 
grej som kanske äter upp mycket tid som kunde användas till värdegrundsarbete 
eller vad man nu känner att man försummar. (Fritidspedagog) 

 
Detta med dokumentation kan man känna är något man bara prickar av i ett 
papper och skickar vidare till nästa årskurs. Speciellt i värdegrundsarbete där det 
handlar om att tillfoga sig kunskaper som måste kontinuerligt tränas på känns det 
befängt att avgöra om barnet kan det och det, eller inte. (Grundskola) 

4.2.3 Styrdokument och lokala krav 
 
Att det finns många krav som ställs på skolan idag är ett faktum som alla av våra 
respondenter uppmärksammade. De talade om att det finns krav på många olika 
nivåer, både rikstäckande och lokala planer. Många av respondenterna ansåg dock att 
dessa planer som finns inte ger tillräcklig styrning i hur själva arbetet bör utföras, 
utan bara om varför det bör arbetas med. Detta varför är något som dessa 
respondenter enligt egen utsago inte behöver styrning i, utan de anser det vara en 
självklarhet. 
 

Även att det finns en samstämmig plan om vad arbetet ska innehålla innebär 
skillnaden i arbetssätt att det ändå utmynnar i tusen olika saker. (Fritidspedagog) 

 
Jag tycker att man får arbeta med detta på sitt eget sätt, vad styrdokument och 
liknande än säger. Man måste avväga vad klassen behöver, och sedan ge dem 
det. (Förskoleklass) 

 
Även här fanns det bland respondenterna andra åsikter. Vissa av dem uttryckte att 
styrdokumenten utgör ett bra stöd i värdegrundsarbetet. Det verkar som om dessa 
respondenter uppskattar att det finns en tydlig struktur i styrdokumenten angående 
vad som bör ingå i värdegrundsarbetet. 
 

Tillräckligt, tror jag eller ja det tycker jag att styrdokumenten tar upp om 
värdegrunden, det står ju fler punkter om det där. Så jag tycker att det är 
tillräckligt som de tar upp om värdegrund (Fritidspedagog) 

 



26 

4.2.4 Positiv feedback 
 
Positiv feedback beskrev vissa av respondenterna som viktigt vid värdegrundsarbete 
men även vid allt arbete i skolans verksamhet. De menade att det är viktigt att 
uppmärksamma det som barnen gör bra och försöka att berömma dem vid dessa 
situationer. Respondenterna ansåg att det blev ett mer positivt och förbättrat arbete 
för barnen om läraren berömmer och uppmärksammar det som barnen gör bra. 
Respondenterna menade att ”tjata” eller att säga att barnet gjort fel inte hjälper 
barnen i deras fortsatta arbete i skolan. 
 

 Man märker ju att barnen lyssnar på en mer när man uppmärksammar det de gör 
bra än när man klagar på det de gör fel. Så visst har värdegrundsarbete betydelse 
eller rättare sagt den vuxnes förhållningssätt spelar stor roll (Grundskola) 

 
Man jobbar ju mycket med att bygga upp deras självförtroende, att det de gör är 
bra och ge dem mycket beröm och sånt (Förskoleklass) 

4.3 Likheter  
 
Det finns många likheter, mellan och inom, de olika lärarkulturernas intervjusvar 
som vi kunnat finna i analysen av dem. Här kommer vi att presentera dem som 
framträtt mest. Dessa är viktiga värden, frustration, tid och motarbetning. 

4.3.1 Viktiga värden 
 
Alla respondenter är eniga om att värdegrundsarbetet är en viktig del i den dagliga 
verksamheten, och alla tillfrågade arbetar med den utifrån sina egna möjligheter. Vi 
har även kunnat utröna vissa specifika värden inom värdegrunden som verkar vara 
genomgående hos alla respondenterna. 
 

Det viktigaste att ta upp med barn är hur man är en bra kompis, för en stor del av 
barnens dag kretsar just kring kompisar, så jag tycker att det är viktigt att man 
pratar om det i skolan så att det inte ska uppstå konflikter hela tiden, som det 
oftast gör. (Grundskola) 

 
Jag tror det handlar mest om hur man är mot varandra och hur man ska behandla 
andra. Det är lite som den gyllene regeln: Som du är mot andra vill du att de ska 
vara mot dig. (Fritidspedagog) 

 
Det är ju egentligen det här att fungera ihop med andra, visa hänsyn och respekt 
för varandra, ja att vara en go kompis helt enkelt. (Fritidspedagog) 

 
Det handlar mest om att vara en bra kompis, vi kommer ju inte in på 
världskrigen direkt, men man måste ju börja någonstans. (Förskoleklass) 

 
Dessa värden respondenterna talar om verkar utmynna i regler. Samtliga 
respondenter talar om regler som något som ingår i värdegrundsarbetet. De 
tillfrågade berättar att i arbetet med yngre barn blir reglerna något som knyter ihop 
verksamhetens gemensamma värdegrund i sådant man gör och inte gör, samtidigt 
verkar många av dem anse att ordet regler i sig inte är något positivt. 
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Om sextio ungar ska befinna sig i samma hus måste det ju finnas regler för allt. 
Det är lite tråkigt, man blir nästan matt. Och så måste man komma ihåg alla 
regler, vad bestämde vi om det nu då? Därför har vi hela dörrarna fulla med 
lathundar… (Fritidspedagog) 

 
Många av respondenterna talar även om hur barnen i många fall vet precis vad som 
förväntas av dem och vilka regler som gäller, men de följer bara reglerna så länge en 
vuxen finns bredvid och ser. 
 

När vi sitter i ringen och pratar om det vet de precis vad som gäller, sedan går de 
ut på rast och gör precis tvärtom. Därför måste man jobba mycket med att 
bekräfta värdegrunden, att upprepa den tills de förstår att den gäller hela tiden. 
(Förskoleklass) 

 
Barnen kan ju rabbla reglerna baklänges om man ber dem, men att det gäller 
mig, hela tiden, det är en annan sak. Sedan är det lätt att applicera reglerna på det 
kompisen gör fel, men de ska kunna koppla till sig själva också. (Fritidspedagog) 

 
(…) sedan får man ju inte slå någon i huvudet med bandyklubban på rasten 
heller, och det är inte så självklart alltid. (Grundskola) 

 
Vi kan alltså i intervjusvaren tydligt se hur respondenterna har värden de 
koncentrerar sig på i sitt värdegrundsarbete, och dessa värden handlar i stort om hur 
man är mot andra människor. Dessa värden verkar mynna ut i regler, vilka ska hjälpa 
barnen att få en bild av vad det i verksamheten är som gäller. Respondenterna visar 
en ambivalent attityd till regler, då de alla anser att de är nödvändiga i en 
verksamhet, men många av dem menar att ordet regler i sig har en tråkig klang. 
Många av respondenterna talar även om att barnen vet vilka regler som gäller, men 
har problem med det faktum att dessa regler gäller alla och hela tiden, varför en stor 
del av värdegrundsarbetet går åt till att bekräfta gällande regler. 

4.3.2 Frustration  
 
Något som var återkommande i respondenternas intervjusvar var frustrationen. 
Många av dem talade mycket om det faktum att det i värdegrundsarbetet finns många 
frustrationsmoment som gör att arbetet försvåras. Ett exempel på detta är att barnen 
inte verkar inse att regler ska gälla alltid, vilket vi gått igenom i föregående kapitel. 
Detta gör att många av våra respondenter känner sig tjatiga då de hela tiden måste 
tala med barnen om samma saker. Detta får till följd att respondenternas 
värdegrundsarbete inte blir genomfört enligt deras planering. 
 

Jag kan ju inte stå i skogen mitt i ett äventyr och tjata på någon att vara tyst, då 
bryts ju magin. (Fritidspedagog) 
 
Ibland känns det som om man bara sitter och pratar, men i verkligheten får man 
inte riktigt till det. (Förskoleklass) 
 

Enligt en del av respondenterna är även en stor källa till frustration det faktum att de 
anser att värdegrundsarbete ofta tycks ses ner på av omvärlden. En del av de 
tillfrågade berättar att de ofta hamnar i situationer då de förväntas motivera sitt 
arbete och ge bevis på att arbetet mynnar ut i något positivt.  
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Hur man kan läsa och räkna, det kan man utvärdera på ett synligt sätt, man kan 
göra diagram och kryssa i rutor. Men det sociala är skitsvårt att utvärdera, det går 
till viss del, men det syns ändå inte vad du har med dig inuti. Som fritidspedagog 
blir det svårt att föra fram vad jag gör, jag kan inte ha några nationella prov i 
social kompetens och med det visa vad jag har gjort i alla år. (Fritidspedagog) 

 
Jag vet att många tycker att värdegrundsarbete är luddigt, och verkar därför inte 
viktigt. Det är väldigt svårt att få en om för en oinvigd att förstå vad det 
egentligen är vi jobbar med. (Förskoleklass) 

 
Något som var tydligt hos de respondenter som är fritidspedagoger var en frustration 
över att värdegrundarbetet inte verkar anses lika viktigt högre upp i åldrarna. Två av 
tre tillfrågade fritidspedagoger berättar att de ofta ser sina gamla elever på skolans 
område, och de känner båda att elevernas beteende drastiskt har försämrats sedan de 
blivit äldre. Denna försämring anser fritidspedagogerna sker i mellanstadiet. 
 

Många anser att förskolan och fritidshemmet ska stå för fostran, och skolan för 
kunskapen, men som jag ser det kan man inte plötsligt sluta fostra ett barn, och i 
Sverige är man barn tills man nått 18 års ålder. (Fritidspedagog) 
 
Man kan märka saker som jag tycker vi kämpar med här i våra åldrar, som 
matsalssituationen, man försöker hålla nere rösterna, man står i ledet och sköter 
sitt. Men om jag någon gång kommer ner i matsalen när mellanstadiet är där är 
det precis som det har släppt allt det där vi pratat om. (Fritidspedagog) 
 
Hela den här fostransgrejen försvinner så fort barnen blir lite större, vilket är 
synd. Många äldre barn skulle också behöva någon som kan tillrättavisa. Men då 
ska de klara sig själva, men de är också bara barn fortfarande, bara i en äldre 
tappning. (Fritidspedagog)  

4.3.3 Tid 
 
Tid är något som är pressat i skolan och som ska finnas till alla ämnen. Många av 
respondenterna ansåg att de hinner med värdegrundsarbete i skolan men att de oftast 
får ta sig tid från andra ämnen till att arbeta med värdegrunden. Respondenterna 
menade att värdegrunden är väldigt betydelsefull som grund till allt inom skolan och 
därmed måste man ta tid från andra ämnen för att bygga upp grundtryggheten.  
 

Värdegrundsarbete är grunden till att få trygga barn och jag tycker att det måste 
man ta sig tid till, man kanske får skippa att ha vissa lektioner eller ämnen för att 
hinna med värdegrundsarbete (Förskoleklass) 

 
Visst vi jobbar med ämnen och frukter och träd och allt det här men att jobba 
ihop gruppen, det är ju number one alltså, sedan får ju det andra stå tillbaka. 
(Förskoleklass)  

 
Några av respondenterna menade att värdegrundsarbetet inte blev lika lärorikt som 
de ville att det skulle bli. Respondenterna ansåg att man fick sänka kraven för att ha 
en chans till att försöka hinna med värdegrundsarbete. 
 

Nej det finns inte tillräckligt med tid. Man blir så splittrad, man vill så mycket. 
Jag är som människa sådan så att jag vill så mycket, sedan får man dra ner på 
kraven, sedan vill man inte dra ner för mycket för då känner man sig inte 
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tillfredsställd med det. Men önskedrömmen är väl att man kunde få ägna sig mer 
åt att utveckla värdegrundsarbete (Fritidspedagog)  

4.3.4 Motarbetning 
 
 Några av respondenterna beskrev hur de kände sig motarbetade i 
värdegrundsarbetet. De anser att de inte får de resurser som de kände att de behöver 
för att kunna göra undervisning till det bästa. Tid var något som respondenterna 
saknade och kände att de behövde ha mer av för att kunna känna att de gör sitt bästa i 
sin verksamhet.  
 

Jag känner att jag inte har tillräcklig planering med värdegrundsarbetet. Det 
känner jag mig frustrerad över. Det är ju inte bara det att man ska planera, man 
ska genomföra det, sedan ska man även hinna reflektera över det, och det känner 
inte jag att vi har tid till (Fritidspedagog). 

 

4.4 Olika läger 
 
Vid en jämförelse mellan pedagogerna kan vi tydligt se skillnad i attityder till 
värdegrundsarbete i den pedagogiska verksamheten. Bilden nedan visar hur 
respondenternas intervjusvar gjort att vi kan dela upp dem i två läger. Den rosa sidan 
av bilden avser de kategorier av pedagoger som med sina intervjusvar visar att de 
sätter värdegrundsarbetet som det allra viktigaste i en pedagogisk verksamhet. Till 
denna sida hör pedagoger verksamma i förskoleklass och fritidspedagoger. Den blå 
sidan avser de pedagoger som av olika anledningar ser värdegrundsarbetet som något 
sekundärt i verksamheten. Till denna sida hör grundskolelärarna. 

 
 

 
        Figur 3 
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Vi kan även se att fritidspedagogerna och pedagogerna verksamma i förskoleklass 
har fostransaspekten på verksamheten gemensamt, men pedagogerna i 
förskoleklassen var de enda representerade i denna studie som talade om 
föräldrakontakt i samband med värdegrundsarbete. Fritidspedagogerna visar att de 
påverkas av tid, precis som grundskolepedagogerna. Skillnaden dem emellan är att 
fritidspedagogerna låter tidsbristen mynna ut i frustration, medan 
grundskolepedagogerna låter den resultera i omprioritering. Grundskolepedagogerna 
har till skillnad från övriga representerade en överhängande kunskapsaspekt på sitt 
arbete. (Se figur 3) 

4.4.1 Den rosa sidan 
 
Pedagoger i förskoleklassen och fritidspedagogerna visade liknande attityder till 
värdegrundsarbete, då båda yrkeskategorierna ansåg att hela den pedagogiska 
verksamheten vilar på värdegrundsarbetet. Tittar vi på resten av intervjusvaren kan vi 
se att det finns ytterligare likheter mellan svaren som respektive lärargrupp har gett. 
Pedagogerna som representerar förskoleklassen talar mycket om föräldrakontakten 
som enligt dem måste följa med värdegrundsarbetet. De berättar om att de hela tiden 
strävar efter att hålla föräldrarna informerade om vad de i verksamheten arbetar med, 
eftersom de vill att föräldrarna ska förstå vad värdegrundsarbete innebär så de inte 
förringar den.  
 

Värdegrundsarbete är något som är svårt att förklara för oinvigda, om man inte 
kan förklara den med konkreta övningar. Säger vi bara till föräldrarna att vi 
jobbar med värdegrund kanske de blir förvirrade, men kan vi förklara och visa 
vad det är vi konkret gör kanske de förstår bättre. Det är alltid viktigt att 
föräldrarna vet vad barnen gör i förskoleklassen, därför pratar vi mycket om 
detta med dem. (Förskoleklass) 

 
 
Fritidspedagogerna beskriver värdegrundsarbete på samma sätt som pedagogerna i 
förskoleklassen, men två av dem, alltså en majoritet, lägger tyngdpunkten i samtalet 
kring värdegrundsarbete i frustration. De berättar att de känner sig frustrerade över 
rådande brist på resurser, så att deras arbete med värdegrunden inte blir så optimalt 
som de själva skulle vilja. De känner även frustration över att barnen ibland inte tar 
till sig det de pratar om angående värdegrund, och de frustreras över hur de sett bevis 
på att lärare i högre åldrar inte fortsätter att arbeta med värdegrundsarbete på samma 
sätt som de själva anser behövligt.  
 
Då vi frågar pedagogerna på den rosa sidan av bilden hur de ser på tiden de har till 
värdegrundsarbete i verksamheten svarar alla representanterna för förskoleklassen att 
tiden egentligen inte finns, men att de tar sig tid till det ändå. Fritidspedagogerna 
däremot visar generellt att de saknar tid till arbetet, och känner frustration över detta. 
De känner inte att det finns något annat de kan ta bort i sin verksamhet för att göra 
plats till värdegrundsarbetet, trots att de beskriver värdegrundsarbetet som den 
grundsten verksamheten bör vila på. 
 

Det är tidvis så mycket man ska hinna med, och så mycket man ska göra, så att 
ibland måste prioriteringar göras. Detta gör att värdegrundsarbetet ibland måste 
stå tillbaka för något annat, vilket kan göra en vansinnig. (Fritidspedagog) 
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Vi kan inte arbeta med andra saker om inte gruppen är harmonisk, vilket gör att 
värdegrundsarbetet är det viktigaste vi gör. I och med det får värdegrunden alltid 
första prioritet. (Förskoleklass) 

 
Framträdande hos dessa pedagoger är att de flesta av dem utformar sitt 
värdegrundsarbete utan färdiga material, då de skapar det efter vad de anser att 
gruppen behöver. 
 
 

4.4.2 Den blå sidan 
 
 
Den blå sidan av bilden avser de pedagoger som anser att värdegrundsarbete är 
sekundärt bakom kunskapen, och vad vi kan utröna av intervjusvaren kan vi se att 
denna sida representeras av grundskolelärarna. Dessa respondenter anser också att 
värdegrundsarbetet är väldigt viktigt, men grundstenen i deras verksamheter verkar 
utgöras av kunskapsorienterade ämnen.  
 

Det är ju viktigt, men samtidigt känns det som om det är självklarheter som man 
kanske inte behöver arbeta med lika mycket som till exempel matematik. 
(Grundskola) 

 
Majoriteten av pedagogerna på den blå sidan visar även att de finner 
värdegrundsarbetet tidskrävande, och därmed svårt att hinna till. Dessa pedagoger 
ger uttryck för att de ibland inte bryr sig om det värdegrundsarbete de från början 
tänkt sig, eftersom de från början ser att tiden inte kommer att räcka till. 
 

Det handlar ju om så mycket, man ska planera arbetet, sedan så ska man 
genomföra det med barnen. Ofta finns inte tid till det, och då händer det att man 
istället går till det man känner sig mer säker på, till exempel stavning. Sorgligt 
nog tänker jag nog så. (Grundskola) 

 
Vi kan även se hur dessa pedagoger i större utsträckning än pedagogerna från den 
rosa sidan använder sig av färdigt värdegrundsmaterial i sitt arbete. 
 
Tyngdpunkten i samtalet med pedagogerna på den blå sidan ligger generellt i 
kunskap. Alla tillfrågade grundskollärare är överens om att det är kring kunskapen 
deras verksamhet kretsar, och att andra saker får stå tillbaka för att deras 
kunskapskrav ska kunna uppfyllas.  

4.5 Sammanfattning 
 
Alla tillfrågande anser att definitionen av värdegrund är hur man behandlar sina 
medmänniskor, och en del av respondenterna anser att värdegrundsarbetets syfte är 
att lära sig visa respekt för andra. Många av respondenterna ansåg även att 
värdegrundsarbete hjälper den sociala samvaron i en grupp, något som de beskriver 
som väldigt viktigt för barnen i mötet med vuxenvärlden. Sättet att arbeta på varierar 
pedagogerna emellan, vissa använder sig av färdigt värdegrundsmaterial och andra 
inte. Resultatet visar även skilda meningar om dokumentationskravet i arbetet, då 
vissa framhåller detta som något som kan vara hjälpsamt i det framtida arbetet, och 
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andra som något tidskrävande och mindre relevant. Åsikterna om styrdokumenten är 
även de skilda. De flesta av respondenterna anser att styrdokumenten inte är utförliga 
nog, medan ett fåtal anser att de utgör ett bra stöd i arbetet. Liknande hos alla 
respondenter är de värden de anser vara viktiga i värdegrundsarbetet, och dessa är 
relationella till karaktären. De viktiga värdena utmynnar hos alla respondenter i 
regler. Många av respondenterna talar mycket om frustration i anknytning till 
värdegrundsarbete, dels för att de känner sig tjatiga då de gång på gång blir tvungna 
att säga till barnen om samma saker, dels för att omvärlden inte verkar uppskatta 
värdegrundsarbete lika högt som de själva gör. Bland fritidspedagogerna kan vi även 
se en frustration angående bristen på värdegrundsarbete i högre åldrar. Även tiden 
blir en svårighet i värdegrundsarbetet, då vissa respondenter berättar att de får 
prioritera bort värdegrundsarbete till förmån för något annat. Vi kan, med 
pedagogernas attityder till värdegrundsarbete, dela upp dem i olika läger. Ett är 
pedagoger i förskoleklass och fritidspedagoger (den rosa sidan), som anser att 
värdegrundsarbetet är grunden för hela det pedagogiska arbetet, och det andra är 
grundskolepedagoger (den blå sidan), som anser att värdegrundsarbetet är sekundärt 
efter kunskap. Grundskolepedagogerna sätter uppnåendet av kunskapsmål i första 
rummet, och prioriterar ibland bort värdegrundsarbetet för detta. Vi kan se att 
pedagoger från den blå sidan i regel är de som arbetar med färdigt 
värdegrundsmaterial, och pedagoger från den rosa sidan i regel utformar sitt eget 
material baserat på gruppens behov. 
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5 DISKUSSION 
I detta kapitel kommer vi att föra en diskussion om vårt val av metod och om vårt 
resultat, samt redogöra för en del tankar som kommit upp under arbetet med denna 
text. 

5.1 Metoddiskussion 
 
Anledningen till att vi valde kvalitativa intervjuer som metod till denna studie är att 
vi inte tror att någon annan metod hade tjänat vårt syfte bättre. Dessutom anser Bell 
(2006) att kvalitativa intervjuer är den bästa metoden för att få fram attityder och 
personliga ställningstaganden hos respondenten. Vi ansåg även att kvalitativa 
intervjuer på bästa sätt skulle uppfylla Vetenskapsrådets (2002) forskningsetiska 
principer. Vi har dock stött på en del problem som är kopplade till vårt val av metod. 
Det första och mest framträdande problemet är att vi är ovana intervjuare. Trots att vi 
innan intervjuerna hade diskuterat igenom vad och hur vi skulle göra, insåg vi vid 
intervjutillfällena att de följdfrågor vi ansåg skulle utveckla spontana 
vidareutvecklingar inte var lika enkla att komma på som vi från början trodde. 
Problem nummer två insåg vi då vi träffades för att analysera det transkriberade 
materialet; vi är två till antalet. Trots att vi haft många förberedande diskussioner 
innan intervjuerna insåg vi att intervjuerna inte blir helt överensstämmande på detta 
sätt. Nu ville vi heller inte att intervjuerna skulle bli helt lika, men eftersom 
följdfrågorna inte var förutbestämda kunde vi ju omöjligt komma på samma 
följdfrågor. Vi insåg nu att det kanske hade varit bättre om vi båda hade deltagit i 
samtliga intervjuer, men detta blev en fråga om tid, och blev därför inte ett alternativ. 
Problem nummer tre, som kanske i förlängningen är nära sammanbundet med 
problem nummer ett, är att de flesta pedagoger vi valde att intervjua var mycket 
informationsrika. Detta innebar att det var utmanande att få dem att hålla sig till 
ämnet. Vår egen status som oerfarna intervjuare gjorde att vi till en början 
uppmuntrade alla sidospår som kom upp, eftersom vi trodde att det respondenten 
talade om kanske skulle utmynna i något som handlade om värdegrunden. Detta 
innebar att vi till slut hade otroliga mängder transkriberat material från vissa av 
intervjuerna, vilket försvårade analysarbetet en aning. En anledning till detta kan 
vara att vissa av respondenterna var nervösa för den auditiva inspelning intervjuerna 
förde med sig. En annan tänkbar anledning är att ämnet i sig är svårt att diskutera. Vi 
märkte tidigt i undersökningen att de flesta respondenterna inte riktigt förstod vad vi 
var ute efter, trots att vi informerat dem om detta i förväg. Vi tror att detta kan ha att 
göra med ämnets flertydiga karaktär. Vi har själva, efter noggrann undersökning, haft 
problem att definiera begreppet värdegrund. I efterhand inser vi att det hade varit 
behjälpligt att informera respondenterna i förväg om vår definition av begreppet då 
det troligen hade förenklat intervjuprocessen. 

5.2 Värdegrundens definitioner 
 
Det har under arbetet med denna rapport framgått tydligt att värdegrundens 
definition inte är så lätt att fastställa. Det verkar finnas många definitioner, och det 
finns inget som säger att den ena är mer korrekt än den andra. Vi har funnit att det 
krävs en hel rad underdefinitioner för att kunna fastställa vad värdegrund egentligen 
är. I vårt bakgrundskapitel, till exempel, insåg vi att vi var tvungna att dela upp 
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begreppet i värden, normer, regler, avtal, lagar, etik, moral och demokrati för att ha 
en chans att komma till någon slags konsensus. Även våra respondenter hade 
problem med att förklara sin bild av värdegrundsbegreppet, och de var tvungna att 
fundera länge och väl innan de kom fram till något. Skulle denna förvirring kunnat 
avhjälpas om det i styrdokumenten fanns en förklarande definition av värdegrund 
som begrepp? Franck (2005) anser inte det, utan berättar att det är lärarens 
professionalitet som avgör om man kan tolka det som står i styrdokumenten eller 
inte. Gällande styrdokument (Utbildningsdepartementet 1994 och 1998) säger att 
värdegrunden är något som ska genomsyra skolans verksamhet, och de ger en 
definition av vad som ingår i begreppet som sådant, dock inte hur pedagogen ska 
främja värdegrunden i verksamheten. Detta verkar ligga till grund för Häger, 
Kamperin och Toivios (1999) upptäckt om att verksamma lärare saknar en 
gemensam värdegrund att arbeta med och mot. Dessa författares respondenter 
efterlyser en definition av begreppet i styrdokumenten, eftersom de anser att 
regelarbetet blir komplicerat utan en gemensam värdegrund. Innebär då detta med 
Francks (2005) resonemang att dessa lärare inte är professionella nog? Vi tror inte 
det. Det har framgått tydligt från våra respondenter att de flesta av dem önskar mer 
stöd och hjälp i värdegrundsarbetet, och många av dem anser att styrdokumenten är 
förvirrande i värdegrundssynpunkt. Kan det då vara så att styrdokumenten är för 
vaga i sin definition av begreppet? Det verkar som det, då åsikterna angående deras 
tydlighet är så vitt skilda.  
 
Thornberg (2006) anser att den största delen av vardagens värdegrundsarbete sker i 
upprätthållandet av regler, och då främst relationella regler. Detta kan vi se att våra 
egna respondenter håller med om, då de alla anser att värdegrunden handlar om hur 
man är mot varandra, och därmed har en relationell art. Vidare talar många av våra 
respondenter om just regler som ett nödvändigt ont i en verksamhet. Vi kan fastställa 
att mycket av pedagogers tid går åt till att arbeta med regler, och om Häger, 
Kamperin och Toivios (1999) respondenter har gjort ett korrekt antagande om att 
bristen på en gemensam värdegrund i styrdokumenten gör regelarbetet komplicerat 
är vi beredda att hålla med om att en tydligare gemensam värdegrund stadgad i 
styrdokumenten inte vore en dålig idé. 

5.3 Värdegrundsarbete 
 
Hofer m.fl. (2008) anser att värdegrundsarbete är viktigt i förskolan och skolans 
verksamhet. Författaren beskriver hur alla barn har olika erfarenheter av normer och 
värden, vilket blir mycket tydligt när alla barn möts i en ny klass. Därför menar 
författaren att värdegrundsarbete gör att barnen blir medvetna om verksamhetens 
normer och värden och kan med det tillämpa en god utveckling i skolan. 
Respondenterna ansåg att det är mycket viktigt med värdegrundsarbete. Några av 
respondenterna uttryckte just det Hofer m.fl. (2008) diskuterar. Gottbergs (2007) 
beskrivning av ett strukturerat arbetssätt kan knytas an till respondenternas svar om 
hur de arbetar med värdegrunden. Angående sätt att värdegrundsarbeta anser vi det 
anmärkningsvärt att de pedagoger som visar attityden att värdegrund bygger 
verksamheten även är de pedagoger som strukturerar arbetet utifrån klassens behov. 
De pedagoger som befinner sig på andra sidan av spektrat, och anser att 
värdegrundsarbete får stå tillbaka för kunskap däremot, är samma pedagoger som 
använder sig av färdigt och oanpassat material. En plausibel anledning till detta kan 
vara att respondenterna väljer att arbeta olika på grund av att det hela tiden kommer 



35 

ny forskning eller material som är till för värdegrundsarbete. Vi anser att som lärare 
är det lätt att bli påverkbar av varandra i en skola eller av andra kollegor runt om i 
landet.  
 
Trots att många av respondenterna anser att styrdokumenten är oklara i 
värdegrundssynpunkt kommer de alla till slut fram till en liknande definition av 
begreppet. Detta måste betyda att respondenterna har en större uppfattning om vad 
de arbetar med och hur de kan arbeta med det än vad de själva tror. 

5.4 Läraren 
 
Våra respondenter ansåg att det är viktigt hur en lärares förhållningssätt är gentemot 
elever och andra kollegor. Några av respondenterna ansåg att när de berömde sina 
elever istället för att klaga på dem, såg de en tydlig förbättring. Detta anser 
Thornberg (2008), Tholander (2005) och Hofer m.fl. (2008) är viktigt i lärares arbete 
med värdegrunden. Författarna menar att läraren är huvudpersonen för eleverna och 
bör därför tänka på sitt förhållningssätt. Vi kan alltså här se att våra respondenter är 
medvetna om vikten av att läraren inser hur viktigt förhållningssättet är gentemot 
eleverna och de andra kollegorna. Vi kan se att några av respondenterna har erfarit 
att det är bättre att berömma än att klaga på eleverna. Detta anser vi är en del av 
lärares utveckling i deras professionella sida och det glädjer oss att vi kan se att en 
del av våra respondenter kan ta till sig negativa aspekter i sin undervisning och sedan 
utveckla till något positivt. Vi menar att det är viktigt att kunna utvärdera sig själv i 
undervisning för att kunna ge eleverna den bästa anpassade undervisningen, vilket 
behövs vid värdegrundsarbete.  
 
Många av respondenterna beskriver värdegrundsarbete som hur människor ska vara 
mot varandra, att de ska visa respekt osv. Detta kan vi koppla till att de är medvetna 
om hur viktigt det är att läraren kan knyta an till sina elever och ange vad eleverna 
behöver få för undervisning för att få de bästa förutsättningarna, vilket Webster-
Stratton (2004) beskriver. Även Normell (2002) anser att relationer mellan 
människor är viktiga och det verkar respondenterna hålla med om, då de uttrycker att 
värdegrundsarbete handlar om relationella värden. Pape (2006) beskriver att om 
läraren kan ha en positiv relation till eleverna, kan elever som inte har en trygghet 
hemifrån, utveckla denna trygghet i skolan istället. Författaren menar att det är 
viktigt att eleverna få känna att de har en trygghet i skolan. Respondenterna uttrycker 
sig mycket varmt om detta. Många av respondenterna anser att idag har barnen en 
mer otrygg hemmiljö, vilket gör att barnen får det jobbigare i sin utveckling. 
Respondenterna menar då att det är viktigt att skolan ska kunna erbjuda en trygg och 
stabil miljö. Här kan vi se att alla respondenter är medvetna om hur viktigt det är att 
ge eleverna en trygg miljö i skolan och att det är det som står i centrum för eleverna. 
Vi anser precis som respondenterna att en trygg skolgång är a och o i skolan. Vi kan 
inget annat än att knyta an en trygg skolgång till ett utförligt värdegrundsarbete av en 
professionell lärare.  
 
Fler av respondenterna beskrev att de ofta själva får anpassa sig efter sin klass och 
efter det avgöra vad eleverna behöver lära sig. Respondenterna menade att det ges 
mycket ansvar och uppfinningsförmåga på dem själva. Detta beskriver Franck (2005) 
som en del av lärares arbete. Författaren berättar att det inte står i styrdokumenten 
hur alla mål ska uppnås utan det är upp till läraren att på ett konkret och anpassat sätt 
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hjälpa eleverna att uppnå målen. Detta uppfattades både som negativt och positivt 
hos respondenterna. Respondenterna menade att det är olika från klass till klass vad 
de behöver ha för anpassning, och vissa av dem menade att det är bra att de kan 
använda sig av sin egen uppfinningsförmåga och kunna anpassa efter eleverna. 
Resterande respondenter kunde känna ibland att de inte riktigt hinner med att anpassa 
allt efter eleverna.  
 
Vi kan här se att respondenterna har olika svar, vilket möjligtvis kan tyda på att de är 
olika skolvana pedagoger. Det kan vara så att de respondenter som tycker att 
styrdokumenten tar upp tillräckligt om värdegrunden även tycker om att använda sin 
egen uppfinningsförmåga och gillar att ta sig an nya utmaningar. Det kan även vara 
så att detta med uppfinningsförmågan kan ha en tidsmässig förklaring. De 
respondenterna som anser att det är svårt att hinna med allt kan ha mindre tid, men 
som vi ser det kan det vara belagt på deras egna mål i skolan. Detta kan leda till att 
många lärare känner sig otillräckliga i värdegrundarbetet och osäkra när det kommer 
till hur de värdepedagogiska målen ska uppnås.   
 

5.5 Skillnader och likheter 
 
Vi har kunnat utröna att det finns vissa skillnader i attityden till värdegrundsarbete 
mellan pedagoger i förskoleklass och fritidspedagoger å ena sidan, och 
grundskolepedagoger å andra sidan. Vi har sett att pedagoger i förskoleklass och 
fritidspedagoger ser värdegrundsarbete som grunden på vilken verksamheten vilar, 
medan grundskolepedagoger ser värdegrundsarbete som sekundärt efter uppnående 
av kunskapsmål. Våra intervjusvar visar dock inte att grundskolepedagogerna anser 
att värdegrundsarbetet är mindre viktigt, det verkar bara som om det får mindre plats 
ju äldre barnen blir. Vi anser att värdegrundsarbete i förlängningen handlar om 
fostran, och debatten om fostran kontra kunskap i skolan är något vi hört mycket om 
sedan vi började på lärarhögskolan. Utbildningsdepartementet (1997) fastställer att 
lärarens verksamhet ska innefatta såväl kunskap som värde och normutbildning. 
Även styrdokumenten (Utbildningsdepartementet 1994 och 1998) föreskriver detta. 
Thornberg (2006) anser att fostran har en stor del i skolans verksamhet. Vi förstår att 
det blir svårare att få plats med värdegrundsarbete i verksamheter som innefattar lite 
äldre barn, eftersom kunskapsmålen kommer in i bilden. Vad vi däremot inte förstår 
är varför kunskap måste utesluta fostran. Som vi ser det går de två hand i hand, utan 
fostran kommer det vara svårt att tillfoga kunskaper, och vice versa.  
 

5.6 Sociokulturellt perspektiv 
 
Alla våra respondenter beskriver värdegrunden som ett sätt att vara, att vara en bra 
kompis. Några av respondenterna låter även social struktur och 
gruppsammanhållning innefattas i begreppet. Av detta kan vi utröna att våra 
respondenter är överens med, eller under influens av Vygotskys (1979) tankar i en 
sociokulturell teori. Respondenterna ansåg att värdegrundsarbetet måste genomföras 
genom social interaktion. Respondenterna beskriver även att värdegrundsarbete går 
ut på att kunna umgås och visa varandra respekt. Jerlang m.fl. (2007) beskriver att 
kunskap intas genom att människor integreras med andra människor, alltså genom ett 
socialt samspel. Precis som respondenterna beskriver måste värdegrundsarbete ske 
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med andra människor, och för att kunna lära sig att respektera varandra måste 
människor interagera med varandra. Den proximala utvecklingszonen (Vygotsky 
1979) innebär att lära sig tillsammans för att sedan kunna utöva kunskapen själv. 
Våra respondenter beskriver att eleverna i många avseenden lär sig av varandra. Det 
verkar som om den sociokulturella teorin med dess tillhörande proximala 
utvecklingszon har färgat verksamheterna som finns representerade i denna text. 

5.7 Avslutningsvis  
 
Syftet med denna studie var att undersöka olika pedagogers definitioner, attityder till 
och resonemang om värdegrundsarbete, samt att beskriva likheter och skillnader 
mellan de olika lärarkulturerna. Vad vi genom denna undersökning kan fastställa är 
att våra respondenter har en entydig definition av värdegrund. Det är i attityden till 
och i utförandet av arbetet skillnader utkristalliserar sig.   
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BILAGA 1 
 
Intervjufrågor 
 
Vad är värdegrund för dig? 
 
Vad är värdegrundarbete för dig? 
 
Hur arbetar du med detta i din verksamhet? 
 
Vilka värden koncentrerar du dig på i arbetet och varför? 
 
Finns det några värdegrundsdokument på er skola? Och vad säger den? 
 
Tar styrdokumenten upp värdegrunden tillräckligt eller för lite/mycket? 
Motivering? 
 
Vilken nytta tycker du värdegrundsarbete har? 
Beskriv hur? 
 
Har synen på värdegrundarbete ändrats under dina år på skolan?  
Hur? 
 
Använder du någon sorts värdegrundsmaterial i verksamheten? Beskriv? 
 
Känner du att du har tid till att arbeta med värdegrunden i er verksamhet? 
Varför inte? 
 
Om inte- Vad skulle du kunna ändra för att få in mer värdegrundsarbete? 
 
Kan du se att värdegrundsarbete förbättrar den sociala samvaron i verksamheten? 
Hur? 
 
 
 
 


