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ABSTRAKT 

 

Syftet med mitt examensarbete är att ta reda på vad fritidslärare anser om några olika metoder 

som finns för att arbeta med värdegrunden. Intervjuat sju yrkesverksamma fritidslärare som 

arbetar med olika metoder. Metoderna i undersökningen är SET, Olweusmetoden, Lions 

Quest, friends, farstametoden, charliemetoden och rePulse. Det fanns delade meningar bland 

fritidslärarna om man ska arbeta med metoderna eller inte. De flesta var överens att det fanns 

bra saker med materialen oavsett om man bara använde sig av vissa delar eller arbetade med 

ett material fullt ut. När frågan dök upp om man skulle klara sig utan metoderna var det skilda 

meningar men att det säkert skulle fungera om man bara var överens på sin skola. 

 

Nyckelord: värdegrund, fritidslärare, värdegrundsmetoder.  
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1. INLEDNING 

 

I skolan finns det många individer som ska växa, utvecklas och stärka sig själva och andra. 

Där det skapas relationer där finns det konflikter, en del konflikter skapar utanförskap medan 

andra låter relationen växa och utvecklas. Eleverna är på skola och fritidshem större delen av 

dagen och då är det viktigt att arbeta mot en positiv värdegrund. ”Skolans mål är att varje elev 

tar avstånd från att människor utsätts för förtryck och kränkande behandling, samt medverka 

till att hjälpa andra människor”(Lgr11 2011). Att hjälpa andra människor kan innebära att 

man smittar av sin glädje och självkänsla till andra och detta skapar i sin tur ett gott klimat.  

I skolan skall lärarna och fritidslärarna men även de andra som arbetar i skolan skapa ett 

klimat som får eleverna att känna sig trygga som individ och i grupp. Pedagogerna ska visa 

sig som trygga vuxna och tillsammans med eleverna skapa en skola för allas bästa. Ibland får 

lärarna förlita sig på sin egen förmåga i sin professionella roll och ibland får de använda sig 

av redskap. De arbetsplatser jag varit på har haft många olika redskap, exempelvis utbildning 

inom olika områden. Man blir matad med metoder och material och är ofta motiverad till en 

början, men ofta läggs materialet efter ett tag åt sidan och samlar damm i hyllan.  

Det finns flera metoder som används på skolor exempelvis SET, Lions Quest och Friends med 

flera. ”Frågan om vilka program som är effektiva har dock visat sig mer komplicerad” skriver 

skolverket (2011a) en rapport om metoder mot mobbning. Jag har erfarenhet av en av 

metoderna. Denna metod sträcker sig från förskolan upp till gymnasiet men finns även för 

föräldrar och ungdomsledare. Jag fick som introduktion av materialet en kurs på två dagar, 

där vi fick tips och idéer för ökat samarbete. Jag och andra som gick kursen var glada att få 

lite mer kött på benen, samtidigt som mycket material var igenkännbart sen tidigare.  
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2. BAKGRUND 

I följande kapitel presenteras vad värdegrunden innebär och värdegrundens framväxt i skolan 

och i fritidshemmets verksamhet. De olika metoder som används i värdegrundsarbete 

presenteras också. Skolverket har gjort en undersökning om metoderna och delar av denna 

rapport kommer att nämnas i följande text.  

 

2.1 Begreppet värdegrund 

Begreppet värdegrund står för två olika saker nämligen “normer” och “värden” skriver 

Kennert Orlenius (2001). Han skriver att normer är handlingar som vi utför som är önskvärda 

eller icke-önskvärda. Värden är enligt honom något som man vill eftersträva, något gott.  

Ordagrann översättning från nationalencyklopedin (2012) ”de grundläggande värderingar som 

formar en individs normer och handlingar”. Klerfelt och Haglund(2011) nämner att begreppet 

värdegrund är relativt nytt i svensk vokabulär.  

2.2 Värdegrundens historia 

I Sverige aktualiseras frågan om värdegrunden i synnerhet genom skolminister Ingegerd 

Wärnerssons initiativ att proklamera ett så kallat värdegrundsår (med start våren 1999) samt 

efterföljande insatser via utbildningsdepartementet och Skolverket”(Orlenius 2001:13) Det 

har tidigare funnits liknande värdegrundsarbete men inte i samma utsträckning. Han skriver 

också att ”Exakt 20 år tidigare (våren 1979) fick alla anställda inom grund-och 

gymnasieskolan en skrift, ”Skolan ska fostra”(Orlenius 2001:13).  

I samhällets förändring har också läroplaner kommit och gått och många av de första 

läroplanerna grundandes på den kristna tron skriver Olivestam& Thorsén (2008). De framför 

att denna fas kallas pusslet, och menar att denna tid i skolan var ganska strikt. Grundvärden 

var trygghet och samhällets bevarande. Filosofin var att eleven skulle lära sig hur pusslet 

skulle läggas och läraren visste hur det skulle läggas. Detta började under 1910-talet och höll 

på fram till 1960-talet sedan blev det viss förändring för att detta sätt att arbeta blev ifrågasatt. 

 Den nya skolan kallades kalejdoskopets skola. Kalejdoskop kallades det för det var en 

rörligare skola där individens frihet blev en central del. Kalejdoskopets tid lutades mot en 
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humanistisk värdegrund. Denna period varade fram tills 1994 då läroplanen lpo94 gavs ut. Då 

bytte det sedan namn till mosaikens skola där man fortfarande hade kvar den humanistiska 

värdegrunden men med en kombination med den kristna värdegrunden(a.a.).  

2.2.1  Lpo94 

”År 1990 diskuterades frågan om etikens plats i skolan vid ett tredagarsseminarium på 

initiativ av bland annat Skolöverstyrelsen” (Orlenius 2001:22). ”En expertgrupp bestående av 

teoretiker och praktiker diskuterade fram att etik ska vara ett förhållningssätt i alla ämnen” 

(a.a.). I Lpo94 fick etik plats: ”skolan skall aktivt och medvetet påverka och stimulera 

eleverna att omfatta vårt samhälles gemensamma värderingar och låta dem komma till uttryck 

i praktisk vardaglig handling” (Lpo94 2006: 8).  

På 2000-talets början byts mosaikens skola ut till en något mer tveksam skola. Olivestam och 

Thorsén (2008) kallar det skärvornas skola där man själv kan välja skola och man sätts i ett 

perspektiv där individen antingen är inriktade på kunskap eller värdegrund. Under 2007 kom 

förändringar för bland annat fritidshemmet, där det nu kom att förändras i 

värdegrundsperspektivet till en ny utformning.  

 

2.2.2 Lgr 11 

”Skolans mål är att varje elev tar avstånd från att människor utsätts för förtryck och kränkande 

behandling, samt medverkar till att hjälpa andra människor” (Lgr11 2011:12). Läroplanen 

säger att skolan aktivt ska påverka och stimulera elever i samhällets värderingar. I skolan 

finns flera yrkesgrupper och fritidsläraren styrs av samma läroplan som de andra lärarna på 

skolan. I de första två kapitlen finns mål och riktlinjer gällande värdegrunden. De andra 

kapitlen är inriktade på kursplaner där värdegrunden inte anses som ett ämne.  

Värdegrunden som skapas av lärare tillsammans med elever ska finnas under skol- och 

fritidstiden. Lärare och fritidslärare ska parallellt arbeta med dessa saker. Fritidslärarens roll 

är enligt läroplanen att skapa en verksamhet som kompletterar skolan. Eftersom fritidsläraren 

mestadels arbetar utefter de första två kapitlen har de en social inriktning i sin verksamhet 

som även kan vara bra att använda under dagens lektioner. 
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2.3 Förebyggande värdegrundsarbete  

”Förutsättningarna för att vi ska få våra behov av att bli sedda och accepterade, av att få 

närhet och kärlek tillgodosedda är att vi känner tillhörighet med andra människor” (Höistad 

2001:16). Med värdegrundsarbetet vill skolan förankra hos eleverna de värden som vårt 

samhälle är uppbyggt på skriver Olivestam & Thorsén (2008). Skolan ska dagligen arbeta 

med värdegrunden. Ibland kan det vara svårt att veta hur man ska arbeta med värdegrund och 

där finns möjlighet att utveckla arbetet med värdegrund med en värdegrundsmetod.  

Det gäller också att eleverna är mottagliga för värdegrundsmetoder och det 

värdegrundsmaterial som läraren och fritidsläraren introducerar. Man matas med mängder av 

intryck hela tiden och det krävs att lärare och fritidslärare är mottagliga för att ta till sig detta. 

”Vi måste vara medvetna om att våra värderingsgrunder inte alltid är relevanta för barnen” 

(Gren 2007:28). Gren manar också att lärare måste våga ompröva sina värderingar. 

 

2.4 Olika värdegrundsmetoder 

Det finns flera metoder vilka ger bra grund att stå på i ett värdegrundsarbete. Enligt skolverket 

(2011a) så förekom det 21 olika program på olika skolor, men det var enbart 6 skolor som 

blev granskade. Kriterier för att metoderna skulle vara med var ”geografisk spridning”, goda 

inventionsteoretiska grunder ”och ”eventuell spridning i en internationell kontext”(skolverket 

2011a). Metoderna ses som en stöttning för lärare och de ges ett färdigt material att arbeta 

med. De ska skapa en gemenskap i olika gruppkonstellationer men samtidigt stärka individens 

jagkänsla. ”I slutet av 1960-talet och början av 1970-talet uppstod i Sverige ett starkt 

samhällsintresse för problematiken runt mobbing [...]”Olweus (1992:1).  

 

2.4.1 SET (Social och emotionell träning) 

SET är ett material som sägs träna det sociala och emotionella färdigheterna. Detta koncept 

startades i slutet av 1900-talet av en kvinna som heter Birgitta Kimber. Kimber är i grunden 

speciallärare, legitimerad psykoterapeut och Med. Dr. Hon skriver att metoden används för att 
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motverka psykisk ohälsa. ”Barn och ungdomar mår mycket sämre nu än för 20 år sedan, den 

psykiska ohälsan har trefaldigats” (Kimber 2007:5).  

Programmet är uppdelad i olika övningar som skapas utifrån olika problemområden. Kimber 

uppmanar läraren till att spela rollspel för att introducera dagens eller veckans tema. Som 

lärare går man en kurs för att introduceras i materialet. Materialet heter livsviktigt och är 

utformat till alla i grundskolan.(förklara materialet) 

 

2.4.2  Olweusmetoden  

Olweusmetoden startades upp av Dan Olweus som arbetar som svensk psykolog och som är 

professor i personlighetspsykologi. Olweusmetoden startades upp 1983 för att han vill 

utveckla en metod mot mobbing och kränkande behandling. Han skapade en metod som 

skulle sträcka sig över flera nivåer för att reducera mobbningsproblem.  

I programmet står följande: ”Ledningen och alla anställda i skolan är i huvudsak ansvariga för 

att införa och driva programmet, och deras insatser inriktas på att utveckla positiva 

kamratrelationer och att göra skolan till en trygg och trivsam plats att vistas i” (Olweus 2012). 

Programmet bygger på att man som pedagog får ett tydligare verktyg att arbeta med gällande 

mobbing. Gruppen och pedagogen arbetar med att skapa rum för samtal där man 

medvetandegör mobbing och innebörden och konsekvensen av den. En handlingsplan skapar 

för att trygghetssäkra alla elevers skolgång. Han ser också rastvakter, enkäter och studiedagar 

om mobbing som viktiga inslag.  

 

2.4.3  Lions Quest 

Lions Quest har skapat ett värdegrundsprogram som sträcker sig från förskoleklass upp till 

gymnasium. Deras material heter “tillsammans”. Detta koncept startades 1987. De värdesätter 

kommunikation, samarbete och konfliktmetoder som sin främsta profession. ”Lions Quest är 

ett led i Lions förebyggande arbete mot drogmissbruk”(Lions Quest 2012). Materialet 

innehåller lekar och övningar som ska öppna upp för barnens samarbete och relationer.  
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2.4.4 Friends  

Friends är en organisation som startades 1997. Den är tänkt som en icke-vinst drivande 

organisation mot mobbing. Men det var först 2010 som de skapade ett material för skolorna. 

Detta material heter tillsammans mot mobbing. Detta koncept arbetar man med under tre års 

tid. En trygghetsundersökning sker via en enkät som görs av både vuxna och barn. De har 

exempelvis material som att spela teater för att väcka engagemang hos eleverna(Friends 

2012). 

 

2.4.5 Farstametoden 

Under mitten av 80-talet skapades Farstametoden av Karl Ljungström som arbetade som 

lärare. Han skapade denna för att han ville ha ett material för akut mobbing.  Men 2011 

bestämde Ljungström för att lägga ner sin verksamhet, de anser att de gjort sitt. I vissa fall kan 

de bistå med hjälp, men de anser att metoden är så pass etablerad på svenska skolor så de inte 

behöver fortsätta. Farstametoden går ut på att man samlar information om det aktuella 

mobbingfallet och utifrån det har olika steg. Samtal och utredning av det enskilda fallet sker 

efter ett speciellt mönster i programmet (ordkallanpedaktiv 2012).  

 

2.4.6 Charliemetoden 

”Projekt Charlie är en förebyggande metod för barn och ungdom, där emotionell intelligens 

(EQ) och social kompetens tränas”(Projekt Charlie 2012). Denna metod startades på 70-talet 

då det var en droginvasion i USA och Charlie var en kampanj för att skapa sunda vanor och 

för att stå emot grupptryck. När det sedan metoden togs till Sverige ändrades metoden efter 

våra egna vanor. I Sverige byggs metoden på att skapa positiv självbild, konflikthantering och 

att eleverna blir medvetna om sina val.  
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2.4.7 rePulse  

rePulse startades 1998 av Gunilla Dobrin. ”Metoden visar hur man själv kan ta kontrollen och 

styra sina impulser på ett nytt sätt. Ett kognitivt förhållningssätt ligger till grund för 

arbetsmetoden som hjälper människor att hantera sina impulser”(repulse.se 2012). Materialet 

rePulse består av 18 olika sociala färdighetsträningar där barnen fritt får spekulera och yttra 

sig utifrån de frågor som ställs. Eleven får också en bildillustration som han får reflektera 

kring. Denna metod har fått inspiration från ART (Aggression Replacement Training)som 

också arbetar med impulser men rePulse arbetar mer på individnivå än ART ,som fokuserar 

på gruppnivå.  

 

2.5 Tidigare forskning och sociokulturellt perspektiv enligt Vygotskij 

Detta kapitel kommer handla om skolverkets rapport och artikel som skrevs under 2011. Det 

kommer även handla om ett sociokulturellt perspektiv enlig Vygotskij. 

2.5.1  Tidigare forskning 

Skolverket kom ut med en rapport 2011 efter att Jan Björklund Folkpartiets partiledare och 

Sveriges utbildningsminister uttalat sig följande ”Ingen elev ska behöva vara rädd för att gå 

till skolan”. Därefter fastslog han att regeringen skulle ge skolverket uppdraget att utvärdera 

metoder mot mobbing. I ett pressmeddelande av skolverket (2011b) framhävs det som rubrik 

att ”skolverket rekommenderar inget program mot mobbning”. Skolverket kom fram till att 

dessa metoder har både för och nackdelar. En del av dessa metoder skapade motsatta effekter 

vilket inte var syftet med metoderna. Alla program som undersöktes hade både för- och 

nackdelar. Många program är kostsamma i både materialkostnader och pedagogernas tid i 

undervisning och verksamhet.  

Det Skolverket vill poängtera i sin artikel är att det är svårt att göra någon större vinkling av 

programmen då många skolor använde sig av flera metoder samtidigt. De kom också fram till 

att olika insatser behövdes för pojkar och flickor. I undersökningen som gjordes påpekar 

Skolverket att man måste göra noggranna kartläggningar innan man sätter in programmen, de 

skriver också att olika fall kräver olika insatser. I undersökningen sägs följande i resultatet: 

”Inget specifikt program bör rekommenderas svenska grundskolor. 



8 
 

                            Programmen kan användas som inspiration och källa till specifika insatser, 

                            men på grund av ineffektiva insatser, och vissa kontraeffektiva insatser bör de  

                            inte användas fullt ut”  

                                                                                                                      Skolverket 2011:208 

 

Gunnel Colnerud har forskat en del inom värdegrundsarbete i skolans värld. Hon har bland 

annat forskat vid Linköpings universitet på institutionen för beteendevetenskap. Colnerud är 

både professor i pedagogik och leg. psykolog. 

”Begreppet värdegrund lanserades i läroplansarbetet inför den läroplan som kom att benämnas 

Lpo94.”(Colnerud 2004:81). Det som utgör större delen av värdegrundsarbetet är av moralisk 

och demokratisk karaktär skriver hon, exempelvis respekten för människolivets okränkbarhet, 

individens frihet samt integritet och människors lika värde ” (a.a.). Colnerud skriver följande  

 

”Värdegrunden riskerar att bli ett urholkat begrepp, om det utan distinktioner  

samlar alla sociala, religiösa och moraliska frågor som skolan har, eller anses  

ha, problem med. Man kan bland annat luras tro att olika värdepedagogiska  

insatser kan ersätta varandra, som om exempelvis ett projekt mot mobbning  

automatiskt skulle utveckla demokratiska värden och forskningsobjekt”  

(a.a.85) 

 

Ett urholkat begrepp som hon beskriver skulle kunna bli när man pratar och nöter på ordet och 

att inte ha innebörden klart för sig. Redan där skulle det vara ett misslyckande gentemot 

läroplanen om detta skulle ske. Colnerud(2004:94) beskriver i samma artikel att ”teoretisk 

forskning kan röra meta frågor som exempelvis det går att berättiga att skolan överhuvudtaget 

påverkar eleverna till att omfatta vissa moraliska normer och värden. En annan meta fråga är 

huruvida det går att hävda att det finns gemensamma värden och om dessa i så fall kan ges 

universella anspråk ”.  
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Det som i detta fall kan göra det problematiskt är att man som vuxen i skolan kanske sätter 

sina egna normer och värden i undervisningen som kan sätta spår i framtiden hos eleverna 

både på gott och på ont.  

 

2.5.2  Sociokulturellt perspektiv enligt Vygotskij 

Vygotskij (1896-1934) var en inflytelserik man och hade många utbildningar i bagaget. Bland 

annat läste han medicin som han senare avbröt. Vid senare tillfälle började han undervisa som 

lärare och utifrån det började han skriva böcker. Vygotskij är en av de personer som 

pedagoger från barn och fritid kommer i kontakt med och skolan bygger på en del av hans 

teorier. ”Enligt Vygotskij krävs en aktiv elev, en aktiv lärare och en aktiv miljö. Det är den 

sociala miljön som utvecklar elevens handlingar. Miljön påverkar eleven, den är aktiv och 

dynamisk, och läraren har en viktig roll i att organisera miljön”(Lindqvist 1999:73).  

Kärling (2012) berättar i boken nu ler Vygotskij att bråkiga elever kan visa upp andra sidor 

om man ändrar miljön. Men vi behöver också utveckla relation och innehåll tillsammans med 

eleven skriver hon. ”Att eleverna ska få agera och samspela med varandra och det som är i 

undervisningen har blivit allt viktigare för mig som undervisande lärare och samspelet måste 

finnas där. Ingen blir ett jag utan en annan människa” (a.a.) 
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3. SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR 

Syftet med examensarbetet är att undersöka vad fritidsläraren anser om att arbeta med 

värdegrunden. 

 Vilka eventuella fördelar anser fritidslärarna det är vid arbetet med värdegrunden att 

använda sig av olika värdegrundsmetoder? 

 Vilka eventuella brister finns det i dessa metoder?  

 Vilka eventuella hinder finns det för att använda sig av värdegrundsmetoder?  

 Kan värdegrundsarbetet bedrivas utan metoder enligt fritidslärarna?  
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4 METOD 

I detta kapitel tar jag upp vilken metodval jag har gjort, vilka respondenter som valdes ut samt 

vilket etiskt ställningstagande som jag tagit hänsyn till. 

 

4.1 Undersökningsmetod 

I det empiriska arbetet har jag använt mig av intervjuer. Jag valde mellan den kvalitativa 

intervjun och den kvantitativa intervjun. ”Styrkan i den kvalitativa intervjun ligger i att 

undersökningssituationen liknar en vardaglig situation och ett vanligt samtal. Det innebär att 

detta är den intervjuform där forskaren utövar den minsta styrningen vad gäller 

undersökningspersonerna” (Holme & Solvang 1997:99). Därför använde jag mig av den 

kvalitativa intervjun så att det skulle bli ett avslappnat samtal. Intervjuerna omfattade 

fritidslärare och då räknas de som läst den nya som den gamla utbildningen. 

 

4.2 Undersökningsgrupp 

I undersökningen förhåller jag mig till aktiva fritidslärare, de som har den nya utbildningen 

men också dem som har den gamla utbildningen. Mitt mål är att få en bred spridning på 

yrkesaktiva fritidslärare som har arbetat olika lång tid i verksamheten. I mitt resultat kommer 

jag att benämna fritidslärare F1,F2 och så vidare. Här nedan kommer en kort beskrivning av 

de olika respondenterna.  

F1 är en manlig fritidspedagog som är 37 år. Han har arbetat och är utbildad som 

fritidspedagog och han har varit aktiv sen 1998. Har arbetat med Lions Quest.  

F 2 är en kvinnlig fritidspedagog som är 38 år. Hon har arbetat sedan 1995 som 

fritidspedagog. Hon har arbetat med Charliemetoden.  

F 3 är en kvinnlig fritidspedagog som är 57 år som har varit fritidspedagog sen hon tog 

examen 1983. Hon har arbetat med friends. 

F 4 är en manlig pedagog som är 30 år och tog examen 1999. Han har efter det arbetat från 

och till som fritidspedagog men har även läst och kompletterat sin kompetens i skolans värld. 

Han har arbetat med friends. 
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F 5 är en kvinna på 28 år som tog examen lärare mot fritidshem för ett år sedan. Har arbetat 

under tiden hon studerat och några år innan utbildningen. Hon har arbetat med Lions Quest.  

F 6 är en kvinna är 44 år och gick utbildningen till och med julen 1998. Började därefter jobba 

som fritidspedagog och fram tills nu har hon varit aktiv och arbetat i stort sett hela tiden 

förutom då hon var barnledig. Hon har arbetat med Charliemetoden. 

F 7 är en kvinna som är 32 år och tog sin examen 2003 och har arbetat i fritidshem sedan dess, 

det vill säga i 9 år. Hon har arbetat med rePulse.  

 

4.3 Genomförande 

I min undersökning har jag ett brett kontaktnät med fritidslärare på ett nätbaserat forum som 

startades 2011, när den nya läroplanen kom och ny reform skapades. I det nätbaserade 

forumet samlades flera fritidslärare i frågor kring om fritidsläraren skulle få legitimation eller 

inte samt olika frågor kring fritidsverksamheten. I forumet gjorde jag till en början en 

förfrågan om hur många som skulle kunna tänkas vara intresserade av att bli intervjuade. För 

vidare kontakt skickade jag e-post till alla om frågor som skulle ställas i intervjun så att man 

kunde förbereda sig på sina svar.  

Jag hade intervjuer via nätbaserade hjälpmedlet skype. Men någon valde att istället svara via 

e-post på de frågor som jag ställde. De intervjuer som jag hade som var nätbaserade gick till 

så att jag skrev ner svaren ord efter ord för att kunna göra en uppföljning. Sammanlagt 

intervjuade jag sju fritidslärare.  

Jag utgick från samma frågor (se bilaga 1) för att underlätta som en mall för mina intervjuer. 

De som intervjuades fick ett dokument som berättade vad det var de skulle bli intervjuade om 

och samt ett papper där de fick skriva under att de vet vad som gällde under intervjun.  

 

4.4 Metoddiskussion 

Det som har varit positivt var skype som är var bra koncept att använda sig av när man inte 

kan träffas fysiskt. Under intervjuerna antecknade jag ord för ord, därför tog det längre tid än 

jag förväntat mig. Min metod kändes mest relevant eftersom det var pedagogernas åsikter jag 
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ville veta. Det som hade varit intressant hade varit om man under en längre period hade 

kunnat observera arbetet med värdegrundsmetoder, men det kändes som det var tidskrävande. 

För att tidsåtgången inte skulle bli för stor hade man fått rikta in sig på en metod och därefter 

undersökt denna med intervjuer och observationer.  

Det som varit svårigheten med att använda sig av skype är att personerna jag frågat haft svårt 

att få tid och därför valde flertal av de jag frågat att hoppa över att vara med i intervjuer via 

detta sätt och valde därför inte att delta. Till nästa gång bör det tänkas på att vara ute i god tid 

och sträva efter fysiska träffar. I samtal med skype går man miste om det som förmedlas via 

kroppsspråket. 

Det som hade ökat trovärdigheten också kallat validitet hade varit om jag hade varit om jag 

intervjuat fler yrkeskategorier i min undersökning. Denna undersökning speglar endast 

fritidslärarens tankar. Jag hade tankar i min undersökning att få så många olika fritidslärare 

med olika erfarenheter av olika värdegrundsmetoder. Det var två som arbetat med en och 

samma metod men båda dessa respondenter hade erfarenhet av andra metoder, resterande 

hade erfarenhet av olika metoder. 

Övergår vi till re abilitet så ångrar jag nu att jag inte använde en bandspelare, utan jag 

antecknade ordagrant vad mina respondenter sagt. Nackdelen med detta sätt är att intervjuerna 

tog längre tid än vad de hade behövt.  

Andra svårigheter är att man lätt själv kan komma in och kommentera med sina egna åsikter 

när man försöker få till ett kvalitativt samtal. Men i mitt fall gick det relativt bra ändå och jag 

undvek mina åsikter i detta. 

 

4.5 Etiskt förhållningssätt  

I mitt arbete ville jag få alla respondenter att känna sig trygga i sitt deltagande. Jag började 

med att skriva brev till alla respondenter där jag förklarade min tanke och hänvisade dem 

vidare till codex hemsida. ”Det grundläggande kravet på en god information innebär att 

forskaren skall tillse att tilltänkta patienter eller försökspersoner informeras på ett sätt och 

med ett språk som de förstår” (codex.se 2012).  
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Enligt vetenskapsrådet (2011)så finns det några saker man ska ta hänsyn till. En av dessa 

saker är individskyddskravet, det innebär att man som respondent ska skyddas från skada och 

kränkning. Jag har valt att alla i undersökningen är anonyma för det är inte intressant för min 

studie. ”I vissa typer av studier är de enskilda individernas identitet inte intressanta, t.ex. i 

studier om variationer i inställningar i en viss fråga i en bestämd grupp över tid” 

(Vetenskapsrådet 2011:68). 
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5. RESULTAT 

I detta kapitel redovisar jag intervjuerna jag genomfört. Jag har bearbetat materialet som 

sådan att jag kommer redovisa olika punkter som tas upp av fritidslärarna kopplat till min 

frågeställning. 

5.1 Arbete med värdegrundsmetoder 

I läroplanen står det att skolan ska arbeta med värdegrunden. ”Utbildningen ska förmedla och 

förankra respekt för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande demokratiska 

värderingar som det svenska samhället vilar på” (Lgr11 2011:7). Mina respondenter har alla 

olika erfarenheter av värdegrundsarbete, men alla har någon slags erfarenhet av 

värdegrundsarbetet i form av något program.  

 

5.1.1 Värdegrundsmetodernas fördelar  

En av respondenterna (F 6)är väldigt positiv till metoderna, enligt henne skulle man som 

pedagog inte klara sig utan dessa. Hon tror att pedagogerna skulle känna sig säkrare med 

dessa metoder och kan därför inte uteslutas. Däremot så säger hon att ”en del följer 

metoderna till punkt och pricka och det kan medföra att man glömmer bort vilken barngrupp 

man egentligen har.” Man glömmer av vilka individer man har och hur man anpassar 

metoderna till var och en. Samma respondent säger att hon tror att man har så fullt upp att 

göra som pedagog att man tycker det är skönt att få färdigt material som underlättar från en 

annars stressig verksamhet.  

”Fördelar med att följa metoder är att man inte behöver uppfinna hjulet på nytt varje gång. 

Man kan relativt enkelt följa de uppgifter materialet innehåller. På så vis blir det av och 

glöms inte bort” säger F1. Han påpekar också vikten av att man ska arbeta med 

värdegrundsmetoden regelbundet för han tror att det är enda sättet att uppnå resultat.  

Fördelar är också att man i vissa metoder har övningar som stärker självkänslan för individen 

säger en respondent. ”Många saker i alla materialen handlar att tycka om sig själv och förstå 

att man är speciell och det är alltid viktigt. Först då kan man tycka om och respektera 

andra.” säger F7. ”Överlag tycker jag att det mest positiva är att gruppen blir mer 

harmonisk. Eleverna får en större förståelse och respekt för varandra. De lär sig uttrycka sig 

på ett mer konstruktivt sätt och tar ansvar för sina handlingar” säger en av F7. 
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 F6 är imponerad av att metoden fungerar så väl. Hon har fram tills nu endast varit med om ett 

mobbningsfall där inte Farstametoden gjort sitt jobb. Annars tycker han att det är helt 

fantastiskt att metoden fungerar så väl. Hon säger också att metoden har ändrats lite och har 

blivit förbättrad än hur den ursprungligen var.  

F7 tycker att rePulse hjälper de elever som har svårt att uttryck sig, då det är lättare att 

använda en bildillustration och har då lättare för att svara på frågor. Hon hade ännu inte 

upptäckt något som var nackdel med denna metod. ”Det finns stora möjligheter att 

dramatisera och eleverna får ta del av varandras tankar och känslor - vilket ger en större 

dimension och förståelse för olikheter”  

F7 har kunnat arbeta på ett sådant sätt att man kunnat ”dela sin stora grupp i två delar” för att 

få ett så kvalitativt samtal som möjligt. I den stora gruppen går ca 22 elever Hon berättar att 

man har haft könshomogena grupper samt blandade grupper i olika samtal. ”I en trygg grupp 

ges alla chansen att uttrycka sina tankar och känslor, då ingen nämns vid namn behöver man 

inte känna sig utpekad”(F7) 

F 2 säger att materialen är bra som hon använder, bland annat Charlie men också 

dramaövningar. Hon säger också ”men för att det ska bli bra så tror jag att det är viktigt att 

man blandar, tar det bästa från det man har. Inte följer pärmen blint.” 

 

5.1.2 Värdegrundsmetodernas brister 

Det som kan vara svårigheter med att arbeta med dessa metoder är att de ska individanpassas. 

”Det är inte alltid lätt att lägga nivån just på deras nivå” säger f1. Han fortsätter och säger 

att metoderna också kan kännas flummiga och det gäller att man får med eleverna på 

resonemanget och tankesättet. ”För det krävs tid och tiden kan kännas knapp ihop med alla 

ämnen som finns på schemat”. F 5 tycker att arbetet mest är ”centrerat till skoldagen och 

glöms bort på fritidstiden. Oftast är det andra aktiviteter som är under fritidstiden och då får 

vi inte plats med värdegrundsövningarna.” 

Ytterligare en nackdel kan vara att materialet är svåranpassat säger en av respondenterna (F 

6), eftersom det känns som man får ”omarbeta materialet”. Man kan inte följa allt till punkt 

och pricka på grund av att de arbetar med fler metoder. Det som också kan vara krångligt är 

att metoderna ofta är indelade i lektionspass och det blir oftast ”tjatigt för barnen” med alla 
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de övningar som finns i lektionspasset säger respondenten(F1). Han fortsätter att påpeka att 

man som pedagog förklarar för eleverna att övningarna handlar om personens beteende och 

inte individen. Detta upplever han som ett vanligt missförstånd och att eleverna uppfattar 

övningarna på fel sätt. ”Alla ska känna att de är delaktiga och accepterade oavsett tankar, 

känslor och beteende, detta uppnås om vi inte talar om att det är ”fel” på individen” säger f7. 

 

”Jag gick nästan helt efter pärmen i början, jag var väldigt peppad i början, men innan det 

använde jag mig av drama varje vecka, och jag tycker det gav bättre resultat än Charlie 

”säger F2 om metoden Charlie. Hon tycker också att materialet är överdrivet och arbetar idag 

med drama med olika inslag av Charlie. Hon säger också att ”Charlies material bör 

omarbetas och förenklas och att det är lite väl tjatigt om man följer det till punkt och pricka ” 

(F 6). Hon tycker att metoden är bäst för de yngsta. ”Jag tycker att den skulle behöva 

utvecklas till att på mellanstadiet handla mer om särskilda frågor, rasismfrågor etc.”.  

Nackdelen med arbete med värdegrundsmetoder är att det tar ett tag innan eleverna vågar 

yttra sina tankar och känslor och det svåra i metoderna kan vara att kunna ta till sig kritiken 

som ges och ta till sig att man gjort någon annan ledsen ” säger F7. Hon säger att det också 

uppkommer saker som gör att man de berörda inte är med under samtalet och man kan på så 

sätt inte lösa en eventuell konflikt. Det är inte ovanligt att någon elev blir utpekad flera gånger 

då det ofta uppstår konflikter kring denna elev och det är inte meningen med samtalen tycker 

F7. ”Det svåra är också att man i dessa metoder har svårigheter att låta alla komma till tals” 

säger Fp1. 

 

5.1.3 Stora barngrupper 

                    

                  Anledningen till att fritidslärarna är tveksamma till metoderna är att de är anpassade för 

mindre grupper. Idag är grupperna för stora på en del skolor. Att skapa mindre grupper under 

tiden man arbetar med värdegrunden för att ge eleverna möjlighet att reflektera är den största 

svårigheten.  

               

                   En av respondenterna berättar att de kan vara tre vuxna på en barngrupp runt femtio elever 

och det skulle innebära i snitt på nästan 17 barn på en vuxen. ”En del barngrupper kan anses 

lugna i den storleken medan andra grupper kan kännas större på grund av att barn är 
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individer som alla har sina behov” säger F5. Det är oftast lättare att arbeta med en grupp som 

är liten, där alla får chansen att vara med och tala och agera. ”Det krävs att man delar upp sig 

så man inte arbetar med för stora barngrupper när man väl ska arbeta med dessa frågor. Det 

är dock inte alltid det lättaste i verksamheterna då barngrupperna är extremt stora som det 

ser ut idag”(F1). I den barngruppen f1 har är det nästan 50 elever från förskoleklass upp till år 

två i samma fritidsgrupp.  

 

5.1.4  Kostnadsfråga 

Några pedagoger var fokuserade på att metoderna skapades för att tjäna pengar.” En del 

metoder har en hög kostnad och skolorna som har det ansträngt som de har det” säger F3. 

Hon fortsätter med att säga att metoderna kan vara bra i vissa fall men att de ska kosta så 

mycket är enbart för att tjäna pengar”. Fp 4 säger även han att det kostar mycket för en skola 

att köpa in, i hans fall Friends material. ”Eftersom skolan har tajt budget borde metoderna 

vara gratis, eller i alla fall näst intill. Men förstår att de som kommer upp med idéerna vill ha 

pengar(F 3). F5 inflikar också i sin intervju att hon upplever höga kostnader.  

 

5.2 Utan metoder 

Några respondenter var helt emot att arbeta med metoderna medan någon skulle kunna tänka 

sig att arbeta med flera metoder och ta ”godbitarna” ur olika koncept. En av respondenterna 

(F5) säger också att ”man har lite fingertoppskänsla när det gäller värdegrundsarbete och det 

klarar man utan metoder”. En annan respondenterna F 7 säger ”jag tror inte det finns någon 

specifik metod för att arbeta med värdegrundsarbetet”. 

 

 F4 är helt emot metoder och säger att han inte förstår varför man ska använda dem. ”Jag har 

inga bra erfarenheter av det materialet jag arbetat med, tycker nästan att det ger motsatt 

effekt. Eleverna har blivit mer medvetna och på något sätt har allt blivit mobbing som i själva 

verket kunde vara en liten konflikt som lätt kunde lösas.” 

 

 

 



19 
 

5.2.1  Värdegrundsarbete utan metoder 

F1 säger att han arbetar på ett sådant sätt att han tar tag i saker när det händer, han upplever att 

detta är bättre och att det är lättare att ta upp saker när situationen uppstår i verkligheten. 

Metoder behöver inte alltid vara det bästa sättet att arbeta med. ”Om man ska arbeta utan 

metoder får man vara noga med att arbetslaget arbetar tillsammans ” (F1). F 5 säger något 

liknande och tycker att det är huvudsaken ” att man har pratat ihop sig på sin skola och i 

arbetslaget så att man arbetar med samma och inte strävar åt olika håll”. 

F6: Jag tror att många lärare känner sig säkrare med dessa metoder men tyvärr tror jag att de följer 

metoderna till punkt och pricka utan tänka efter om det verkligen är detta barngruppen behöver. 

Något som påpekas av en respondent är att det är viktigt hur fritidspedagoger och arbetslagen 

arbetar ”Jag tror även på att vi som pedagoger måste vara lugna, inte skälla, inte höja rösten 

för mycket utan prata lugnt”(F2). Hon har arbetat med dramaövningar och forumspel som 

bara ger fördelar enligt henne. Hon säger att barnen får en mer konkret syn på hur en 

konfliktsituation ser ut och stärker olika värdegrundsfrågor. Dock får man vara försiktig med 

forumspel eller dramaövningar så att man inte hänger ut någon elev.  

F7: Jag tror personligen inte att man behöver arbeta med något specifikt material. Huvudsaken är att 

man som pedagog är en bra förespråkare när det gäller moral och etik, samt avsätter tid för att 

diskutera med sina elever, alltifrån vardagliga konflikter till mer universella problem.  
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6. DISKUSSION 

I detta kapitel diskuteras resultatet och tolkas utifrån dessa kopplat till bakgrund och tidigare 

forskning. 

 

6.1 Värdegrunden 

 

Skolan är i ständig förändring och likaså värdegrunden och samhället påverkar skolans krav 

på olika sätt. 

 I de första läroplanerna så fanns en kristen värdegrund som Olivestam och Thorsén nämner. 

På den tiden så var samhället präglat av den kristna tron. Idag är skolan och samhället i 

förändring vi har en mångkulturell skola där många har olika religioner, men lutar fortfarande 

på den kristna värdegrunden. Tidigare var ofta en part hemma, nu mera förvärvsarbetar båda, 

vilket innebär mer tid på fritidshemmet och inom skolans byggnader.  

 

Under min uppväxt på 90-talet gick fem av femton barn i fritidshem, allt medan åren gått har 

närvaron ökat och större krav ställs på skola och fritidshem där värdegrunden blir mer central. 

Kravet att arbeta med värdegrunden oavsett om man är lärare eller fritidslärare kan inte 

undvikas, men processen behöver diskuteras. 

 

 Efter intervjuer med sju fritidslärare så insåg jag vilket komplext begrepp värdegrund är. 

Olika arbetsplatser tycker att en värdegrundsmetod är det bästa sättet att arbeta på medan 

andra känner att de klarar sig utan. Det viktigaste är som Fp 5 sa ”att man har pratat ihop sig 

på sin skola och i arbetslaget så att man arbetar med samma och inte strävar åt olika håll”.  

 

Colnerud (2004) säger att värdegrunden inte får bli ett urholkat begrepp. Av egen erfarenhet 

så upprepades det så mycket att man tillslut tappade fotfästet och kom bort från vad det 

egentligen vad det betydde. Därför krävs reflektion om begreppet värdegrund, men ett 

konstaterande är att man ska vara försiktig med det.  
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6.2 Värdegrundsmetoders fördelar 

 

Trovärdigheten i de olika metoderna finns hos de flesta av de fritidslärare jag intervjuat. Olika 

metoder har olika fördelar och i vissa fall har flera metoder känts aktuella att arbeta med. F6 

menar att man inte skulle klara sig utan metoderna, hon säger att pedagogerna känner sig 

säkrare och metoderna kan inte uteslutas. Samma respondent säger att hon tror att lärarna 

tycker det är skönt att ha ett färdigt material. F6 arbetar med Charliemetoden. ”Projekt Charlie 

är en förebyggande metod för barn och ungdom, där emotionell intelligens (EQ)och social 

kompetens tränas”(Projekt Charlie 2012). 

 

En annan fördel är att man inte behöver som F1 säger uppfinna hjulet varje gång. Han påvisar 

också att man ska arbeta med metoden regelbundet för att uppnå resultat. Alla metoder har ett 

koncept som innebär att man har ett färdigt material att arbeta utefter. Fritidsläraren F1 arbetar 

med Lions Quest (2012) som värdesätter kommunikation, samarbete och konfliktmetoder. 

 

I min undersökning var fritidslärare mest mån om elevens självkänsla och trygghet. Vinsten 

med vissa metoderna är att somliga övningar stärker elevens självkänsla. ”Många saker i 

materialen handlar om att tycka om sig själv och förstå att man är speciell och det är alltid 

viktigt. Först då kan man tycka om och respektera andra”(F7). ”Förutsättningarna för att vi 

ska få våra behov av att bli sedda och accepterade, av närhet och kärlek tillgodosedda är att 

vi känner tillhörighet med andra människor ”(Höistad 2001:18).  

Farstametoden är den metod som F6 talar för, hon menar att det bara funnits ett tillfälle sen 

hon började arbeta på fritidshem sen 1998 som Farstametoden inte gjort sitt jobb. Hon berättar 

också att metoden krävt en viss omarbetning, men efter omarbetat material har det fungerat 

bra. Farstametoden skapades på 80-talet för att Karl Ljungström(2012) ville ha ett material för 

akut mobbing. 

En annan metod som en av mina respondenter (F7)förespråkar är rePulse. ”Metoden visar hur 

man själv kan ta kontrollen och styra sina impulser på ett nytt sätt”(Repulse 2012). Hon 

menar att denna metod hjälper de elever som har svårt att uttrycka sig. F7 har också haft 

möjlighet att dela sin grupp med 22 elever i två grupper och det har underlättat arbetet med 

rePulse.  
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6.3 Värdegrundsmetodernas brister 

Skolverket(2011) varnar för att använda dessa metoder fullt ut och mina respondenter visar 

också att metoderna har brister. En anledning till att metoderna brister är att ”man får 

omarbeta materialet för att det är svåranpassat”(F6). Arbetet med materialen blir svårt att 

arbeta med när man använder samma metod till alla barn när alla barn har olika behov. Att 

omarbeta ett färdigt material gör att man som lärare lägger kraft och energi på något som 

redan är skapat.  

F5 tycker att metoderna som han arbetade med var ”centrerade på dagtid och inte alls på 

fritidstiden.” Fritiden blev den tid på dagen då skolans mer regelstyrda värld skulle hållas på 

distans” (Klerfelt och Haglund 2011:25). Värdegrundsmetoderna är uppdelade för att ge mer 

styrda aktiviteter. På fritidstiden försöker många fritidslärare uppmuntra till den fria lekens 

aktiviteter där värdegrundsarbete inte är aktuellt.  

 

Huvudsaken är att man i sitt arbetslag hittar ett gemensamt sätt att arbeta på och att man själv 

väljer vad som ska finnas i verksamheten eller inte. F1 nämner att tiden kan vara knapp ihop 

med alla ämnen som finns på schemat i skolan. Här kan det skapa en öppning till att man 

istället får in värdegrundsarbete på fritidstiden. När fritidshemmen flyttade in i skolan på 

mitten av 1990-talet så var tanken att öka samarbetet kring barns vardag och större samarbete 

mellan yrkesgrupperna. Som fritidslärare och arbetslag får man tillsammans hitta något som 

fungerar för eleven under hela dagen. Det är en fritidlärare (F1) som tar upp att om metoderna 

ska fungera krävs att man arbetar med det minst ett lektionspass i veckan för ett synligt 

resultat. 

Tankar som uppstått hos en av respondenterna är att man matar eleverna med sådana 

övningar som uppfattas på fel sätt. ”Vi måste vara medvetna om att våra värderingsgrunder 

inte alltid är relevanta för barnen”(Gren 2008:28). Även om de flesta metoder anses ligga på 

deras nivå kan man inte förbereda sig på hur eleven kommer att reagera. F1 påpekar att man 

som pedagog förklarar för eleverna att övningarna handlar om personens beteende inte 

individen. En svårighet kan vara att ta kritik när man gjort någon ledsen och att det kan ta ett 

tag innan man vågar yttra sina tankar (F7). 
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6.3.1 Stora barngrupper 

En problematik som en av mina respondenter trycker extra på, är de stora barngrupperna och 

att metoderna som används är anpassade till mindre grupper. Erfarenheten säger att 

barngrupperna växer medan personalantalet stannar vid densamma som tidigare. ”I 

skolinspektionens granskning 2010 hade fritidshemmen i snitt 47 barn i sina grupper, men det 

fanns exempel med upp till 125 barn” (Forskning.se 2012). En av fritidslärarna arbetar i snitt 

med 17 elever på fritidshemmet.  

Svårigheterna ökar med större grupper, sämre arbetsmiljö, minskade sociala kontakter med 

både för lärare och elever, oro och stökighet ökar. ”Miljön påverkar eleven, den är aktiv och 

dynamisk och läraren har en viktig roll i att organisera miljön”(Lindqvist 1999:73). Små 

lokaler kontra stora barngrupper skapar svårigheten. . Kärling (2011) skriver att bråkiga 

elever kan visa upp andra sidor om man ändrar miljön.  

6.3.2  Kostnadsfråga  

Några av respondenterna anser att metoderna är dyra. F3 menar att metoderna är bra i vissa 

fall men att de kostar så mycket enbart för att man ska tjäna pengar på den. Bör skolorna 

betala stora summor pengar för att arbeta med värdegrunden? Skolverket(2011) skriver att det 

är både kostsamt i både material och i pedagogernas tid i undervisning och verksamhet.  

 

6.4 Värdegrundsarbete utan metoder  

Arbete med värdegrunden är skolan ålagda att arbeta med, med eller utan metoder. Skolverket 

(2011)skriver att en del metoder skapade motsatta effekter. Det är inte så man vill att 

metoderna ska användas. Skolverket(2011) påpekar också att noggranna kartläggningar måste 

göras innan man använder metoderna.  

Några fritidslärare anser sig klara arbete med värdegrunden utan att använda någon specifik 

metod. Det som var viktigast när man arbetar med värdegrunden var att man arbetade på 

samma sätt i sitt arbetslag säger både F1 och F2. F2 säger också att det är bra att man är 

överens på hela skolan.  

En av fritidslärarna(F2) använder sig av drama och forumspel som alternativ i stället för 

metoder som värdegrundsarbete. Hon säger att det bara ger fördelar att arbeta på det sättet och 
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att barnen får en mer konkret syn på hur en konfliktsituation ser ut. F2 säger också att man får 

vara försiktig med forumspel och dramaövningar så att man inte hänger ut någon elev.  

F7 är den enda av mina respondenter som personligen inte tror på att man behöver något 

specifikt material. ”Huvudsaken är att man som pedagog är bra förespråkare när det gäller 

moral och etik samt avsätter tid för att diskutera med sina elever, alltifrån vardagliga 

konflikter till mer universella problem”. ”Man kan bland annat luras tro att olika 

värdepedagogiska insatser kan ersätta varandra, som exempelvis projekt mot mobbing 

automatiskt skulle utveckla demokratiska värden och forskningsobjekt” (Colnerud 2004:85). 

 

 

6.5 Avslutande reflektioner 

 

Det är inte lätt att veta vilka reflektioner jag får i detta examensarbete gällande min 

frågeställning. I början av arbetet startades upp hade jag tankar om en värdegrundsmetod som 

jag tyckte om att arbeta efter. Materialet som var lätt att förstå och övningarna var på rätt nivå 

för årskursen. Efter att ha läst skolverkets rapport och intervjuat fritidslärare, känns det som 

en risk att arbeta utifrån enbart en metod. Som jag tidigare nämnde var övningarna anpassade 

på rätt nivå för årskursen men kanske inte anpassat för individen eller de tre grupperna jag 

arbetade med.  

 

 Uppfattningen blir att man använder sig av det material eller den övning som känns bäst för 

gruppen eller individerna vid specifika tillfällen. Jag tror att man vinner på att vara bred i sina 

tankegångar och att man är öppen för nya idéer. Fler metoder kommer som säger sig vara 

bättre än den du tidigare prövat. Det finns alltid något som är bättre än det du har tillgängligt 

idag. Jag tror att det är viktigt att vi lärare litar på vår känsla för vad som är bäst just för 

individer och grupper vi arbetar med. Om det är en värdegrundsmetod eller sunt förnuft, tror 

jag inte det spelar någon roll, så länge man är överens på den arbetsplatsen man arbetar på.  

 

Visserligen tror jag att alla pedagoger på skolan gör sitt yttersta med att arbeta med 

värdegrunden. Lärare är inriktad på kunskapsmål och fritidslärare mer inriktad på strävansmål 

så tror jag båda har stor betydelse för elevernas sociala samspel. 
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 Sammanfattningsvis bör vi vara aktsamma med värdegrundsbegreppet, samtidigt som det inte 

får glömmas bort. Återkommer vi till värdegrundsmetoder och vet att man har en metod som 

fungerar så skall man självklart arbeta utifrån den eller helt enkelt arbeta fritt. Det viktigaste 

är att barnen mår bra och känner att de är trygga i skolan.  

 

6.6 Fortsatt forskning  

Det som hade varit intressant till den vidare forskningen är att försöka fånga en helhetsbild på 

hur värdegrunden arbetas med i skolorna av olika yrkeskategorier. Det kan också vara 

intressant att gå på djupet med någon av de metoder jag nämnt i arbetet. Den metoden man 

väljer att arbeta med kan läraren gå in på djupet hur den fungerar i praktiken genom egna 

utföranden, observationer och intervjuer för att få en bredare bild av just vald metod.  

 

6.7 Avslutande ord 

Det har varit ett intressant projekt att arbeta med värdegrundsmetoder. Tack till de 

fritidslärare som har ställt upp på intervjuer. Tack även till min handledare, min familj och 

kollegor i stöttandet av arbetet.  Fritidslärarna har en viktig roll för barnen i värdegrundsfrågor 

och det är viktigt att de finns kvar.  

 

”Ingen blir ett jag utan en annan människa” 

Kärling 2011  
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BILAGA 1 

Intervjufrågor  

 

Har du arbetat med någon värdegrundsmetod? 

 

Vad tyckte du om den metoden fördelar/ nackdelar?  

 

Om du inte arbetat med metoderna vad tycker du om dessa metoder generellt 

fördelar/nackdelar?  

 

Tror du att pedagoger skulle klara sig utan dessa metoder?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Bilaga 2  

 

Hej! 

 

Jag heter Anna Ivarsson och jag till Lärare med inriktning fritidshem via Linneuniversitet i 

Växjö Jag har nu påbörjat min sista kurs som innebär examensarbete. I mitt examensarbete 

vill jag undersöka metoderna mot mobbing till exempel SET, Lions Quest m.fl. . Är dessa 

användbara metoder i skolans värld? 

 

Jag hoppas att du som läser detta brev vill hjälpa mig genom att delta i en intervju som är 

nätbaserad. Med nätbaserad innebär det att vi använder oss av hjälpmedel som skype eller 

livechatt.  

 

För att du ska hinna förbereda inför intervjun så kommer du att få frågor att fundera på. 

För att underlätta för mig så kommer jag antingen att spela in samtalet eller anteckna 

ordagrant vad som sägs. Alla som deltar får vara anonyma och inga namn eller skolor 

kommer nämnas i det färdigställda materialet. Jag har hämtat och delgett den information som 

Codex delger på sin hemsida om god forskning. Bland annat syftet med examensarbetet, 

metoden som kommer användas etc. Läs mer här: http://www.codex.vr.se/manniska2.shtml  

 

Intervjufrågor  

Har du arbetat med någon värdegrundsmetod? 

 

Vad tyckte du om den metoden fördelar/ nackdelar?  

 

Vad tycker du om dessa metoder generellt fördelar/nackdelar?  

 

Tror du att pedagoger skulle klara sig utan dessa metoder?  

http://www.codex.vr.se/manniska2.shtml


 
 

 

Jag skulle behöva ditt godkännande att jag använder dina svar i examensarbetet. Därmed vore 

det bra om du kunde scanna in eller skicka ditt papper med underskrift på till mig.  

 

Namn...................................................................... 

Datum …................................................................ 

 

Tack på förhand  

Anna Ivarsson 

 

Linnéuniversitetet ”Lärare med inriktning fritidshem” 210hp Distanskurs. Examensarbete 

Anna Ivarsson  

 

 

 

 

 
 


