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ABSTRACT 
Syftet med följande kvalitativa studie är att med hjälp av intervjuer undersöka lärares 

arbete med och tankar om skolans värdegrund när det kommer till demokrati, fostran, ett 

mångkulturellt samhälle och jämlikhet. Frågeställningarna inkluderar även en avsikt att 

studera hur undervisningen går till, om denna enbart är planerad eller om de intervjuade 

lärarna vittnar om icke planerade lärsituationer. Metoden som används är 

semistrukturella intervjuer som sammanställs, transkriberas och analyseras genom att 

applicera Deweys teorier om intelligent action på resultatet. Även Colnerud och 

Thornbergs begrepp värdepedagogik används i analysen av empirin, samt Thornbergs 

definition av explicit och implicit värdepedagogik. Resultatet visar att lärare använder 

sig av planerad undervisning men att icke planerade lärsituationer spelar en betydande 

roll. Den förra kan bestå av speciella lektioner vikta för värdegrundsarbete eller 

ämneslärares arbete med att välja material för att främja diskussioner om 

värdegrundsfrågor. Den senare består av lärares attityder, deras vilja att förmedla vikten 

av respekt och en vilja av att via sin person förmedla de värderingar som skolan står för. 

Slutsatsen av studien visar att lärare både med explicita och implicita 

värdegrundspedagogiker kan bidra till elevers omedelbara och fördjupade erfarenheter 

av sin utbildning men att den implicita värdegrundspedagogiken har större effekt för 

elevers erfarenheter än den explicita, även om det är den explicita som beskrivs och 

synliggörs av skolor. Inte förrän dagens elever är integrerade i samhället som vuxna 

kommer ett resultat att kunna mätas av lärares värdegrundsarbete. 
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1 INTRODUKTION 
Lärares arbete med värdegrunden är tämligen aktuellt idag. Detta eftersom skolan än 

en gång har kommit i fokus, bland annat i och med 2013 års PISA-rapport som 

visade en kraftig nedgång av svenska elevers resultat (Skolverket 2013). Dagens 

skolpolitiker hävdar att en del av skolans försämrade resultat kan förklaras med att 

läraren har för låg status i svenska skolor. Samma skolpolitiker var med och sjösatte 

de två senaste läroplanerna som har en uttalad värdegrund på en framträdande plats. 

Värdegrunden är, jämte ämneskunskaperna, en stor del av lärares arbete. Det är 

därför av betydelse att studera hur lärare arbetar med värdegrunden och hur deras 

tankar om detta arbete ser ut. 

I ett samhällsklimat som idag, där förändringar sker med hög hastighet, kan det 

kännas svårt att hinna med. Därför är det viktigt att ha en gemensam grund, en 

gemensam nämnare att falla tillbaka på. En av dessa grunder är deklarationen om de 

mänskliga rättigheterna som FN antog 1948. Även om vår värld har förändrats 

mycket på de dryga 65 år som gått, är dessa fortfarande grunden till hur vi ser på vår 

omvärld och vad vi förmedlar till våra barn. Under samma tidsperiod har Sveriges 

skola genomgått en rad förändringar och inte mindre än sex stycken läroplaner för 

grundskolan har utarbetats och implementerats. I alla dessa har synen på vår omvärld 

funnits med som en väsentlig del av undervisningen. Från att i mitten av föregående 

sekel koncentreras på demokrati, ta vägen över solidaritet under 70-talets början och 

fokusera på jämlikhet under 80-talet har skolpolitiker utkristalliserat en rad 

gemensamma värden som fick en egen, framstående plats i 1994 års läroplan: 

skolans värdegrund var skapad.  

Demokrati, fostran och jämlikhet är delar av denna värdegrund som funnits i skolans 

läroplaner under lång tid. Med en omvärld i förändring kom behovet av att även 

fokusera på de värden som kommer med ett mångkulturellt samhälle. Dessa fyra 

aspekter är centrala för skolans uppdrag. Alla lärare har en skyldighet att förhålla sig 

till och arbeta med dessa. Sverige är självfallet inte unikt i detta, det finns flera 

länder som arbetar på liknande sätt, med att skapa en gemensam grund för de 

individer som snart ska ta över. Det är rektorernas och lärarnas ansvar att 

värdegrunden ständigt integreras i undervisningen. Frågan är hur denna integrering 

ser ut och vad lärarna personligen har för syn på sitt värdegrundsarbete utifrån de 

fyra nämnda aspekterna. Då detta är en angelägen fråga beslutade vi oss för att 

intervjua högstadielärare för att se hur deras värdegrundsarbete ser ut och vad de 

själva anser om det. Syftet var även att undersöka ifall det finns en medvetenhet med 

värdegrundsarbetet, om detta är planerad undervisning eller om värdegrundsarbetet 

genomsyrar verksamheten utan att vara schemalagd. Föreliggande studies titel, ”Jag 

vill ju bara att dom ska bli bra människor”, är ett citat från en av de intervjuade 

lärarna och visar tydligt hur lärares arbete med värdegrunden handlar om så mycket 

mer än att utbilda elever i ”världens bästa skola”. 

  



2 

 

2 BAKGRUND 
I detta kapitel kommer skolans värdegrund att presenteras samt hur denna kom till. 

Då skollagarna har haft och har en mer övergripande roll i de olika styrdokument 

som skolan har att förhålla sig till kommer dessa att presenteras först. Sedan läggs 

fokus på hur olika läroplaner över tid har preciserat dessa lagar. För att skapa en 

förförståelse för de olika aspekterna av värdegrunden som föreliggande studie 

behandlar kommer dessa fyra, demokrati, fostran, ett mångkulturellt samhälle och 

jämlikhet, att presenteras, både i ett historiskt perspektiv och hur lärare kan arbeta 

med dem.  

2.1 Lagar som styr skolan 

I skollagen (2010:800) står det att utbildningen ska syfta till att eleverna ska få och 

utveckla kunskaper och värden. 

Utbildningen ska också förmedla och förankra respekt för de mänskliga 

rättigheterna och de grundläggande demokratiska värderingar som det svenska 

samhället vilar på. I utbildningen ska hänsyn tas till barns och elevers olika 

behov. (Skollagen 2010:800, kap 1, § 4) 

I kapitel 6, § 8 står det att huvudmannen ansvar för att varje verksamhet har en 

likabehandlingsplan. Den är till för att förebygga och stoppa kränkningar och 

trakasserier. Den innehåller förebyggande åtgärder och rutiner för hur skolorna ska 

agera vid olika tillfällen. Den ska även revideras med jämna mellanrum (Skollagen 

2010:800). 

Lagen om förbud mot diskriminering och annan kränkande behandling av barn och 

elever (SFS 2006:67) har som ändamål att: 

 främja barns och elevers lika rättigheter samt att motverka diskriminering på 

grund av kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell 

läggning eller funktionshinder. Lagen har också till ändamål att motverka annan 

kränkande behandling. (SFS 2006:67) 

2.2 Läroplaner och värdegrunden 

Den första statliga undervisningsplanen kom år 1919 (Elmeroth, Eek-Karlsson, 

Olsson & Valve 2006). I den låg bergspredikan som grund för etiska diskussioner 

som då ingick i kristendomsundervisningen (Hedin & Lahdenperä 2003). År 1955 

ersattes denna med en undervisningsplan som Kungliga Skolöverstyrelsen beslutat 

om (Elmeroth et al. 2006). I de allmänna anvisningarna i 1955 års undervisningsplan 

beskrivs hur skolarbetet ska ske för att “lärjungarna” ska bli ansvarsfulla, ärliga och 

uthålliga. Vidare står det att man ska främja lärjungarnas självständighet vad gäller 

värderingar så som kamratkänsla, artighet och hjälpsamhet (Kungliga 

Skolöverstyrelsen 1955, s. 6f).  

Först år 1962 kom den första centralplanen som även kallades läroplan, i den fanns 

det omfattande mål och riktlinjer. I målen står det bland annat att eleven ska fostras 

till att vara hjälpsam och ha respekt för människans egenvärde och okränkbarhet. 

Själva ordet jämlikhet nämns inte men beskrivs genom att utbildningen ska ge alla 

tillgång till lika utbildningsmöjligheter. Vidare påtalas det att skolan ska fostra 

eleverna till att få kunskaper om demokratins principer såsom likaberättigande 

mellan båda könen, nationer och olika folkgrupper. Här beskrivs att eleverna ska få 

en uppfattning om de moraliska normer som måste gälla för upprätthållandet av ett 

demokratiskt samhälle. Fokus läggs vid att eleverna möts på ett bra sätt, får 
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uppskattning samt ges möjlighet att delta i klassens och skolans aktiviteter. Gällande 

mångkulturalism påtalas det att eleverna ska få ökad förståelse för människors liv 

och olika sätt att leva (Kungl. Skolöverstyrelsen 1962).  

År 1969 kom nästa läroplan där eleven ska vara i centrum och ges möjlighet att 

påverka sina arbetsvillkor. Skolan ska hjälpa eleven att utvecklas som individ och 

medborgare för att kunna leva och påverka det demokratiska samhället. Vidare ska 

skolan lära eleverna om den verklighet som finns runt omkring eleven, både 

nationellt och internationellt (Skolöverstyrelsen 1969). Här används begreppet 

jämställdhet för första gången för att beskriva hur skolan ska arbeta för att män och 

kvinnor ska vara jämställda. Skolan ska även skapa förståelse för grupper i samhället 

där det finns särskilda problem, detta gäller även andra nationaliteter och 

folkgrupper. I läroplanen som kom år 1969 las vikt vid att eleverna lär sig om vanor, 

attityder och värderingar (Skolöverstyrelsen 1969). 

År 1980 kom Lpo-80 där det slås fast att:  

läroplanen ska spegla demokratins samhällssyn och människosyn: människan är 

aktiv, skapande, kan och måste ta ansvar och söka kunskap för att i samverkan 

med andra förstå och förbättra sina egna och sina medmänniskors livsvillkor. 

(Skolöverstyrelsen 1980, s.13)  

I den här läroplanen poängteras fostransuppdraget i samarbete med hemmet. Det 

mångkulturella samhället beskriv genom att eleverna ska få insikt i familjefrågor, 

sexualfrågor, internationella frågor samt invandrarfrågor. Skolans uppdrag är som 

tidigare att utveckla elevens egenskaper gällande tolerans och samverkan, att ge 

eleven insikt i att ingen människa får förtryckas och att alla har ett ansvar för att 

minska sina medmänniskors smärta och förnedring. Genom skolans försorg ska 

eleverna utveckla solidaritet med grupper som är eftersatta, både inom och utanför 

landet. Skolan ska även aktivt arbeta för att samhällsgemenskapen ska omfatta 

invandrare och för jämställdhet mellan kvinnor och män. Vad det gäller demokrati 

ska skolan vara öppen för de olika värderingar och åsikter som framförs. Samtidigt 

ska skolan hävda vår demokratis värden och ta avstånd från det som strider emot 

dessa. Skolan får inte vara neutral utan ska medvetet jobba för sina värderingar och 

fostra eleverna i detta (Skolöverstyrelsen 1980). 

I samband med att regeringen skulle utforma en ny läroplan kom läroplanskommittén 

med förslaget att en sådan ska svara på vilka värden som utbildningen ska vila på 

samt vilken typ av kunskap som ska väljas med tanke på lärandet. Det var dock inte 

alla som var överens om att dessa värden skulle skrivas in i den nya läroplanen 

(Nykänen 2009). I Lpo-94 har därför ordet värdegrund kommit till och begreppet 

ägnas ett helt kapitel. De grundläggande värden som nämns i de nyare läroplanerna 

är till stor del detsamma som i tidigare läroplaner, men har omformulerats för att de 

ska få en mer framträdande plats (Hedin & Lahdenperä 2003). Lpo-94 uttrycker att 

skolan ska förmedla och förankra de grundläggande värderingar som vårt samhälle 

vilar på, hos eleverna (Utbildningsdepartementet 1994). Skolans uppgift är att 

motverka traditionella könsmönster, eleverna ska få möjlighet att testa olika intressen 

oberoende av kön. I Lpo-94 uttrycks det att det inte är tillräckligt att bara undervisa i 

demokratiska värderingar. Själva undervisningen ska ske under demokratiska 

arbetsformer och förbereda eleverna på att ta en aktiv roll i samhället. Vad det gäller 

fostran säger läroplanen att skolan ska omfatta omsorg om eleverna, omtanke och 

generositet. Skolan ska även vara ett stöd för familjerna i deras fostran av eleverna. 

Eleverna ska ta avstånd från människoförtryck och respektera andra människors 

egenvärde (Utbildningsdepartementet 1994). 
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I Lgr-11 är inledningen annorlunda mot Lpo-94 eftersom den lyder under en 

nyskriven skollag. Den säger att utbildningen ska syfta till att eleverna ska få och 

utveckla kunskaper och värden (2010:800). Däremot är nedanstående stycke likadant 

som i Lpo-94: 

Människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors 

lika värde, jämställdhet mellan kvinnor och män samt solidaritet med svaga och 

utsatta är de värden som skolan skall gestalta och förmedla. I överensstämmelse 

med den etik som förvaltas av kristen tradition och västerländsk humanism sker 

detta genom individens fostran till rättskänsla, generositet, tolerans och 

ansvarstagande. Undervisningen i skolan skall vara icke-konfessionell. ( 

Skolverket 2011, s. 7) 

Enligt Hedin och Lahdenperä (2003) kom den här formuleringen från de borgerliga 

partierna som var vid makten under arbetets gång, och ett av dessa partier ville få 

med den kristna etiken i värdegrunden. De hade dock bekymmer med att få fram vad 

den kristna etiken innebar och vad som skiljer den från annan etik. Det är fel att 

benämna etiken som just kristen, istället bör den benämnas som allmänmänsklig etik 

(Hedin & Lahdenperä 2003). Då formuleringen med den kristna etiken och den 

västerländska humanismen försvann från Lpfö-98 ansågs den vara en politisk 

eftergift år 1994 och uppfattades som en parentes (Hedin & Lahdenperä 2003). 

Emellertid återkom begreppen i Lgr-11.  

Både kristen tradition och västerländsk humanism har många gemensamma nämnare 

och deras etiska grundtankar stämmer väl överens med skolans värdegrund. Var 

idéerna kommer ifrån är dock svårt att säga (Hedin 2001). Kristen etik ska ses som 

ett förhållningssätt. Detta innebär inte att skolan ska förmedla och befästa den kristna 

tron hos eleverna. Alla föräldrar ska kunna sända sina barn till skolan oavsett vilken 

tro de bekänner sig till (Elmeroth 2011). 

I vår nuvarande läroplan, Lgr-11, finns tydliga mål och riktlinjer för hur lärare ska 

arbeta med värdegrunden samt vad eleverna ska lära sig. De som arbetar på skolan 

ska: 

 medverka till att utveckla elevernas känsla för samhörighet, solidaritet 

och ansvar för människor också utanför den närmaste gruppen, 

 i sin verksamhet bidra till att skolan präglas av solidaritet mellan 

människor,  

 aktivt motverka diskriminering och kränkande behandling av individer 

eller grupper, 

 visa respekt för den enskilda individen och i det vardagliga arbetet utgå 

från ett demokratiskt förhållningssätt 

(Skolverket 2011, s. 12). 

 

Eleverna i sin tur ska lära sig att respektera andra människor, kunna förstå andra 

människors situation och ta avstånd från kränkande behandlingar och förtryck 

(Skolverket 2011). Enligt Skolverket handlar värdegrunden främst om 

förhållningssätt, om hur människor bemöter, kommunicerar och värderar varandra 

(Skolverket 2000). Olivestam och Thorsén (2011) beskriver 2011 års reform som 

skärvornas skola då de menar att den bygger på det som fanns kvar från 1994 års 

skola. Det som eftersträvades var den föredömliga skolan, läroplansutformarna ville 

visa att en värdegrundstillämpande skola var möjlig. Eleverna skulle garanteras en 

utbildning efter deras förutsättningar. Den meningsskapande skolan ska nås genom 

att: 
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Varje elev ska mötas utifrån sin socioekonomiska, kulturella eller 

genusbestämda bakgrund för att förhindra utanförskap och möjliggöra för de 

uppväxande att bli samhällsnyttiga medborgare. Värdegrunden förskjuts därför 

alltmer från individbehov till medborgarkompetens. (Olivestam & Thorsén 2011, 

s. 20) 

Skolan har förskjutits från att vara eleven-i-centrum till att gå mot läraren-i-centrum 

vilket även den nya skollagen förstärker (Olivestam & Thorsén 2011). 

2.3 Fyra aspekter av värdegrunden 

Begreppet värdegrund utgör ett av fundamenten i de nya läroplanerna och skall 

ligga till grund för all verksamhet i förskolan och skolan. De värden som lyfts 

fram i läroplanerna och som skolan skall gestalta och förmedla är: 

”Människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors 

lika värde, jämställdhet mellan kvinnor och män, samt solidaritet med svaga och 

utsatta”. (Zackari & Modigh 2000, s. 34) 

Efter närmare studier av värdegrunden har vi valt att dela upp den i fyra aspekter, 

demokrati, fostran, ett mångkulturellt samhälle och jämlikhet. Vi anser att dessa 

omfattar värdegrunden på ett tillfredställande sätt. Samtidigt är dessa delar aktuella i 

den diskussion som förs om svenska skolan idag. I de olika avsnitten diskuteras 

också olika sätt som lärare kan arbeta med värdegrunden. Då de fyra aspekterna går 

in i varandra kan det i vissa fall vara så att ett arbetssätt fungerar på flera av 

aspekterna. I dessa fall presenteras arbetssättet under den aspekten som först nämns 

av respektive källa. 

2.3.1 Demokrati 
De senaste decennierna har demokratifostran kommit tillbaka i läroplanerna för att 

under 50-talet ha varit i skymundan. Då lyftes istället andra saker fram, som till 

exempel arbetskraft. I vår nuvarande skollag finns det inskrivet att den undervisning 

som bedrivs i skolan ska göras på sådant sätt att den stämmer överens med de 

demokratiska värderingar som finns. I nuvarande regeringsformen (1974) står det i § 

2 att “det allmänna skall verka för att demokratins idéer blir vägledande inom 

samhällets alla områden” (SFS 1974:152, 1 kap. 2 §). Skolan ska visa på demokrati i 

all verksamhet. Detta innebär att det mesta ska beslutas genom demokratisk ordning. 

Det finns ramar för hur skolan ska jobba, ett exempel på en sådan ram är läroplanen 

med dess mål. Hur lärarna ska arbeta med detta tar dock inte läroplanen upp och inte 

heller vilka medel som ska användas (Hedin & Lahdenperä 2003). Demokrati 

handlar om att utjämna olikheter mellan olika grupper i vårt samhälle: ”[a]tt alla 

människor ges samma värde och demokratiska fri- och rättigheter är även en 

förutsättning för jämlika villkor mellan människorna”(Zackari & Modigh 2000, s. 

40). 

I skolans värld kan demokrati visa sig i form av elevinflytande (Zackari & Modigh 

2000). I Lgr-11 fastslås det att det inte räcker med att endast undervisa om de 

grundläggande demokratiska värderingarna. Skolan måste även bedriva 

undervisningen med demokratiska arbetsformer och eleverna måste förberedas för att 

aktivt kunna delta i samhället. Skolan ska främja elevernas förmåga att ta ett 

personligt ansvar. För att eleverna ska kunna stärkas i inflytande och ansvar ska 

skolan göra dem delaktiga i planering och utvärdering av undervisningen, samt vara 

med och välja teman, aktiviteter och ämnen (Skolverket 2011). 
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Det viktigaste i skolan beträffande demokratin är samtalet, och i detta samtal även 

vikten av att kunna lyssna. Finns inte denna förmåga finns inte heller någon grund 

för kommunikation. Utgångspunkten för samtalet är människors olikheter (Zackari & 

Modigh 2000). Dahlkwist (2011) upplyser om det så kallade deliberativa samtalet. 

Detta innebär samtal där olika synsätt ställs mot varandra och elever får möjlighet att 

argumentera för sin sak. Genom samtalen lär sig eleverna att lyssna på vad andra har 

för åsikt och visa respekt för denna. Samtalen ska leda till att elever kommer överens 

eller i alla fall kan sluta tillfälliga överenskommelser (Dahlkwist, 2011).  

2.3.2 Fostran 
En av skolans viktigaste uppgifter är att moraliskt fostra eleverna och med det ge 

dem kunskap om demokrati, människovärde och mänskliga rättigheter. Skolan ska 

föra vidare de traditioner och värderingar som är lämpliga till eleverna och som 

behövs i vårt samhälle (Hedin & Lahdenperä 2003). 

I Lgr-11 står det att: 

Utbildning och fostran är i djupare mening en fråga om att överföra och utveckla 

ett kulturarv - värden, traditioner, språk, kunskaper - från en generation till nästa. 

Skolan ska vara ett stöd för familjerna i deras ansvar för barnens fostran och 

utveckling. Arbetet måste därför ske i samarbete med hemmen. (Skolverket 

2011, s. 9) 

Vidare står det att skolan ska förbereda eleverna på att leva och fungera i samhället. 

Därför ska skolan förmedla de kunskaper som samhället kräver (Skolverket 2011). 

Hedin och Lahdenperä (2000) hävdar att det inte går att undervisa om värdegrund i 

rena lektionstimmar. De anser att värdegrunden måste diskuteras, ifrågasättas och 

levandegöras i skolan men även i samhället (Hedin & Lahdenperä 2000). Colnerud 

och Thornberg (2003) diskuterar en liknande aspekt. De anser att lärare inte bara kan 

överföra sina värderingar till eleverna utan de måste själva bilda sina egna 

uppfattningar. Lärarna bör istället uppmuntra och stimulera eleverna i deras arbete 

med att utveckla dessa värderingar (Colnerud & Thornberg 2003). 

Zackari och Modigh (2000) hävdar att rena värdegrundslektioner är motsägelsefullt 

eftersom värdegrunden handlar om människors förhållningssätt. Värdegrunden ska 

inte bara genomsyra undervisningen utan all verksamhet i skolan. Med detta sagt är 

det viktigt att påtala att skolorna ofta jobbar med temadagar när det gäller just 

värdegrunden. Det kan handla om en specifik fråga eller en början på ett mer 

långtgående arbete (Zackari & Modigh 2000).  

Elmeroth (2011) beskriver en annan syn på värdegrundslektioner. Hon beskriver hur 

en del skolor åsidosatt tid där de varje eller varannan vecka tar upp etiska frågor. 

Detta kan ske på olika sätt såsom värderingsövningar, rollspel eller etiska 

diskussioner. Behovet av att det finns en tid utsatt för etiska frågor är större bland de 

äldre eleverna. Det kan vara svårare för dessa elever att få rum med diskussioner och 

övningar som just fokuserar på etik när deras skoldag är uppdelad i 

ämnesundervisning. Just därför har en del arbetslag garanterat att de etiska frågorna 

får plats genom så kallade etiklektioner. Elever som sällan säger något på lektionerna 

får då utrymme att prata och frågor som annars kan kännas tabubelagda tas upp 

under dessa lektioner (Elmeroth 2011). 
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Läroplanen säger, enligt Dahlkwist (2011), att de grundläggande värderingarna ska 

överföras, förmedlas, förankras, hävdas och gestaltas men Dahlkwist (2011) hävdar 

att den inte säger hur detta ska ske. Skolorna kan bland annat arbeta med case och 

dilemman. Dilemman innebär att eleverna får små korta dilemman som de i par får 

diskutera och ta ställning till. De övningar eleverna får ska ligga nära deras vardag. 

Case är istället mer omfattande och komplexa, med verkliga och centrala problem. 

Det skapas en rollsituation där eleverna lätt blir engagerade, de går in i rollen och 

handlingen. Efteråt kan detta vara en bra grund för reflektion och utveckling av hur 

kriser ska klaras av. Andra övningar kan vara att eleverna får rangordna olika 

alternativ efter deras uppfattning och sedan berätta varför. Motsatsövningar kan även 

användas i undervisningen där eleverna får visa vilket alternativ de skulle välja 

genom att förflytta sig över en gräns på golvet (Dahlkwist 2011).  

2.3.3 Ett mångkulturellt samhälle 
Samhället har förändrats under de senaste decennierna och blivit mer mångkulturellt. 

Även om det står “kristen tradition” i läroplanen handlar det i själva verket om 

värderingar som återfinns i många kulturer. Zackari och Modigh (2000) hävdar 

vikten av att skolan omformulerar och förtydligar nya etiska värderingar som kan 

möta dessa nya kulturer (Zackari & Modigh 2000).   

Skolan ska ge plats för alla elevers religioner och kulturer på ett sådant sätt att den är 

icke-konfessionell och demokratisk (Zackari & Modigh 2000). Detta löser en del 

skolor genom till exempel att en del elever inte behöver vara med på julavslutningen 

i kyrkan eller att de slipper duscha efter idrottslektionen. Samtidigt är skolan inte 

fullt anpassad efter elever med utländsk bakgrund, flickor och pojkars olika 

förutsättningar och behov (Zackari & Modigh 2000). 

Eleverna måste få medel att uttrycka medvetna etiska ställningstaganden (Elmeroth 

2011). Detta kan lärarna göra genom att ha värderingsövningar som går ut på att 

eleverna får ta ställning till olika saker men även öva sig i att lyssna på andra elevers 

åsikter. På detta sätt växer elevernas känsla av trygghet genom att andra elever och 

lärare lyssnar och visar dem respekt. Vidare finns det skolor som gör studieresor till 

koncentrationsläger i utbildningssyfte (Elmeroth 2011).  

2.3.4 Jämlikhet vs. jämställdhet 
I föreliggande uppsats har vi i kommunikationen med lärare valt att använda 

begreppet jämlikhet eftersom detta har en övergripande betydelse som står för 

människors lika värde oavsett vilken grupptillhörighet som används för att beskriva 

dem. Hedin och Lahdenperä (2003) påpekar att ”Alla människors lika värde innebär 

att man inte skall göra skillnad på människor efter språk, kön, hudfärg, etnisk grupp 

eller religion” (Hedin & Lahdenperä 2003, s. 27). För skolan gäller detta både de 

krav som ställs på eleverna men även hur eleverna bedöms. I regeringsformen står 

det att: 

Det allmänna ska verka för att alla människor ska kunna uppnå delaktighet och 

jämlikhet i samhället och för att barns rätt tas till vara. Det allmänna ska 

motverka diskriminering av människor på grund av kön, hudfärg, nationellt eller 

etniskt ursprung, språklig eller religiös tillhörighet, funktionshinder, sexuell 

läggning, ålder eller andra omständigheter som gäller den enskilde som person. 

(SFS 1974:152, 1 kap. 2§) 
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I Lgr-11 nämns ordet jämställdhet 17 gånger medan jämlikhet används två gånger. 

Begreppet jämställdhet i detta sammanhang beskriver jämlikhet ur ett 

genusperspektiv, att alla har samma rätt- och skyldigheter oavsett kön. Som påtalats 

tidigare har det skett en glidning i vilka begrepp som varit viktiga att presentera i 

skolans läroplaner. Vid framställandet av de tre senaste läroplanerna har Sverige 

haft, till skillnad från tidigare, en borgerlig regering och detta kan ha en betydelse för 

vilka formuleringar som används. Lindensjö och Lundgren (2000) beskriver hur 

begreppet jämlikhet från början användes för att skapa en enhetlighet och på så sätt 

kunna nå en individualiserad utbildning:  

Från början framträder begreppet jämlikhet som en fråga om enkel jämlikhet, 

men utvecklas mot jämlikhet genom lika möjligheter. I ett nästa steg förskjuts 

jämlikhetsbegreppet till jämlikhet genom kompensatoriska insatser för att 

slutligen bli en fråga om lika värde inför fortsatt utbildning och arbetsmarknad. 

(Lindensjö & Lundgren 2000, s. 118) 

Som redan nämnts är det begreppet jämställdhet som främst används i Lgr-11. Det 

nämns i olika ämnens övergripande mål och även i själva kapitlet som presenterar 

skolans värdegrund finns jämställdhet med (Skolverket 2011). Det kan emellertid 

skönjas en fallande ordning av de olika begreppens signifikans, något som tydligt ses 

i citatet från Lgr-11 i avsnitt 2.2.   

Olivestam och Thorsén (2011) påtalar att redan under planeringen av undervisningen 

kan läraren välja läromedel och texter som aktualiserar värdegrunden för att integrera 

denna naturligt i undervisningen. Texter och läromedel kan handla om jämställdhet, 

solidaritet och liknande. I idrott och hälsa kommer värdegrunden in väldigt naturligt. 

Där kan det handla om sunt och osunt, svaga och utsatta eller kulturella skillnader 

angående kroppsuppfattning. Värdegrunden kan inte läras ut, utan måste 

implementeras och göras synlig för eleverna genom exempelvis ett deliberativt 

värdegrundssamtal (Olivestam & Thorsén 2011; Hedin & Lahdenperä 2000; Zackari 

& Modig (2000). 

2.4 Värdegrunden internationellt 

Sverige är självfallet inte ensamma om att lägga stor vikt vid etik och moral inom 

skolväsendet. Länder som Turkiet och USA lägger stor vikt vid värdegrunden i sina 

respektive läroplaner. Merey, Kus och Karatekin (2012) beskriver att den turkiska 

läroplanen (instructional curriculum) som 2005 introducerades för de tidigare åren 

lägger stor vikt vid värderingar och värdegrund (values and values education). 

Detsamma gäller för USA, där Center for Civic Education har tagit fram vissa 

standarder gällande värdegrund i undervisning (Merey, Kus & Karatekin 2012, s. 

1627ff). Det som kan sägas skilja dessa länder från Sverige är att det tydligt 

markeras och detaljerat beskrivs vilka delar av värdegrunden som ska tas upp i 

undervisningen. I Turkiet nämns bland annat solidaritet, hjälpsamhet, ett 

vetenskapligt synsätt, patriotism, individens rättigheter, kärlek, oberoende, respekt, 

familjens betydelse och hälsa. I USA finns liknande begrepp och författarna nämner 

även mångfald, allmännytta, ansvar, konfliktförebyggande, demokrati och tolerans 

som de mest betydelsefulla delarna av värdegrunden (Merey, Kus & Karatekin 

2012). Vid en jämförelse med värdegrunden i Lgr-11 är denna mer övergripande och 

mer precisa mål klargörs inte. Som påpekats innan i avsnitt 2.3.2 ger heller inte Lgr-

11 någon instruktion om hur de grundläggande värderingarna ska förmedlas till 

eleverna, något som är tydligare i de turkiska och amerikanska läroplanerna.  
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3 TIDIGARE FORSKNING 
I kapitel 2 presenterades hur själva värdegrundskonceptet har arbetats fram från de 

värden som, mer eller mindre, har funnits i skolans styrdokument under de senaste 

65 åren. Därtill diskuterades olika sätt som lärare bör arbeta med värdegrundsfrågor 

för att elever ska kunna ta till sig den kunskap som lärarna förmedlar. Innan 

föreliggande studie påbörjades fanns intresse av att se om det fanns ytterligare 

forskning inom området, utöver den som presenterats i kapitel 2, som inte bara visar 

hur lärare bör arbeta, utan faktiskt visar hur skolor arbetar med värdegrunden. 

Olika sökmotorer, såsom ERIC och SWEPUB, användes för att söka efter forskning 

inom vårt precisa område. De sökord som användes var value education, moral 

education, civic education, character education samt värdepedagogik. Även om flera 

sökningar gjordes på engelska och svenska, gav dessa ett magert resultat. De studier 

som var av betydelse för vår egen presenteras här.  

3.1 Svensk forskning 

2000 utgav Skolverket en studie, En fördjupad studie om värdegrunden: om möten, 

relationer och samtal som förutsättningar för arbetet med de grundläggande 

värdena. En fördjupad analys gjordes för att se hur grund- och gymnasieskolor och 

förskolor arbetar med värdegrunden. Den visar hur arbetet fungerar och vilka 

problem och möjligheter som lärare upplever finns. I denna beskrivs det hur lärare på 

skolor med hög andel elever med utländsk bakgrund försöker ta tillvara på 

mångkulturalismen genom att eleverna får berätta om sina olika kulturer. Lärarna 

lyfter även fram mindre gruppers historia i undervisningen. Skolornas mål med det 

här arbetet är att skapa större förståelse och respekt för andra kulturer. Skolverket 

(2000) hävdar i studien att om undervisningen präglas både av kulturella olikheter 

och också likheter kan demokratisk kompetens utvecklas. I skolor där det inte finns 

så många elever med utländsk bakgrund tycks det svårare att få in arbetet med 

mångkulturalism i det vardagliga arbetet, detta på grund av att det inte kommer in på 

ett naturligt sätt. Studien visar även att dessa skolor anser att det räcker att ge 

eleverna de grundläggande värderingar som finns om människors lika värde för att 

gå djupare in på specifika problem när dessa uppstår. Ofta arbetar skolorna istället 

med temadagar om till exempel rasism (Skolverket 2000). 

Thornbergs (2006) avhandling Värdepedagogik i skolans vardag – Interaktivt 

regelarbete mellan lärare och elever beskriver en kvalitativ studie där empirin 

bestod av observationer, ljudupptagning och intervjuer med lärare och elever 

(Thornberg 2006). Gruppens respondenter utgjordes dels av lärare som undervisade i 

förskoleklass, andra klass respektive femte klass och dels av dess elever. Thornbergs 

studie syftade till att ta reda på vilka de mest framträdande delarna av 

värdegrundsarbetet är, beskriva dessa och analysera dem. Thornberg beskriver två 

olika sätt att lära ut värdegrunden, det traditionella som består av direkt 

undervisning, uppmaningar, belöningar och bestraffningar. Det andra sättet är det 

progressiva eller konstruktivistiska där eleverna tillgodogör sig undervisningen 

genom sociala interaktioner och en värdegrund som genomsyrar hela verksamheten. 

Thornberg belyser även två olika typer av pedagogiker som används i 

värdegrundsarbetet, ”explicit värdepedagogik och implicit värdepedagogik” 

(Thornberg 2006, s. 41). Den förra handlar om den mer synliga undervisningen i 

skolan, såsom värdegrunden i läroplanen eller schemalagda tillfällen avsedda för 

diskussioner om värdegrunden. Den senare inbegriper lärarens betydelse i form av 
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normsättare och den dolda läroplan som finns i skolor och i klassrum. Thornberg 

(2006)  väljer även att definiera samma begrepp på ytterligare ett sätt. Den explicita 

värdepedagogiken är de värden som förmedlas till eleverna av lärare och 

styrdokument samt det sätt dessa förmedlas på. Den implicita är istället de värden 

som elever får som ett resultat av det som lärare undervisar i men också hur 

pedagogerna själva handlar, vad de förmedlar och hur denna förmedling går till. 

Resultatet visade att lärarna i studien använder sig av det traditionella sättet att 

undervisa, men med vissa inslag av en progressiv pedagogik. Thornbergs (2006) 

studie avgränsades till att studera vilka slags regler skolor har och hur dessa 

värderades. Av analysen framgår att både intervjuade lärare och dess elever anser att 

de viktigaste reglerna att följa är de relationella reglerna där den gyllene regeln är ett 

typexempel. Mindre viktiga är de strukturerande reglerna eller etikettsregler som 

lärare kan kritisera även om de arbetar med att eleverna ska efterfölja även dessa. 

Eleverna i sin tur kunde ställa sig kritiska till vissa av dessa ordningsregler men insåg 

vikten av att det behövdes strukturerande regler för att skolvardagen skulle fungera 

(Thornberg 2006). Av studien framgår även att de strukturerande reglerna ”utgörs 

[…] av en uppsättning regler vars idé och mål är att befrämja framväxt och 

utbredning av ”den skötsamma eleven” i skolan (Thornberg 2006, s. 121).  

3.2 Internationell forskning 

Pike publicerade 2007 en rapport, Values and visibility: the implementation and 

assessment of citizenship education in schools. I denna presentas hur 

medborgarutbildning (citizenship education) implementerades i engelska skolor 2002 

och hur skolor och lärare arbetar för att förmedla en värdegrund till eleverna på 

gymnasienivå (secondary schools). Pike (2007) hävdar att integration av 

värdegrunden i skolans alla verksamheter är av yttersta vikt för att eleverna ska 

känna att de får en djupare förståelse för de värden som skolan vill förankra. 

Lektionstimmar som vigs specifikt åt ämnet och särskilda temadagar är inte 

tillräckliga för att skapa en djupare förståelse utan måste kombineras med en 

värdegrund som genomsyrar alla skolans verksamheter. Detta är något som även 

eleverna i Pikes studie påpekar. ”When […] cross-curricular approaches are 

combined with dedicated citizenship time children are unlikely to complain of ’never 

doing anything in sufficient depth” (Pike 2007, s. 226). Utöver detta hävdar Pike 

(2007) att det inte är lärare som är särskilt utbildade inom ”citizen education” som 

nödvändigtvis är de som är bäst kvalificerade på att utbilda elever när det kommer 

till att värdegrunden ska genomsyra hela skolans verksamhet. En religionslärare har 

större kunskaper i sitt ämne när det kommer till värdegrundsfrågor, samma gäller för 

engelsklärare eller historielärare. Pike summerar rapporten med att påstå att särskilda 

lektioner i värdegrundsfrågor snarare kan stjälpa elevernas förståelse och misslyckas 

med att få dem att inse att värdegrundsfrågor finns inom alla livets faser, inte bara på 

en speciell timme under skolveckan. ”Citizenship should encourage children to see 

’beyond the boundaries of their own nations’[…] If one cannot see beyond the 

boundaries of a lesson or subject, seeing beyond national boundaries may prove 

impossible” (Pike 2007, s. 226). För att ge en förklaring till titeln åsyftar den de olika 

sätt ett arbete med värdegrunden kan ske på enligt Pike. De sätt som är tydliga, som 

exempelvis schemalagda lektioner och temadagar får större uppmärksamhet och ges 

mer erkännande än de inte lika mätbara, som ett integrerat värdegrundsarbete som 

genomsyrar hela skolverksamheten. 
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2013 publicerade Thornberg och Oǧuz en artikel, Teacher´s view on values 

education: A qualitative study in Sweden and Turkey. Den kvalitativa studien som 

artikeln presenterar jämförde lärare i Sverige och Turkiet gällande deras syn på 

värdegrundsutbildning. I Sverige har värdegrunden alltid varit en del i skolan på ett 

eller annat sätt. I början var den mer inbakad i religionsundervisningen men nu har 

influenserna från kyrkan minskat. De turkiska lärarna i studien har de senaste åren 

blivit mer medvetna om vikten av värdegrundsutbildning och i många skolor bedrivs 

olika värdegrundsprojekt. Resultatet visar att både svenska och turkiska lärare anser 

att det är viktigt att eleverna lär sig hur de ska vara mot andra, exempelvis genom att 

visa respekt, vara snäll mot andra, visa empati samt ha ett gott bemötande. Vidare 

vill lärarna att eleverna ska vara rättvisa, hjälpa varandra, inte trakassera eller skada 

någon annan. Lärarna i båda länderna ansåg att det viktigaste med 

värdegrundsutbildningen är att lära eleverna hur de ska uppföra sig och de sociala 

normer och förväntningar som finns i samhället. Både svenska och turkiska lärare 

fokuserade på att stödja eleverna att bli självständiga, få självkänsla och 

självförtroende, dessa ansågs vara viktiga delar i värdegrundsarbetet. Även 

demokrati sågs som en viktig del, dock inte lika viktig som relationsvärderingar. I de 

demokratiska värdena ingick yttrandefrihet, skoldemokrati, deltagande i 

beslutsprocesser och att leda demokratiska möten. En del av de turkiska lärarna 

pratade om nationalism som en viktig del i värdegrunden, såsom att älska sitt land, 

fostra en nationell enhet och uppmuntra patriotism. Detta återfanns inte bland de 

svenska lärarna. En av de viktigaste metoderna som de flesta svenska och turkiska 

lärarna använder är att vara en bra förebild för eleverna i det dagliga mötet med dem. 

Många svenska och turkiska lärare “stated that their work of values education was 

largely an everyday practice embedded in the stream of social interactions. It was an 

informal curriculum that took place all the time” (Thornberg & Oǧuz 2013, s. 52) 

Studien visar således en dold läroplan som genomsyrade hela skolans verksamhet. 

Svenska lärare rapporterade att deras undervisning av värdegrunden handlade till 

största delen om att ta hand om saker som hände gällande elevers uppförande, 

konflikter och trakasserier.  Lärarna fokuserade på att vara en bra förebild för 

eleverna och reagera när något var fel men även på att uppmuntra sådant som var 

bra. Detta nämndes knappt alls hos de turkiska lärarna som istället fokuserade på 

explicita och implicita metoder och strategier för värdegrundsarbetet (se även 

Thornberg (2006) i avsnitt 3.1). Några av lärarna i Sverige och Turkiet tog upp att 

man i olika ämnen diskuterade värdegrunden, exempelvis i historia och biologi. 

Även i religion pratade man om etik, då med olika religioner som utgångspunkt. 

 

3.3 Sammanfattning av bakgrund och tidigare 
forskning 

Värdegrunden har funnits med i skolan under större delen av 1900-talet. I de olika 

läroplanerna kan skönjas att den beskrivs med andra ord och ändras lite men 

återkommer i olika former. I Lgr-11 beskrivs det vad eleverna ska lära sig och i 

skollagen står det att utbildningen ska lära eleverna de grundläggande demokratiska 

värderingarna som samhället vilar på (Skolverket 2011). Värdegrunden kan delas in i 

olika aspekter och i föreliggande studie beskrivs fyra aspekter närmare, demokrati, 

fostran, ett mångkulturellt samhälle och jämlikhet. Internationellt beskrivs 

värdegrunden som en viktig del i skolans arbete. Skolor i Turkiet och USA har tagit 

fram värden de anser ska användas i skolan. I Sverige har Thornberg och Colnerud 
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(2003) arbetat fram just begreppet värdepedagogik som de hävdar motsvarar övriga 

länders beskrivning av värdegrundsarbete. Thornberg (2004) exemplifierar explicit 

och implicit värdepedagogik där den förra handlar om den synliga värdegrunden i 

skolorna och i den senare hur lärarna handlar i olika situationer, vad de förmedlar 

och hur detta går till. Både den svenska och internationella forskningen visar att det 

är viktigt att värdegrunden integreras i skolans alla verksamheter för att eleverna ska 

få en större förståelse för de värden skolan vill att de ska lära sig. Avslutningsvis 

hävdar Pike (2007) att det inte krävs någon speciellt utbildad personal för detta. 

Genom den bakgrund och tidigare forskning som presenteras i ovanstående avsnitt 

formas frågan om hur det står till i de svenska skolorna när det kommer till 

värdegrundsundervisning. Mot den bakgrund och forskning som finns idag kan en 

lucka skönjas där det inte finns tillräckligt med forskning om svenska lärares arbete 

med värdegrunden. Sådan forskning existerar men är knapphändig och vi har gått bet 

på att hitta någon studie som gjorts efter Lgr-11 implementerades. I forskning läggs 

fokus på just hur värdegrunden förmedlas till elever och hur den bör förmedlas. I 

föreliggande studie presenteras åtta lärares syn på sitt arbete med och tankar om 

skolans värdegrund. Studien lägger dels fokus på hur värdegrundsarbetet beskrivs av 

lärarna men undersöker även om vissa delar av värdegrunden är svårare att integrera 

i undervisningen än andra och söker lärarnas förklaringar till detta.  
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4 TEORETISKT PERSPEKTIV 

4.1 Intelligent action 

Dewey (2004) beskriver olika pedagogiska ismer som binära motsatspar, exempel på 

denna form av dualism som han diskuterar är utbildning och erfarenhet, teori och 

praktik, tanke och handling. Samma dualism finner han i den övergripande 

organisationen av skolväsendet, hur elever ställs mot läroplaner, skolan mot 

samhället och demokratiska värderingar mot centralstyrning. Dewey hävdar att detta 

dualistiska synsätt bör sättas åt sidan för att istället kombinera begreppen. Hans teori 

om intelligent action förutsätter att utbildning och erfarenhet samverkar eftersom det 

ena aldrig kan utesluta det andras betydelse för elevens utveckling (Dewey 2004.) 

Dewey påtalar att alla erfarenheter inte är av godo, en elevs erfarenhet av ett visst 

ämne eller en viss lärare kan antingen betyda att elevens lust att lära eskalerar eller 

helt avstannar. Det är kvaliteten på erfarenheten som har betydelse och denna 

kvalitet har två perspektiv, det omedelbara och det fördjupade.  

Den ena är den omedelbara aspekten: om erfarenheten är trevlig eller otrevlig, 

den andra är vilket inflytande den får på senare erfarenheter. Den första är 

uppenbar och lätt att bedöma. Men effekten av en erfarenhet syns inte på utsidan. 

Detta utgör ett problem för pedagogen. Det är pedagogens uppgift att försöka 

arrangera sådana erfarenheter som utan att vara motbjudande för eleverna gärna 

vädjar till deras aktivitet, men som för den skull inte är erfarenheter som bara är 

roliga för stunden utan också leder till att önskvärda erfarenheter kan göras i 

framtiden. (Dewey 2004, s. 173) 

I sitt sätt att se på utbildning och erfarenhet som en enhet ställer Dewey stora krav på 

lärares ämneskunskaper samtidigt som de värderingar de bidrar med är av lika stor 

betydelse. Hartman sammanfattar i sitt förord Deweys tankar genom att hävda att 

”[p]edagogikens uppgift är att reproducera ett socialt system, att ge det uppväxande 

släktet tillgång till samhällets grundläggande värderingar, till den kunskap som finns 

och till ett språk” (Dewey 2004, s. 23). Dewey menar att det är genom fostran och 

utbildning som värderingar, kunskaper och språk överförs vilket leder till att nästa 

generation kan komma in i samhället och utveckla det. Om vi ser utbildningen som 

en viktig del av den kulturella överföringen så behöver våra grundläggande värden 

som genomsyrar utbildningen vara tydliga. Därför kom ordet värdegrund att läggas 

till för att tydligt markera att utbildningen vilar på värden. All undervisning blir på 

det här sättet fostrande, vilket är en grund i Deweys filosofi. I vissa skoldebatter 

menas det att skolan ska kunna bedrivas utan att vara fostrande, samt att det inte 

behöver finnas värden och värderingar. Detta menar Dewey är omöjligt. Att ta bort 

fostrandet skulle betyda att de värderingar som finns i all utbildning skulle 

överskylas (Dewey 2004).  

Learning by doing är ett begrepp som härstammar från Deweys filosofi. Dock 

använde Dewey själv inte begreppet utan detta hör snarare hemma hos hans 

efterföljare (Dewey 2004, s. 16). Det är emellertid ett vedertaget begrepp i den 

progressiva pedagogiken som Deweys anses tillhöra. Hartman summerar Deweys 

tankar om intelligent action och learning by doing. 

Individen utvecklas genom ett samspel med sin omvärld, lär sig benämna denna 

omvärld, lär sig sociala regler, lär sig förstå sammanhang osv. I allt vad Dewey 

skriver framkommer denna dialektiska tanke. Uttrycken intelligent action och 

learning by doing återspeglar en syn på människan som aktiv gentemot sin 

omvärld, där utveckling är en arbetsuppgift för människan. I utbildningen måste 
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då eleven ges möjligheter att aktivt pröva och experimentera. Det är inte fri och 

kravlös utbildning Dewey förespråkar utan en utbildning där individens intresse 

och aktivitet är utgångspunkten för ett målinriktat arbete där lärarena aktivt 

stimulerar, breddar och fördjupar elevens utveckling. Dewey ställer stora krav på 

lärarens ämnesmässiga och pedagogiska kunskaper. (Dewey 2004, s. 17) 

Det är helheten som Dewey intresserar sig för. Hur eleven anpassar sig och anpassas 

till den omvärld den befinner sig i påverkar hur den ser på sin omvärld och hur den 

tar till sig kunskap. Samtidigt som Dewey förespråkar en förändring i skolans värld 

ser han också problem som kan komma med progressiv pedagogik. Även om den 

traditionella pedagogiken är styrd och kontrollerad betyder det inte att den nya 

pedagogiken kan arbetas fram spontant. Bara för att den är progressiv kan den inte 

improviseras fram och huvudtanken som Dewey driver är just en kombination av 

traditionell och progressiv pedagogik (Dewey 2004). 

4.2 Värdepedagogik 

Colnerud och Thornberg (2003) har skapat begreppet värdepedagogik för att sätta ett 

namn på redskapet för fostransuppdraget. De sökte en term som inbegriper både 

överförandet av rådande värderingar men som också tar i beaktande de samhälliga 

förändringar som kan ifrågasätta sagda värderingar. Då deras syn på 

fostransbegreppet visar på ett konkret syfte med undervisningen var deras avsikt att 

mynta ett begrepp som ”inrymmer både det avsiktliga och oavsiktliga, både det 

reflekterade och oreflekterade” (Colnerud & Thornberg 2003, s. 17). Detta stämmer 

väl överens med Deweys (2004) tankar om en utbildningspedagogik som passar ett 

samhälle ”där förändring är regel och inte undantag” (Dewey 2004, s. 168).  

Thornberg förklarar begreppet ytterligare genom att hävda att ”[v]ärdepedagogik 

inbegriper moraliska värden och politiska värden men inte andra typer av värden så 

vida de inte hänger samman med, uppfattas som eller behandlas i relation till 

moraliska och politiska värden” (Thornberg 2004, s. 102). 

Vi hävdar, som Dewey (2004), att fostran sker i all form av undervisning. Colnerud 

och Thornbergs (2003) begrepp värdepedagogik överensstämmer med Deweys 

teorier om hur en samverkan mellan utbildning och erfarenhet måste ske. Termen 

värdepedagogik ska ”utgöra en benämning på aktiviteter eller situationer i vilka 

lärprocesser om värden och normer sker samt teorier och forskning om sådana 

aktiviteter, situationer och lärprocesser” (Colnerud & Thornberg 2003, s. 17). 

Thornberg (2004) fördjupar definitionen av avsiktliga och oavsiktliga metoder 

genom begreppen explicit och implicit värdepedagogik, som nämnts i avsnitt 3.1. 

Explicit värdepedagogik  […] refererar till de explicita värden och normer som 

de unga i förskolan, förskoleklass, fritidshem eller skolan, enligt pedagoger och 

officiella dokument, ska införliva eller efterleva samt de strategier eller metoder 

som pedagoger använder sig av för att försöka åstadkomma detta. (Thornberg 

2004, s. 106) 

Den explicita värdepedagogiken innehåller exempelvis de regler som finns uttalade 

på skolan, klassråd, demokratisk beslutsfattning och de tillfällen då lärare medlar i 

konflikter med intentionen att eleverna framledes ska kunna hantera liknande 

situationer utan medling (Thornberg 2004, s. 106). 

Implicit värdepedagogik avser de aspekter av den pedagogiska praktiken som 

resulterar i att implicita värden och normer medieras till eller utvecklas hos de 

unga som en följd av pedagogers handlingar, aktiviteter eller arrangemang 

inklusive pedagogiskt material som de använder. Detta inkluderar ett lärande 
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som innebär att de unga i de olika skolformerna tillägnar sig moraliska eller 

politiska värden samt normer, dispositioner och beteenden som bygger på sådana 

slags värden och som sker utöver dessa skolformers explicita värdepedagogiska 

praktik. (Thornberg 2006, s. 41) 

Den implicita värdepedagogiken innehåller exempelvis lärares förhållningssätt och 

bemötanden där denne förmedlar värden som inte är synliga eller uttalade i den 

explicita pedagogiken. En lärare kan i en konflikt lägga skuld på elever även om det 

explicita syftet är att elever ska lära sig konflikthantering. Ett annat exempel är 

möten då elever blir informerade om att demokrati råder men till syvende och sist är 

det lärarnas förslag och beslut som fastställs. Till den implicita värdegrunden tillhör 

även det material som lärare förser elever med. (Thornberg 2004, s. 106f) 

Vi har i föreliggande studie valt att kombinera Colnerud och Thornbergs (2003) 

teorier om avsiktliga och oavsiktliga metoder med Deweys (2004) övertygelse om 

symbiosen mellan utbildning och erfarenhet eftersom avsiktliga och oavsiktliga 

metoder kan appliceras på både utbildning och erfarenhet. Planerad undervisning kan 

ge elever erfarenheter, så även icke planerade lärsituationer. Till detta kan den 

explicita och implicita värdegrundspedagogiken föras, eftersom en oavsiktlig 

situation kan hanteras utifrån båda pedagogikerna med olika utfall som resultat. 

Deweys (2004) resonemang om två olika slags erfarenheter ger en tredje dimension 

till analysen av lärares arbete med värdegrunden.  
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5 SYFTE 
Syftet med föreliggande studie är således att undersöka hur de intervjuade lärarna 

beskriver arbetet med och sina tankar om värdegrunden gällande aspekterna 

demokrati, fostransuppdraget, ett mångkulturellt samhälle och jämlikhet. Studien 

syftar även till att undersöka huruvida lärarna beskriver vissa aspekter som lättare 

alternativt svårare att arbeta med. Vidare är studiens syfte att undersöka om det finns 

en medvetenhet med värdegrundsarbetet, om detta är planerad undervisning, samt 

om det finns ett oavsiktligt värdegrundsarbete och var denna skillnad i så fall ligger. 

Våra frågeställningar lyder således: 

 Hur beskriver de intervjuade lärarna arbetet med och sina tankar om 

värdegrunden gällande demokrati, fostransuppdraget, ett mångkulturellt 

samhälle och jämlikhet? 

 Beskriver lärarna områden i värdegrunden som lättare alternativt svårare att 

arbeta med och om så är fallet, vari ligger svårigheterna? 

 Beskriver lärarna sitt värdegrundsarbete som planerat, oavsiktligt eller en 

kombination av de båda? 
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6 METOD 
Vid en kvalitativ studie är en genomtänkt metod väsentlig för arbetets kvalitet. En 

väl genomförd studie ligger till grund för hur väl resultatet kan användas inom det 

aktuella forskningsfältet. I föreliggande kapitel beskrivs således den metod som 

använts i studien. Vidare beskrivs hur urvalet av intervjuobjekt gick till och 

genomförandet av intervjuerna. Även forskningsetiska överväganden diskuteras. 

Slutligen förs en diskussion gällande metod- och urvalskritik. 

6.1 Val av metod 

Då vi avsåg att undersöka lärares syn på sitt eget värdegrundsarbete ansåg vi att 

intervjuer var den metod som skulle ge oss den mest tillfredsställande empirin. Dessa 

var, som Repstad (2007) skulle kalla dem, respondentintervjuer eftersom det var 

lärarnas egna tankar vi ville analysera. Just intervjuer, och inte observationer, gjordes 

eftersom det är lärarens egen uppfattning om sin undervisning, och inte vår, som 

skulle undersökas. 

Eftersom vi var intresserade av lärares beskrivning av sitt värdegrundsarbete tedde 

det sig självklart att föreliggande studie skulle vara en fenomenologisk sådan. Detta 

stöder Kvale och Brinkmann (2009) när de påtalar att ”generellt är fenomenologi i 

kvalitativa studier en term som pekar på ett intresse av att förstå sociala fenomen 

utifrån aktörernas egna perspektiv och beskriva världen som den upplevs av dem” 

(Kvale & Brinkmann 2009, s. 42). Även Fägerborg (2011) beskriver intervjun som 

den föredragna metoden eftersom den ”görs i ett bestämt syfte, nämligen att 

intervjuare söker den andra personens kunskaper, synpunkter, tankar, upplevelser av 

något” (Fägerborg 2011, s. 88).  

Lantz (2013) beskriver fyra olika slags intervjuer: öppen intervju, öppen riktad 

intervju, halvstrukturerad och helt strukturerad intervju. En halvstrukturerad intervju 

”anger begrepp och frågor utformas för att undersöka relationer mellan dessa” (Lantz 

2013, s. 80). Då en del av syftet med vår undersökning var att se hur lärare förhåller 

sig till sitt arbete med värdegrunden utifrån vissa aspekter var det en halvstrukturerad 

intervju som på bästa sätt kunde ge oss den empirin vi sökte. Vid bearbetningen av 

intervjuguiden togs även hänsyn till Repstad (2007) som hävdar att händelser som 

varit betydelsefulla för personerna är det som de lättast lägger på minnet(Repstad 

2007, s. 106). Därför varvades frågor om respondenternas allmänna tankar om de 

fyra olika aspekterna av värdegrunden med frågor om konkret undervisning eller 

exempel från deras vardag. 

6.2 Urval 

Vårt urval bestod av lärare som undervisar högstadieelever. Detta urval gjordes av 

två olika anledningar. För det första ville vi intervjua lärare med en liknande 

utbildning och arbetssituation. Detta är något som Repstad hävdar då han påtalar 

vikten av en gemensam nämnare för de som ska intervjuas (Repstad 2007, s. 62). För 

det andra ville vi undersöka hur lärarna som undervisar just högstadieelever ser på 

värdegrundsarbetet. Detta arbete kan te sig mer rakt på i de lägre åldrarna och gå mer 

på djupet under gymnasietiden. Vi ansåg att det vore intressant att se hur lärare 

arbetade med värdegrunden och elever i den ålder de befinner sig i under just 

högstadieåren.  
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För att komma i kontakt med respondenter använde vi oss av de kontakter vi 

etablerat under våra olika VFU-perioder. Beslutet om ett bekvämlighetsurval 

(Bryman 2011, s. 433) togs på grund av studiens omfattning och tiden vi hade till 

vårt förfogande. Sammanlagt tillfrågades 11 lärare, tre män och åtta kvinnor. Dessa 

tillfrågades via ett mejl som beskrev studiens syfte, gav kortfattad beskrivning om 

studiens innehåll och förklarade de etiska aspekter som tillkommer den här formen 

av empirisk studie. Åtta respondenter var villiga att intervjuas, i åldrarna 34 till 60 år. 

Repstad påtalar vikten av att försöka få en så stor spridning som möjligt när det 

kommer till ålder och kön i gruppen man valt att intervjua (Repstad 2007, s. 62). 

Eftersom det finns fler kvinnliga än manliga högstadielärare fann vi det något 

problematiskt att få tag i de senare. Då två av de tre tillfrågade männen inte var 

villiga att bli intervjuade kom vår grupp av intervjuade lärare således att bestå av sju 

kvinnor och en man som tillsammans undervisar elever i svenska, engelska, spanska, 

tyska, SO, NO, matematik och idrott och hälsa. Gruppen har en genomsnittsålder på 

44 år där medianen ligger på 42,5 år. Alla respondenter har arbetat som lärare sedan 

deras examen. 

6.3 Genomförande 

Alla intervjuer genomfördes inom loppet av en vecka i november 2013. De ägde rum 

i tre olika kommuner i södra Sverige, på sex olika skolor, varav en var en friskola. 

Fem av intervjuerna ägde rum under respondenternas arbetstid på deras respektive 

skolor och tre skedde i respondenternas hem. Alla intervjuer skedde enskilt i ett för 

ändamålet valt utrymme. Tre utfördes i respondenternas respektive hem eftersom 

kvällstid var enda möjligheten för dessa lärare att delta i studien. Alla intervjuer 

skedde i en för lärarna välkänd och trygg miljö, allt för att främja ett gott samtal, 

även detta tar Repstad (2007, s. 95) upp. 

 I samband med starten för intervjuerna meddelades respektive rektor. Information 

om studiens syfte, innehåll och de forskningsetiska principer vi förhåller oss till 

sammanställdes i ett mejl där vi välkomnade frågor om studien. Ingen rektor 

misstyckte och intervjuerna kunde således genomföras.  

För att kunna analysera intervjuerna i ett senare skede spelades dessa in med hjälp av 

ett program kallat Voice Recorder HD som installeras på en mobiltelefon. Fägerborg 

påtalar vikten av inspelade intervjuer eftersom dessa ger mer information och tillåter 

samtalet mellan den som intervjuar och den som blir intervjuad att flyta lättare 

(Fägerborg 2011, s. 105). Detta talar också Repstad om när det kommer till en väl 

bearbetad intervjuguide (Repstad 2007, s. 85f). Denna ska användas som ett stöd för 

att inte något ska glömmas bort under samtalets gång. Dock är det viktigt att den som 

intervjuar inte låter sig styras för mycket utan kan låta intervjun ta formen av ett 

samtal (Repstad 2007, s. 86). Vid utformningen av vår intervjuguide inspirerades vi 

av Lantz (2013, s. 62f) mall för en halvstrukturerad intervju, för vårt syfte anpassad 

(se bilaga 1). Anteckningar skrivna under tiden är att rekommendera men mer som 

ett stöd i arbetet med transkriberingen (Fägerborg 2011, s. 105) och således kom 

anteckningar att föras under intervjuerna. 

Intervjuerna löpte friktionsfritt. Alla respondenter upplevdes som avslappnade och 

eftertänksamma när det kom till de olika intervjufrågorna. Det var ingen fråga som 

tedde sig svårbesvarad, inte heller fanns det någon fråga vars svar kunde förutsägas. 

Både samtal före och efter själva inspelningen gav oss intrycket av att 

respondenterna svarade ärligt och genomtänkt på våra frågor. Det skedde alltså ingen 

nyansförändring då inspelningen startade och inte heller när den avslutades. Varje 
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respondent fick tillfälle att lägga till något till intervjun innan avspelning avslutades 

då vi uttryckligen ställde frågan om han eller hon ville tillägga något. Detta sätt att ge 

respondenterna möjlighet att korrigera sig själva eller erbjuda ytterligare ett synsätt 

föreskriver Repstad för att samtalet ska avslutas på ett så naturligt sätt som möjligt 

(Repstad 2007, s.101). 

Vid intervjutillfällena lästes citat upp från Lgr-11 för att skapa en ingång till de olika 

aspekterna (se bilaga 1). Detta gjordes inte för att styra respondenterna utan för att 

skapa en gemensam utgångspunkt vid varje intervjutillfälle. Som Repstad påtalar är 

betydelsen av en gemensam nämnare stor (Repstad 2007, s. 62). Genom att leda in 

respondenterna i frågorna rörande de olika aspekterna med hjälp av citat skapades en 

gemensam grund att bygga vidare samtalet på. 

6.4 Analys av empiri 

Efter transkribering gjorts skrevs intervjuerna ut på papper och lästes igenom ett 

flertal gånger. Eftersom intervjuerna var uppdelade utefter demokrati, 

fostransuppdraget, ett mångkulturellt samhälle och jämlikhet började analysen av 

empirin med att dela upp hur lärarna talade om dessa fyra aspekter. Lantz (2013) 

påpekar behovet av skiftning av fokus, från det allmänna till det mer specifika för att 

sedan återigen se det allmänna (Lantz 2013, s. 159). Vid en sådan läsning kan 

mönster, olikheter eller gemensamma nämnare skönjas. De olika delarna i intervjun 

färgkodades för att kunna följa vissa tankegångar som respondenterna gav exempel 

på och anteckningar fördes kontinuerligt. Vid de åtskilliga genomläsningarna 

skapades en översikt av respondenternas olika svar som sedan kunde beskrivas i 

referat med inslag av särskilt utvalda citat som tydligt representerade de tankar och 

åsikter som lärarna framfört eller motsatsförhållanden då dessa påträffades. 

Kodningen av empirin bestod i ett första steg av att dela upp resultatet utifrån de fyra 

aspekter studien undersöker närmare, demokrati, fostran, ett mångkulturellt samhälle 

och jämlikhet. I ett andra steg sökte vi efter de tankar och åsikter som främst 

framfördes för att undersöka om gemensamma nämnare eller motsatsförhållanden 

kunde skönjas. Bryman (2013) diskuterar olika sorters kodning som kan användas 

vid kvalitativa analyser. En ”öppen kodning” innebär att ”bryta ner, studera, jämföra, 

konceptualisera och kategorisera data” (Bryman 2013, s. 514). Lantz (2013) 

beskriver en kvalitativ analys: ”Vi söker ett mönster i materialet som är på en 

abstraktare nivå än intervjupersonens beskrivning och mönstret framträder när 

abstrakta teoretiska begrepp appliceras på det som respondenten sagt” (Lantz 2013, 

s. 137). 

Vår analys har gått tillväga på detta sätt. Resultatet presenteras i kapitel 7 och 

analysen i kapitel 8. Vid kodningen av empirin användes hela resultatet för att söka 

information om de olika aspekterna. Alltså söktes tankar och åsikter om exempelvis 

demokrati under hela intervjun och inte enbart vid det tillfälle då frågor om 

demokrati ställdes. Under analysen användes begreppen demokrati, fostran, ett 

mångkulturellt samhälle och jämlikhet på det sätt som respondenterna använde dem, 

respondenterna fick således ingen vägledning i hur begreppen skulle definieras. För 

att skapa en gemensam grund till begreppen lästes i stället korta citat ur Lgr-11 upp 

gällande de fyra olika aspekterna, någon närmare definition av begreppen gjordes 

inte. 
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6.5 Forskningsetiska överväganden 

Vetenskapsrådet (2002) har sammanställt fyra huvudkrav att förhålla sig till när det 

gäller forskning. Dessa är informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Under vårt samarbete med de intervjuade 

lärarna har vi haft dessa forskningsetiska överväganden i åtanke. Vid första 

kontakten med lärarna påtalades studiens syfte, omfattning och de fördelar en studie 

av detta slag kan tillföra forskningsfältet, något som lärare och skolor själva kan ha 

nytta av. Deltagarna i studien har vid ett flertal tillfällen informerats om hur deras 

medverkan kommer att se ut, hur deras svar kommer att behandlas och att de när som 

helst kan avbryta sin medverkan i studien. Vidare informerades berörda lärare och 

rektorer att deras medverkan är konfidentiell. Detta innebär att vi har information om 

vilka respondenter som svarat vad. En helt anonym intervju är inte genomförbar 

eftersom det är ett samtal som äger rum. Detta påtalar även Patel och Davidsson 

(2003, s. 70). Våra respondenter och deras rektorer blev informerade om att ingen 

information om namn, skolor eller kommuner kom att finnas med i föreliggande 

studies resultat eller analys. Inga citat där respondentens identitet kan röjas finns 

med. Vid sammanställning av resultat och analys kom information rörande 

respondenters, deras kollegors eller elevers identitet att kodas så att den inte kan 

ledas tillbaka till en viss person. Lärarna tilldelades fiktiva namn för att kunna följa 

en enskild lärares tankegångar i resultatet. Respondenterna blev även informerade 

om att empirin enbart kommer att användas för denna studie. Genom att informera 

våra respondenter och deras rektorer om studiens syfte, erbjuda lärarna insyn i form 

av läsning av färdigställd transkribering och vid upprepade tillfällen påtala studiens 

konfidentialitet anser vi att Vetenskapsrådets forskningsetiska principer (2002) har 

följts. 

6.6 Metoddiskussion 

6.6.1 Val av metod 
Eftersom det är lärares tankar om och arbete med skolans värdegrund studien syftade 

att undersöka var valet av semistrukturerad metod obestridligt. ”Det är just det 

subjektiva som söks, vilken mening och innebörd en individ ger ett fenomen som 

intervjuaren intresserar sig för och närmar sig genom att förstå respondentens sätt att 

tänka” (Lantz 2013, s. 30). 

Den semistrukturerade, eller halvstrukturerade, intervjun är ett mellanting mellan den 

helt öppna intervjun och den helt strukturerade intervjun eller enkäten (Lantz 2013, s. 

30f). Den helt öppna intervjun skulle gett studien alltför varierande svar och därför 

hade syftet med föreliggande studie inte kunnat uppnås. Den helt strukturerade 

intervjun hade inte gett studien den insynen som söktes. Med hjälp av en 

intervjuguide vars syfte var att hålla intervjun på rätt spår, men som ändå kunde 

omformuleras under samtalets gång, kunde respondenterna ge oss den formen av 

svar vi sökte.  

6.6.2 Urval 
Vid urvalet av respondenter användes de kontakter som vi etablerat under våra olika 

VFU-perioder. Således var en del av respondenterna bekanta med oss sedan tidigare, 

medan vi med andra hade gemensamma bekanta. Detta är något som kan anses vara 

en risk när det kommer till bekvämlighetsurval. En person som sedan tidigare är 

bekant med intervjuaren kan ge svar som de tror är förväntade eller som de tror 
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motsvarar intervjuarens intention (Repstad 2007, s. 91). Även den övergripande 

situationen, att vi studerar till lärare och att de i mångt och mycket kan ses som 

representanter för vårt framtida yrke, kan göra att samtalet inte blir helt objektivt. Å 

andra sidan kan en respondent som är bekant med sin intervjuare känna sig tryggare 

under samtalet och var mer benägen om att öppna sig (Repstad 2007, s. 91). Efter 

genomförda intervjuer kan vi inte se någon skillnad vad gäller kvaliteten på 

intervjun, de lärare som för oss var helt obekanta före intervjutillfället har svarat på 

våra frågor i samma omfattning som de som var bekanta för oss. Sju av de 

intervjuade är kvinnor och en är man. Den något snedvridna könsfördelningen kan 

ses som problematisk eftersom det kan hävdas att män och kvinnor har olika tankar 

om värdegrunden. Vårt arbete handlar mer om generella tankar om 

värdegrundsarbetet och tar inte specifikt upp frågor som handlar om 

genusproblematik när det kommer till manliga och kvinnliga lärare. Således hävdar 

vi att detta är en ickefråga i just denna studie. I och med ett bekvämlighetsurval har 

gjorts och på grund av det låga antalet intervjupersoner kan man påstå att 

generaliseringar inte kan göras (Kvale & Brinkmann (2009, s. 187). Men detta syftar 

inte heller studien till. Emellertid visade det sig att vissa generaliseringar kunde 

göras då antalet intervjuer uppnådde en viss mättnad. Begreppet används bland annat 

av Repstad (2007, s. 92) och Bryman (2011, s. 436) och åsyftar en punkt då fler 

intervjupersoner inte tillför ny information till studien. Ju mer homogen grupp desto 

färre intervjupersoner tenderar att behövas för att uppnå mättnad (Bryman 2011, s. 

436). Då vi intervjuat 7 kvinnor och en man fanns risken att mannens svar skulle 

vara av ett annat slag än kvinnornas. Detta visade sig inte vara fallet och de åtta 

intervjuer som genomfördes räckte för analys av empirin.  

6.6.3 Tillförlitlighet och trovärdighet 
”Eftersom mätning inte är det främsta intresset för kvalitativa forskare blir frågan om 

validitet egentligen inte något som är av speciell betydelse för sådana 

undersökningar” (Bryman 2011, s. 351). Vad som istället är intressant vid kvalitativ 

forskning är empirins tillförlitlighet och äkthet, för att använda Brymans (2011) 

begrepp. 

I en intervjusituation kan intervjuaren aldrig vara säker på att respondenten är helt 

ärlig. Kvale och Brinkmann (2009) diskuterar tillförlitligheten och hävdar att ”ett 

subjektivt perspektiv kan komma att belysa specifika aspekter av de undersökta 

fenomenen och föra fram nya dimensioner” (Kvale & Brinkmann 2009, s. 186). 

Genom vår halvstrukturerade intervjuguide kom vi att ställa frågor om de fyra valda 

aspekterna av värdegrunden. Frågor och motfrågor ställdes på så vis att vi förvissade 

oss om att intervjupersonen inte kände sig ledd i någon riktning av oss. Vi undvek 

även att ställa ledande frågor även om detta är ett sätt att ”pröva reliabiliteten” 

(Kvale & Brinkmann 2009, s. 186), eftersom vi ansåg att lärarnas svar torde vara 

mest äkta om de fick tala med egna ord utan att behöva besvara ledande frågor som 

ofta kan uppfattas som kritiska.  

Patel och Davidsson (2003) använder begreppet ”kommunikativ validitet” (Patel & 

Davidsson 2003, s. 105) för att beskriva hur en forskare kan arbeta för att nå 

trovärdighet. Ett sätt är exempelvis att låta de intervjuade ta del av resultatet och 

komma med återkoppling innan studien slutförs. Bryman använder istället termen 

”respondentvalidering” (Bryman 2011, s. 353) för att beskriva återkoppling till de 

som deltagit i studien. De intervjuade lärarna har fått möjlighet att ta del av 

transkriptionen av deras intervju och således kunna opponera på sitt deltagande. Just 
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transkriptioner av intervjuer kan innebära ett problem eftersom forskarens egna 

tolkningar och uppfattningar kan smyga sig in vid själva skrivandet (Patel & 

Davidsson 2003, s. 104). I och med att vi gett de intervjuade lärarna möjlighet att ta 

del av det transkriberade materialet har sådana tolkningar minimerats och 

trovärdigheten i vår studie höjts. Sanningshalten i respondenters svar kan som sagt 

aldrig helt säkerställas. En kvalitativ studie av detta slag bygger på respondenternas 

subjektiva tankar och åsikter vid ett enskilt tillfälle och dessa kan självfallet ändras. 

Att en intervju äger rum kan i sig forcera fram tankar och åsikter hos respondenten 

som denne inte kan överväga under en längre tid. De åtgärder vi har tagit skapar 

emellertid de bästa förutsättningarna för att äktheten i studien ska kunna så 

tillförlitlig som möjligt.  

Kodningen av empirin bestod i ett första steg av att dela upp resultatet utifrån de fyra 

aspekter studien undersöker närmare för att sedan se närmare på vilka gemensamma 

tankegångar som lärarna presenterar. Då vi valde att inte ge respondenterna några 

definitioner av begreppen, förutom de citat ur Lgr-11 som lästes upp, förekommer 

det en reell risk i att olika begreppsdefinitioner kan göra att resultatet, och i längden 

analysdiskussionen, inte blir tillförlitlig. Resultatet kan ses vara något deskriptivt 

men eftersom syftet med studien var att undersöka lärarnas tankar om och arbete 

med skolans värdegrund hävdar vi att en fråga om begreppsdefinition vid 

intervjutillfället inte skulle utgöra en god start för de frågor vi ville ställa.  

I föreliggande studies intervjuer används som tidigare nämnts begreppet jämlikhet 

som överordnat det mer genusfokuserade jämställdhet. Vid en sammanställning av 

resultatet tog vi dock hänsyn till att lärarna använde sig av båda begreppen och att 

dessa tenderade att vara likställda varandra. Resultatet visade att lärare som valde att 

använda jämlikhet beskrev en problematik utifrån ett genusperspektiv, samtidigt som 

lärare som valde jämställdhet beskrev situationer där olika gruppers förhållande till 

varandra problematiserades, inte nödvändigtvis beskrev några situationer ur ett 

genusperspektiv. Med detta i åtanke hävdar vi att dessa två begrepp i detta 

sammanhang kan användas och räknas som synonyma. 
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7 RESULTAT 
Föreliggande studie har granskat lärares arbete med värdegrunden genom att titta 

närmare på demokrati, fostransuppdraget, ett mångkulturellt samhälle och jämlikhet. 

Således är resultatet sammanställt efter dessa fyra aspekter. Vid 

resultatgenomgången presenteras först de genomgående resonemang och åsikter 

respondenterna framförde om respektive aspekt. Därefter beskrivs mer detaljerat 

lärarnas tankegångar och eventuella motsatsförhållanden. Citat är valda för att 

markera en gemensam upplevelse eller framhäva olika åsikter eller lärsituationer. 

Vid intervjutillfällena lästes citat upp från Lgr-11 för att skapa en ingång till de olika 

aspekterna. Detta gjordes inte för att styra respondenterna utan för att försöka starta 

från samma utgångspunkt vid varje intervjutillfälle. Innan resultatet av intervjuerna 

presenteras vill vi först kort introducera de åtta lärare som intervjuats. 

7.1 Presentation av respondenter 

Annika är 36 år gammal och arbetar som speciallärare i svenska och engelska. Hon 

är utbildad svenska och SO-lärare och har arbetat sedan 2004. Annika har ett särskilt 

intresse för etik och moral. 

Britta är 49 år gammal och SO-lärare. Hon har arbetat sedan 1989 och tycker 

demokrati är den viktigaste aspekten av värdegrunden. 

Cissi är 34 år och undervisar i svenska och spanska. Hon började arbeta som lärare 

2006 och tycker det är viktigt att elever har vuxna förebilder på skolan. 

Diana är 34 år och arbetar som lärare i idrott och hälsa och engelska sedan 2002. 

Hon anser att fostran är en mycket stor del av skolans arbete.  

Ebba är 44 år och har undervisat i matematik och NO i sex år. Hon tycker att alla 

fyra aspekter av värdegrunden är lika viktiga. 

Fia är 55 år och är utbildad i svenska och matematik men arbetar för närvarande bara 

som mattelärare. Fia tog examen 1980 och anser att det är viktigt att förmedla vikten 

av att visa respekt till eleverna. 

Gabriel är 41 år och undervisar i tyska och idrott och hälsa. Han har arbetat i 16 år 

och hävdar betydelsen av att eleverna har roligt som en förutsättning för ett bra 

undervisningsklimat. 

Hedda är 60 år och utbildad i matematik och NO. Hon har arbetat sedan 1974 och 

anser att den största delen av fostransuppdraget ligger hos föräldrarna.  

Annika, Britta, Cissi, Ebba, Gabriel och Hedda arbetar alla på skolor som har ett 

elevunderlag nästan uteslutande bestående av elever med svensk bakgrund. Diana 

undervisar på en skola vars elevunderlag ger en mer representativ bild av vårt 

samhälle, där eleverna till största delen har svensk bakgrund men där det finns en 

betydande minoritet av elever med utländsk bakgrund. Skolan som Fia arbetar på har 

ett elevunderlag nästan uteslutande bestående av elever med utländsk bakgrund. 

 

 



24 

 

7.2 Demokrati 

Citatet från Lgr-11 vi använde gällande demokrati lyder ”grundläggande 

demokratiska värderingar” (Skolverket 2011, s. 7). Den här första aspekten är den 

som de intervjuade lärarna framhåller som viktigast av de fyra. ”Egentligen så är ju 

den viktigaste delen demokrati. För har man fattat den och förstår så faller ju dom 

andra på plats” (Fia, intervju 28 november 2013). Av lärarnas svar framgår att 

demokrati upplevs vara lätt att arbeta med, i synnerhet när det kommer till SO, NO, 

svenska och idrott och hälsa. Inom språk beskrivs det som svårare eftersom det i 

dessa ämnen ofta är väldigt styrt vad lärarna ska ta upp.  När demokrati diskuteras 

använder lärarna ord som beskriver ömsesidig respekt, elevdemokrati, delaktighet, 

lyhördhet, medmänsklighet och elevinflytande. En betydelsefull del som alla 

intervjuade lärare är överens om är att om läraren behandlar eleverna med respekt 

och lyssnar på dem så lär sig eleverna i sin tur att göra likadant med sina 

medmänniskor. Samtidigt råder det en otvetydig bild av hur svårt lärarna upplever att 

det är att få till en sann elevdemokrati. Eleverna kan inte vara med och bestämma allt 

och detta försöker lärarna förmedla. Samtidigt vittnar de om elever som vill göra 

skillnad på sin skola men inte tillåts av byråkratin. 

7.2.1 Lärarnas mål med undervisningen 
Målen som beskrivs när det kommer till demokrati är såväl skol- och 

ämnesorienterade som personliga. Lärarna beskriver främst hur de vill att eleverna 

ska lära sig inför framtiden hur de ska hantera olika situationer, ges förutsättningar 

att tänka själva och få upp ögonen för hur ett demokratiskt samhälle fungerar. ”Jag 

vill ju att eleverna ska känna att deras åsikter betyder nånting” (Cissi, intervju 26 

november 2013). Samtidigt vittnar lärarna om att demokrati i sig inte är ett mål utan 

en förutsättning för att arbetet med eleverna ska fungera. I sitt arbete beskriver 

lärarna hur eleverna uppnår de mål som lärarna satt genom att en mognadsprocess 

går att urskilja. Det ligger en tydlig skillnad i hur eleverna tacklar olika situationer 

mellan den första terminen på högstadiet och den sista. Det är dock svårt att mäta 

denna mognadsutveckling kontinuerligt, under pågående termin eller arbete. Elevers 

sätt att lyssna och diskutera och hantera åsikter som skiljer sig från deras egna visar 

lärarna hur väl eleverna har tagit till sig och reflekterat över demokrati. 

Lärarna märker att eleverna tar till sig undervisningen med demokrati genom att 

eleverna visar förtroende för läraren och att de ställer motfrågor. Diana nämner att 

hon kan märka om elever har tagit undervisningen till sig genom att jämföra olika 

klasser. Hon kan se en utveckling från det att eleverna började sjuan till att de slutar 

nian. Diana menar vidare att det är svårt att utvärdera detta kontinuerligt, efter varje 

lektion. Ebba och Annika menar att det inte alltid märks om eleverna har tagit till sig 

vad demokrati står för. Att elever inte har tagit till sig denna del av värdegrunden 

märks i diskussioner eftersom inte alla kan uttrycka sig: ”demokrati vete fasiken om 

man fattar. Jag tror inte man kan fatta det rakt ut när man går på högstadiet.  […] 

man har inte erfarenheten från vuxenvärlden riktigt än” (Annika, intervju 22 

november 2013). 

7.2.2 Planerad undervisning 
”Det grundläggande målet är att dom ska tycka det är kul att komma till 

idrottslektionen” (Gabriel, intervju 28 november 2013). Citatet visar att Gabriel 

arbetar aktivt för att eleverna ska tycka undervisningen är rolig. Han använder sig av 

elevdemokrati eftersom han anser att det är ett måste för att eleverna ska ha roligt på 
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lektionerna. Det är idrottslärarna och SO-läraren som ger flest exempel på planerad 

undervisning. Både inom samhällskunskap och också religion tas demokrati upp på 

olika vis. Samhällskunskap tar upp demokrati både historiskt och också hur Sverige 

styrs idag medan religion beskriver demokrati ur olika religioners livsåskådningar.  

Cissi använder sig av egengjorda matriser som eleverna använder för att utvärdera 

olika områden som exempelvis demokrati, på detta sätt upplever hon att eleverna får 

inflytande i undervisningen. Inom biologiämnet får Heddas elever välja mellan olika 

laborationer som hon på förhand valt ut. Vidare använder hon sig av olika böcker 

som eleverna kan välja mellan. Det är böcker som skiljer sig åt genom att någon är 

mer lättläst och även webbaserade läromedel används. Detta för att undervisningen 

ska passa alla elever. 

En del skolor har elevråd eller mentorsråd inför elevråd om läraren inte är med på 

själva elevrådet. Även detta är en form av planerad undervisning där eleverna får 

använda sitt elevinflytande.  

7.2.3 Icke planerade lärsituationer 
Det finns många exempel på icke planerade lärsituationer. Lärarna vittnar om att 

demokrati kommer in när eleverna får vara med och bestämma, till exempel välja 

aktivitet på idrottslektionen eller redovisningssätt inom andra ämnen. Ebba säger att 

eleverna får välja hur undervisningen ska gå till, om hon ska stå vid tavlan och 

undervisa eller om de vill se en film om ämnet, de kan även välja att jobba i grupp.  

Demokrati kommer även in i de olika diskussioner som kan uppkomma under 

lektioner där eleverna får lära sig att vänta på sin tur och lyssna på varandra. Plötsligt 

uppkomna konflikter är ett annat exempel som alla lärare beskriver. Där får 

respektive lärare antingen under lektionen eller under rasten ta itu med dessa. Genom 

att lyssna på båda sidor av konflikten och inte ställa sig på någons sida visar Fia 

respekt för eleverna. Vissa konflikter eller diskussioner kan handla om 

elevinflytande. Ett exempel som beskrivs är när eleverna i Annikas skola försökt 

påverka matrådet att ändra matsedeln där inte skolan tagit till sig det eleverna vill ha 

sagt, även om deras åsikter var önskade. ”Det är ju falsk demokrati liksom […] ’Det 

ser bra ut att vi [lärarna] lyssnar på er’. Men vi gör ingenting ändå” (Annika, intervju 

22 november 2013). 

Detta leder till fortsatta diskussioner i klassen där Annika försöker få eleverna att 

inse att även om det finns elevdemokrati så betyder det inte alltid att man får igenom 

sina önskemål. Detta ger även Cissi exempel på. ”Många elever i den här åldern 

känner ju att dom bli överkörda fastän dom kanske inte alltid blir det. Då tror jag att 

det är bra att man förklarar skillnaden för dom” (Cissi, intervju 26 november 2013). 

7.3 Fostransuppdraget 

Citatet från Lgr-11angående fostransuppdraget lydde ”skolan ska vara ett stöd för 

familjerna i deras ansvar för barnens fostran…” (Skolverket 2011, s. 9). När lärarna 

diskuterar fostransuppdraget används ord som beskriver respekt, tillit, relationer, 

vikten av vara att konsekvent och förekomsten av regler.  

Britta och Hedda anser att fostransuppdraget är svårast att arbeta med, vid en 

jämförelse av de fyra aspekter vi tar upp i denna studie. Hedda menar att föräldrarna 

har det största fostransuppdraget och som lärare kan man inte bara klampa på. Hon 

hävdar att lärare kan ge förslag på hur föräldrarna skulle kunna göra hemma, men att 

man som lärare inte kan komma och säga hur föräldrarna ska göra. Britta menar att 
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det är svårt med fostran eftersom eleverna har med sig olika värderingar hemifrån. 

Det är inte lätt när värden och normer hemifrån ibland skiljer sig mycket åt. Britta 

säger att hon tycker att skolan ska handla om utbildning i första hand och att fostran 

ska ske i hemmet. Cissi har liknade åsikter och vittnar om svårigheten som ligger i 

just gränsen mellan hemmets och skolans fostran. Fia anser att det som är svårt är när 

lärare kommer i konflikt med hemmet när det gäller deras olika syn på utbildning 

och fostran, eller ibland brist på fostran. ”För att kunna jobba med det här på djupet 

hos eleverna så måste jag ha en relation. Att dom litar på mig och jag kan lita på dom 

och vi känner varandra och dom vet att jag vill deras bästa” (Fia, intervju 28 

november 2013). 

Cissi och Diana talar båda om hur viktigt det är att finnas som vuxen i elevernas 

närhet, och inte bara vara lärare. ”Ja, man fostrar dom helt enkelt, man behandlar 

dom i mångt och mycket som sina egna barn” (Cissi, intervju 26 november 2013). 

”Vuxna i deras närhet är viktiga för dom. Man måste ta den rollen på allvar helt 

enkelt” (Diana, intervju 27 november 2013). 

Om det är lätt eller inte att få in fostransuppdraget i skolan ser olika ut bland lärarna. 

Gabriel upplever att elever lättare lär sig och utvecklas, både som individ och 

gruppmedlem, i samspel med andra elever. Britta anser att det handlar om vilka 

elever hon har att göra med, att det beror mycket på vilket elevunderlag hon har i 

sina klasser. 

Är det ett elevunderlag där det är lätt att få med sig eleverna på sina tankar och 

där man känner att man kan ha ett öppet diskussionsklimat och att man liksom 

inte är ute efter att sätta dit någon,[…], då är det lättare. Men är det stökigt och 

man har en negativ bild av hela skolvärlden så är det väldigt mycket svårare. 

(Britta, intervju 26 november 2013) 

Fia menar att det gäller att vara konsekvent när det gäller regler i skolan. Det gäller 

att vara principfast och inte ge med sig när elever exempelvis tjatar om att få ha keps 

på sig inomhus. Vidare beskriver Hedda att genom att ha ett speciellt ämne som 

handlar om värdegrunden är det lätt att få in det i undervisningen. Diana hävdar å 

andra sidan att man inte kan gå in i ett klassrum och tala om värdegrunden eller 

själva fostransdelen, det gäller istället att genomsyra undervisningen med det.  

Jag tror det blir svårt om man går in med intentionen att man ska fostra. Till 

skillnad från att jobba med en demokratisk process, det kan vi tala om att vi gör, 

det kan man synliggöra. Men att fostra, det måste bara ske, det kan jag inte gå in 

och säga ”nu ska vi ha 40 minuters fostran”. Det blir som att skjuta sig själv i 

benet. Utan det måste finnas med hela tiden. (Diana, intervju 27 november 2013) 

7.3.1 Lärarnas mål med undervisningen 
Som mål med fostransuppdraget nämner Annika att det inte är att fostra utan att ge 

eleverna förutsättningar att få upp ögonen för hur de hanterar olika situationer och 

hur de är själva.  ”Jag vill bara att dom ska bli bra människor” (Cissi, intervju 26 

november 2013). Det är självinsikt och självförtroende som är målet. Flera lärare 

beskriver att deras mål är att eleverna ska respektera sig själva och andra, att 

eleverna ska bli trygga vuxna som ska fungerar ute i samhället.  

När det gäller hur lärarna märker att eleverna tar till sig det som hänger ihop med 

fostransuppdraget, säger flertalet av lärarna att detta märks genom samtal med 

eleverna. Det märks även genom den respekt eleverna visar varandra och vuxna på 

skolan. Under lektionen kan lärarna se hur eleverna tar till sig undervisningen genom 

exempelvis att de lyssnar på varandra utan att avbryta eller att de fungerar bra i 
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gruppsituationer. Annika nämner att det är ofta som läraren behöver komplettera vad 

det gäller moral och etik och hon ställer sig frågande till hur mycket detta diskuteras 

i hemmen. ”Jag vet inte hur mycket man diskuterar hemma. Moral och etik. Har man 

såna diskussioner vid köksbordet om kvällarna?” (Annika, intervju 22 november 

2013). 

Hedda vill att eleverna ska få en bra människosyn medan Fia säger att målet med just 

fostransuppdraget är att inte behöva arbeta med det. Då har man lyckats som lärare, 

menar hon. Exempel på detta är när hon inte behöver tjata på eleverna utan det räcker 

med att hon säger till eleven att den nog har glömt något. ”När man inte längre 

behöver skälla på dom och vara sträng mot dom utan att det räcker att man går fram 

och lägger handen på axeln och säger ’nu har du glömt något’”(Fia, intervju 28 

november 2013). 

7.3.2 Planerad undervisning 
Flera skolor har planerade lektioner där fostran kan vara en del av undervisningen.  

Exempel på dessa är ”Livsviktigt”, ”Livskunskap” eller SET (Social Emotional 

Training).  Även klassföreståndartid eller mentorstid, där lärarna själva väljer vad de 

vill ta upp, är en form av planerad undervisning. Här nämner klassföreståndare och 

mentorer att undervisningen kan handla om värdegrundsfrågor utifrån en rådande 

konflikt i klassen. Emellertid vittnar Diana om att dessa tidpunkter lika gärna kan 

handla om studieteknik, även om värdegrundsarbetet prioriteras. ”De här tillfällena 

är mer riktade mot att ’ok det här behövs i den här gruppen’. Då jobbar man med det 

här aktivt, då har man valt ut den delen. Det kan till exempel vara 

främlingsfientlighet, det kan handla om kön…”(Diana, intervju 27 november 2013). 

Klassföreståndartid eller mentorstid är en återkommande aktivitet på schemat, vissa 

har en träff varje vecka, andra en kortare stund varje dag. Ebba berättar att hon 

använder sig av basgrupper som används både under klassföreståndartiden samt vid 

grupparbete i undervisningen. Detta för att eleverna ska känna sig trygga och kunna 

diskutera i grupp. Hedda har måndagsmöten med de elever hon är mentor för. På 

dessa möten frågar hon eleverna hur de trivs och hur det går för dem i skolan. 

Föreläsningar är en annan planerad aktivitet som Annika nämner, där skolan bjuder 

in personal och föräldrar för att lyssna till exempelvis polis eller en föreläsare. När 

detta kommer på tal vittnar hon om en frustration eftersom föräldrarna inte kommer 

på dessa föreläsningar. ”Alltså vi gör mycket av det som man känner att kanske 

föräldrarna skulle lägga lite mer tid på också” (Annika, intervju 22 november 2013). 

Skolorna och de olika klasserna som de intervjuade lärarna undervisar i har olika 

regler som eleverna ska följa. I arbetet med att få dem att följa dessa och arbetet med 

konflikter är läraren fostrande i sin roll att tala om hur man ska följa regler och hur 

man ska vara mot varandra. Fia och Britta ger två olika exempel på hur arbetet med 

att få eleverna att följa regler ser ut. ”Ja, alltså i klassrummet handlar det om att följa 

reglerna, och där handlar det om att vara konsekvent och urtråkig och tjatig och inte 

vika en tum” (Fia, intervju 28 november 2013). ”Sen det här med fostran kan ju vara 

så mycket, det behöver ju inte bara vara uppträdande […] det kan ju vara hur man 

ska sköta sin skola och såna saker…”(Britta, intervju 26 november 2013). 

7.3.3 Icke planerade lärsituationer 
Bemötandet är en viktig del för de flesta lärarna. Cissi och Edda beskriver hur de ser 

en skillnad i hur deras arbetskamrater bemöter eleverna och att detta bemötande inte 

alltid är bra. De lärare som är mentorer för ett antal elever ser det som en naturlig del 
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att de är lite mer fostrande för just dem, de får en närmare relation till dessa elever. 

Med detta inte sagt att de inte fostrar övriga elever. Diana berättar att det går åt så 

otroligt mycket tid till just fostran och bara för att eleverna går på högstadiet betyder 

det inte att det blir mindre fostran. Elever på högstadiet går igenom många processer 

och det är inte alltid att de kan eller vill prata med sina föräldrar och då är läraren en 

viktig vuxen, menar Diana. Diskussioner som handlar om fostransaspekten kommer 

ofta upp i klassrummet eller på raster där läraren får prata med eleverna om respekt 

och hur man är mot varandra. ”Konflikthantering. Relationer och nätdiskussioner, 

sms som har skett på nätterna, alltså hela den biten med internet” (Annika, intervju 

22 november 2013). 

Man fostrar ju dem hela tiden, och man måste fostra dem för att få det här 

demokratiska i klasserna. Hur de är mot varandra och vad de måste göra på 

lektionstid, vad som är ok att göra och inte göra på rasterna och gentemot 

kollegor och mot varandra. (Ebba, intervju 27 november 2013) 

7.4 Ett mångkulturellt samhälle 

Våra intervjuer kom att äga rum på skolor med mycket olika elevunderlag. Fyra 

stycken av de sex skolorna har ett elevunderlag bestående nästan enbart av elever 

med svensk bakgrund. En skola kan beskrivas ha ett elevunderlag som 

överensstämmer med hur det ser ut i samhället idag, där går det övervägande elever 

med svensk bakgrund men en betydande minoritet av elevunderlaget består av elever 

med utländsk bakgrund. En av de sex besökta skolorna har elever nästan uteslutande 

med utländsk bakgrund.  

När det gällde ett mångkulturellt samhälle var citatet från Lgr-11 ”inse de värden 

som ligger i en kulturell mångfald” (Skolverket 2011, s. 7). De intervjuande lärarna 

upplever att av de fyra aspekterna är det svårast att få in det mångkulturella i 

undervisningen. ”Jag har för lite erfarenhet av att ställas inför detta” (Gabriel, 

intervju 28 november 2013). Även Fia, vars skolas elevunderlag nästan uteslutande 

består av elever med utländsk bakgrund vittnar om en frustration när det kommer till 

att ge eleverna bra förutsättningar för framtiden. När lärarna diskuterade ett 

mångkulturellt samhälle och integreringen av detta i undervisningen används ord 

som uttrycker brist på kunskap, både hos lärare och elever, människors lika värde, ett 

problematiskt område, segregation och rädsla. 

Fia upplever hur eleverna på hennes skola inte är medvetna om de värden som ligger 

i representationen av olika kulturer på skolan. ”Ibland tror jag inte att eleverna är 

medvetna om det själva. Vilken mångfald det är här och hur positivt det är” (Fia, 

intervju 28 november 2013).  Hon beskriver vidare en inbördes rangordning i de 

olika grupperna på skolan och elevernas oförmåga att se sig själva som 

främlingsfientliga eftersom de anser att rasism endast kan riktas från ”svenskar mot 

invandrare”. ”Men om dom säger nånting till en annan invandrargrupp, där är det 

inte rasism. För ’det är ju så’. Det har dom jättesvårt för. Och det tycker jag är 

väldigt svårt att jobba med” (Fia, intervju 28 november 2013). 

Lärarna på skolor med nästan uteslutande elever med svensk bakgrund beskriver att 

det är problematiskt att få in det mångkulturella naturligt i sin undervisning och att 

det är därför denna aspekt upplevs som svår. De beskriver sig själva som noviser i 

ämnet, att de har bristande kunskap och erfarenhet om mångkulturalism och hävdar 

att det fria skolvalet har åstadkommit en segregation som påverkar arbetet med 

mångkulturalism negativt. Diana, som arbetar på den skola som har en representativ 

blandning av elever med svensk och utländsk bakgrund menar att elevunderlaget är 
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avgörande. ”Det finns ju skolor som inte har en elev med någon annan etnisk 

bakgrund än svensk. Det är klart att då pratar man om nåt som inte existerar i 

vardagen, då blir det svårt att ta till sig” (Diana, intervju 27 november 2013). 

När lärare från de skolorna med elevunderlag bestående av nästan uteslutande elever 

med svensk bakgrund talar om elever med utländsk bakgrund, i exempel eller 

hypotetiskt, används utan undantag bilden av en flicka i slöja. ”[A]tt dom hade varit 

tvungna att ha slöja”, ”när dom då [kommer] klädda i slöja och fotsid dräkt”, ”en 

elev som bär slöja”, ”vi fick en flicka med slöja”. 

7.4.1 Lärarnas mål med undervisningen 
De intervjuade lärarna har som mål att eleverna ska kunna vara sig själva. Att de ska 

känna sig trygga i sig själva, i skolan och i samhället och att det inte ska ha någon 

betydelse vilken bakgrund man har. Hedda nämner diskrimineringslagen som ett 

huvudmål och påpekar samtidigt att hon själv ”som person” delar dessa mål. Diana 

talar om ett personligt mål: ”att våga ta striden helt enkelt, att vara tydlig med vad 

jag står för, vad vi står för i skolan”. Annika påtalar att ”det inte ska finnas någon 

rädsla” för det mångkulturella. Det märks i diskussioner och på sättet eleverna 

behandlar varandra att de tar till sig det som lärarna förmedlar. Ett livligare 

diskussionsklimat efter filmer eller böcker nämns. Ebba och Hedda vittnar även om 

hur kamratstödjare självmant tar upp och diskuterar situationer där det 

mångkulturella kan ha betydelse för kamratskapen på skolan. Annika och Diana 

påpekar att främlingsfientlighet kommer i vågor på deras respektive skolor och fokus 

läggs då på detta.  Där märks lärarnas arbete genom att åsikter och attityder har blivit 

mer positiva och mindre fördomsfulla under den senaste tiden.  

7.4.2 Planerad undervisning 
Den planerade undervisningen som berör ett mångkulturellt samhälle skiljer sig 

beroende på vilket ämne som läraren ifråga undervisar i även om alla intervjuade 

lärare bemödar sig att få in det i sin undervisning. Mest naturligt förekommer det i 

SO-ämnen, främst i religionsämnet. När det kommer till de olika religionernas 

livsåskådning och högtider faller det sig naturligt att planera undervisningen och 

även involvera de elever som kan berätta om andra kulturer än den svenska. I ämnet 

svenska beskriver Fia ett arbete med dialekter där elever själva fick beskriva vilka 

förutfattade meningar det fanns om exempelvis smålänningar, stockholmare och 

albaner. På detta sätt kom fördomar på ett humoristiskt sätt fram i ljuset och en 

diskussion kunde föras om vad fördomar är. 

Det var väldigt många som kunde vara kritiska mot sin egen kultur. Dom som 

hade synpunkter om hur en alban är, det var ju albanerna själva. […] Och jag 

tror att man måste lyfta det på det här sättet. Inte stå med pekpinnar […] utan att 

man kan lyfta det med humor och diskutera varför det blir så här. Varför tycker 

vi att albanerna är på det här viset? Är det bara albaner? Finns det ingen svensk 

som är så här? (Fia, intervju 28 november 2013) 

Cissi, som undervisar i spanska, är mån om att undervisa om de många 

spansktalande kulturer som finns runt om i världen. Fia, som är mattelärare ger 

exempel på hur undervisning i matematikens historia visar att ämnet är universellt, 

men påpekar att det är lättare att få in det mångkulturella i svenskan. Ebba berättar 

att genomgång av genetiken på biologin visar eleverna att alla är lika oavsett 

utseende och bakgrund. Gabriel tar med olika kulturers traditionella danser i sin 

planering. Utöver detta beskriver de flesta lärarna olika former av schemalagda 

lektioner, mentorstid, kamratstöd och temadagar eller veckor där värdegrundsfrågor 
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bearbetas. Exempel finns från en kort stund om dagen till hela temaveckor flertalet 

gånger per läsår. Den planerade undervisningen som beskrivs av lärarna kan utgå 

allmänt från skolans värdegrund eller särskilt betona en viss situation som 

uppkommit i skolan. Dock vittnar lärarna genomgående om att det är svårt att 

planera undervisning om just de värden som ligger i ett mångkulturellt samhälle. Om 

igen blir det en något konstlad situation på de skolor som har ett elevunderlag med 

nästan uteslutande elever med svensk bakgrund. Lärarna använder sig av filmer och 

böcker för att skapa ett diskussionsklimat men betonar att undervisningen inte blir 

naturlig när olika påhittade situationer får användas som diskussionsunderlag. 

Annika påpekar att undervisningen kan komma att handla om ett mångkulturellt 

samhälle när man diskuterar en annan form av utanförskap. 

Det kan ju vara att man glider in på det mångkulturella från ett annat utanförskap 

eller ett perspektiv där man känner att här är det läge att diskutera det, men inte 

utifrån mångkulturalismen. För att man tar situationerna när eleverna känner lite 

bättre till saker och ting. (Annika, intervju 22 november 2013) 

7.4.3 Icke planerade lärsituationer 
Det är svårt att se exempel på icke planerade lärsituationer gällande ett 

mångkulturellt samhälle vid intervjuerna med respondenterna. Både Ebba och Diana 

beskriver att det oftast kommer upp när det är någon konflikt mellan elever från olika 

kulturer eller elever som säger något kränkande om någon annan. ”Det är inte så att 

jag driver det men om det kommer på tal så eller om nån fäller nån kommentar 

oavsett om det är nån från en annan kultur eller om det är från svenska kulturen så tar 

jag det” (Ebba, intervju 27 november 2013). ”Det handlar om att hela tiden vara alert 

och ha öronen med sig och fånga upp det som finns. Och att som vuxen hela tiden 

våga ta den diskussionen, argumentera” (Diana, intervju 27 november 2013). 

Fia har det mer naturligt eftersom det på hennes skola finns många elever från olika 

kulturer och där det ofta uppstår konflikter mellan elever från dessa olika kulturer. 

När detta händer diskuterar Fia och eleverna att alla är individer och lika mycket 

värda, oavsett vilken bakgrund de har. 

Vid genomgången av resultatet är det för övrigt svårt att finna exempel på icke 

planerade lärsituationer där mångkulturalismen diskuterats i undervisningen. De 

lärare som arbetar på skolor med ett elevunderlag nästan uteslutande bestående av 

elever med svensk bakgrund nämner att det är svårt när det inte finns så många 

elever med utländsk bakgrund på deras skolor. Därför beskriver de heller inte några 

problem med kulturkonflikter på deras respektive skolor.  

7.5 Jämlikhet och jämställdhet 

I Lgr-11 (Skolverket 2011, s. 7) står ”alla människors lika värde, jämställdhet mellan 

kvinnor och män” och det är detta som citerats vid intervjuerna när det kom till 

jämlikhet. En del lärare använder sig, som nämnts tidigare, mest av begreppet 

jämställdhet när de svarar på frågorna medan ett fåtal föredrar begreppet jämlikhet. 

Andra ord som används för att uttrycka arbetet med jämlikhet är respekt, attityder, 

lika värde, rättvisa och orättvisa och bemötande. ”Jag vill inte att de ska känna att det 

är någon skillnad. Utan där är dom sig själva, en elev, punkt. Inte någon pojke eller 

flicka” (Diana, intervju 27 november 2013). 

Hedda beskriver en fortbildningskurs som hon gått där pojkar framstod som de som 

tog störst plats i klassrummet. Hedda anser att det fortfarande kan vara så men 
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upplever att flickorna kommit fram mer med åren. Hon påtalar skillnaden som hon 

kan skönja från några år tillbaka.  

Men det är mer att dom [pojkarna] kanske är bråkiga och så där. Nu är det ju 

flickorna som kommit mer och mer. Det är flickorna som går ut med dom höga 

betygen, det är dom som tar ganska mycket… så man får passa sig liksom, 

flickorna är dom duktiga. Och pojkarna är det inte riktigt lika mycket. (Hedda, 

intervju 29 november 2013) 

Även Fia talar om motsatsförhållandet mellan högljudda pojkar och flitiga flickor 

och problemen som kan uppstå. Flickor kan småprata under arbetets gång men Fia 

anser att det är viktigt att visa pojkarna att flickorna också blir tillsagda. 

Både Fia, Hedda, Cissi, Diana och Annika beskriver arbetet med att talutrymmet ska 

delas lika mellan killar och tjejer. Diana beskriver även hur hon själv blivit 

uppmärksam på hur hon förhåller sig till eleverna beroende på deras kön. 

Det man kan säga är att man oftast är mera fysisk med killar. Lägger handen på 

nån när man pratar för att känna att man har kontakten, att dom lyssnar på mig. 

Medan tjejer går det bra med att jag ser att dom titta på mig i ögonen så då har 

man kontakten direkt. Så visst är det olika. (Diana, intervju 27 november 2013) 

I skolan med många elever med utländsk bakgrund vittnar Fia om vissa elever som 

anser att kvinnor är värda mindre än män. Det finns även elever som ser ner på 

kvinnliga lärare. Detta medför många diskussioner i undervisningen om jämställdhet. 

Ebba beskriver att vid de tillfällen då särskoleintegrerade elever var med i 

undervisningen, hade de övriga eleverna mer förståelse för att läraren fick ägna mer 

tid till särskoleeleverna än till de övriga eleverna. Cissi har särskilda platser i 

klassrummet till alla elever. Detta kan ses som diktatoriskt men hon anser att det är 

viktigt att alla kan jobba med alla, att eleverna förstår att de inte alltid behöver arbeta 

med sin bästa kompis. Cissi påtalar även tryggheten i att veta var man ska sitta när 

man kommer till en lektion. 

7.5.1 Lärarnas mål med undervisningen 
Målen är snarlika bland de intervjuade lärarna. De beskriver viljan att eleverna ska 

bli sedda och få komma till tals, ha ett personligt bemötande med eleverna och 

förmedla respekt. Brittas främsta mål när det kommer till jämlikhet är att eleverna 

ska bryta från gamla invanda synsätt. ”[…] dom ska försöka göra sig fria från gamla 

invanda mönster som jag tror faktiskt fortfarande existerar i många ungdomars liv” 

(Britta, intervju 26 november 2013). Det här tar även Gabriel upp och påtalar att han 

får lägga mer tid på de elever som fått med sig fördomar hemifrån. 

Lärarna beskriver att det är genom samtal med eleverna som de märker om eleverna 

säger elaka ord till varandra eller är ojusta mot varandra. Hedda uppfattar i samtal 

med sina elever att de har förstått och kan förklara sin ståndpunkt i situationer som 

de upplever som orättvisa. Cissi påtalar också vikten av att lära eleverna att rättvisa 

inte betyder lika för alla. ”Då får man ju säga att ’ibland finns det faktiskt 

anledningar till att jag väljer att reagera på ett annat sätt’. Att man också med att alla 

är lika mycket värda menar att alla inte är … stöpta exakt likadant” (Cissi, intervju 

26 november 2013). 

Fia upplever att det är svårt att se om eleverna tar till sig jämlikhetsarbetet, eftersom 

det är väldigt djupt rotat i vissa familjer att killar är mer värda än tjejer. Britta hävdar 

att det i början är svårt att se om eleverna tar till sig jämlikhetsundervisningen. Det är 

lättare när de går i nian, då märks det att de har mognat under högstadieåren. 
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Ett sätt att mäta om lärare lyckas med jämlikhetsarbetet som beskrivs är de 

utvärderingar som skolorna gör där eleverna får svara på hur de trivs, hur de blir 

bemötta utifrån kön och om de upplever kränkningar. Genom att få bra resultat på 

dessa utvärderingar får lärarna en indikation på hur arbetet med jämlikhet förmedlas. 

7.5.2 Planerad undervisning 
Inom samhällskunskap kommer Britta in på jämlikhet när det gäller kärlek och sex 

och även när det gäller arbetslivet inför elevernas prao. Då jämförs då och nu, 

löneskillnader mellan kvinnor och män samt fördelningen av sysslorna hemma. Inom 

religionen berättar hon att de jämför andra kulturers syn på kvinnor och män med 

värdegrunden som bakgrund.  Fia försöker hitta texter i svenskämnet som skapar 

diskussioner om jämställdhet. I engelskan menar Diana att det kan vara svårt att få in 

jämlikhet men att hon gör ett försök när hon tänker på hur hon fördelar talutrymmet 

mellan killar och tjejer. Inom idrottsämnet vittnar Hedda om att det är svårare att 

blanda eleverna när de ska spela något. Vid olika sorters bollspel delas pojkar och 

flickor upp och spelar i var sin grupp. Samma sak beskrivs i teknik där det finns 

speciella tjej- och killgrupper. Detta, enligt Hedda, på grund av att de har olika 

förutsättningar och kunskaper när det gäller teknik. Här har killarna kommit längre 

än tjejerna vilket gör att de tar över mer och tjejerna får inte ta lika stor plats.  

Då har vi valt att kanske dela på dom för att inte den ena ska ta över. Och det är 

ju märkligt att våra pojkar, jag hade fysik nu med sjuorna. Flickorna bara sitter 

och gapar. ”vad pratar hon om?” och killarna vet redan detta. Så jag menar 

fastän vi är i 2013 så har vi fortfarande ganska så... killar och tjejer och vi har 

fått dom såna under hela uppväxttiden att bli ganska… Killarna står ju och 

hänger där uppe runt mopederna. (Hedda, intervju 29 november 2013) 

Hedda uttrycker emellertid oro inför denna uppdelning eftersom detta är emot 

skolans värdegrund. Hon anser att skillnaderna mellan pojkar och flickor ligger i 

samhällets könsstereotypa framställning. 

Diana använder istället ett annat sätt att dela upp aktiviteterna på, i det fallet på 

idrottslektionerna. Hon beskriver hur hon och en annan lärare har lektioner parallellt 

så att de kan ha två olika hallar när de till exempel spelar volleyboll. I den ena hallen 

spelas det med spelets alla regler och hård boll medan det i den andra hallen spelas 

en mjukare variant där reglerna anpassas något. Eleverna får själva välja vilken sal 

de vill vara i och här görs således ingen gruppindelning efter genus utan Diana låter 

eleverna välja grupp efter intresse. ”Och då har det inte med tjej eller kille att göra 

utan hur känner jag för volleyboll. Och så väljer man därefter” (Diana, intervju 27 

november 2013). 

7.5.3 Icke planerade lärsituationer 
Gabriel beskriver att han försöker uppmuntra alla elever oberoende av vilken nivå de 

ligger på, de ska utvecklas och inte jämföra sig själva med andra. Dianas sätt att i 

engelskan fördela talutrymmet och bemöta eleverna på samma sätt kan ses som både 

planerade och icke planerade lärsituationer, eftersom hennes arbete är medvetet men 

grundar sig i hennes person. Diana beskriver hur hon är medveten om jämlikhet men 

att detta kanske inte är lika synligt för eleverna.  Även Fia vittnar om sitt arbete med 

att fördela talutrymmet vid diskussioner. Hon försöker tänka på att behandla killar 

och tjejer på samma sätt och se till att killar och tjejer får lika många frågor. ”[…]att 

dom ska få lika mycket frågor och att man försöker hålla tillbaka killarna som 

försöker ta stor plats hela tiden” (Fia, intervju 28 november 2013). 
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Diskussioner är något som ofta kommer upp som ett sätt att prata om jämlikhet. Det 

kan gälla att elever säger fula ord eller bemöter varandra på ett otrevligt sätt. ”Vi 

kommer ofta in på diskussioner kontinuerligt lite då och då och så. Det är ju inget 

som man kanske direkt har schemabestämt heller sådär” (Britta, intervju 26 

november 2013). 

Annika upplever att hon lagt ner mycket tid på att reflektera över hur hon tilltalar 

eleverna och hur hon svarar dem. Hon känner att rösten förändras beroende av vem 

hon pratar med, om det är en späd liten tjej eller en bufflig kille. ”Det blir ju lätt att 

man speglas av den man har framför sig” (Annika, intervju 22 november 2013). 

Samtidigt berättar Annika att när det kommer till jämlikhet är hennes elever tämligen 

medvetna, i alla fall i jämförelsen hon gör med mångkulturalism. Eleverna på 

Annikas skola har nästan uteslutande svensk bakgrund och kommer enligt henne från 

relativt jämställda hem. Detta är något som märks i diskussioner om jämlikhet, 

menar Annika. 
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8 DISKUSSION 
Som nämnts i kapitel 6 upplevde vi en mättnad då vi intervjuat våra åtta lärare. 

Många tankar och funderingar finns genomgående bland svaren, oavsett vilket ämne 

lärarna undervisar i eller vilket elevunderlag som respektive skola har. I följande 

diskussion kommer resultatet att analyseras utifrån Deweys (2004) 

värdegrundsfilosofi och fördjupas av Colnerud och Thornbergs (2003) 

värdepedagogik. Dessa förklarades närmare i kapitel 4. I analysen kommer även den 

forskning som tas upp i kapitel 2 och 3 att förekomma vid jämförelse av föreliggande 

studies resultat. För att göra diskussionen överskådlig kommer den att delas in efter 

de teoretiska begrepp vi valt att använda i analysen. 

Dewey (2004) hävdar vikten av att kombinera den traditionella pedagogiken med 

den progressiva. I Thornberg och Colneruds (2003) begrepp värdepedagogik ryms 

både avsiktliga och oavsiktliga metoder. Dessa har Thornberg (2006) senare gett en 

djupare och något vidare definition genom begreppen explicit och implicit pedagogik 

där den explicita är det som elever får till sig genom planerad undervisning och det 

som lärare har som avsikt att förmedla. Den implicita, menar han, är det som elever 

tar till sig genom lärares förhållningssätt och de material de använder sig av 

(Thornberg 2006). Vid en generalisering kan hävdas att den explicita pedagogiken är 

mer synlig och avsiktlig än den implicita.  

Vårt resultat visar olika kombinationer av de teoretiska begrepp som presenterades i 

kapitel 4. Det ges exempel på avsiktligt planerad undervisning (som mentorsträffar) 

där undervisningen är explicit pedagogisk (eftersom den är planerad och läraren har 

ett speciellt syfte med den) som ger elever positiva omedelbara erfarenheter och ett 

antagande kan göras att även de fördjupade erfarenheterna kommer gagna dem. 

Eleverna blir trygga för stunden och bygger upp en god självkänsla inför liknande 

situationer i framtiden. Samtidigt finns det fördjupade erfarenheter som är av negativ 

karaktär. Ett exempel är elever som framför önskemål om maten eftersom lärarna har 

uppmuntrat detta, men upplever att ingen lyssnar på dem. Det ger eleverna en 

fördjupad negativ erfarenhet av elevinflytande som i längden kan skapa misstroende 

till demokratiska styrformer. Detta är ett exempel på en avsiktlig, explicit metod som 

inte överensstämmer med vad den implicita pedagogiken förmedlar till eleverna, och 

vittnesmålen från föreliggande studies intervjuade lärare fastställer Thornbergs 

resonemang om implicit pedagogik (Thornberg 2004, s. 107). 

Explicit och implicit pedagogik kan således kombineras med de två olika slags 

erfarenheter som Dewey (2004) beskriver. Dessa förklaras närmare i följande avsnitt. 

8.1 Omedelbar och fördjupad erfarenhet. 

Som beskrivet i kapitel 4 beskriver Dewey (2004) två olika sorters erfarenheter. Den 

omedelbara hänvisar till vad för erfarenhet eleven får direkt vid tillfället. Den 

fördjupade beskriver vilken effekt erfarenheten får för eleven i det långa loppet. Pike 

(2007) visar i sin rapport att elever är medvetna om skillnaden mellan dessa två. 

Även lärarna i föreliggande studie upplever att elever, när det exempelvis kommer 

till demokrati, kan förstå förlängningen av undervisningen även om den omedelbara 

erfarenheten är negativ. 

Av föreliggande studies resultat framgår att lärarna ger exempel på elevers 

omedelbara och fördjupade erfarenhet. Arbetet med exempelvis elevinflytande och 

temadagar ger eleverna omedelbar erfarenhet medan den fördjupade är svårare att 
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mäta. Pike (2007) hävdar dessutom att temadagar och särskilda 

värdegrundsaktiviteter kan framkalla negativa erfarenheter hos eleverna. Om 

värdegrunden endast diskuteras vid enstaka tillfällen följer den inte med eleven i 

vardagen och eleven får således ingen fördjupad erfarenhet av den. Detta talar Diana 

om då hon hävdar att det är ”att skjuta sig själv i benet” (Diana, intervju 27 

november) att schemalägga värdegrundsarbete. Alla lärare som arbetar på skolor 

med homogena elevunderlag vittnade om samma sak, eftersom temadagar kan få 

något krystat över sig. Deweys (2004) hävdar att fostran måste genomsyra all form 

av undervisning. Genom att endast schemalägga värdegrundsarbete skapas således en 

undervisning där de grundläggande värderingarna inte ger eleverna fördjupade 

erfarenheter .  

Elevdemokrati innebär svårigheter. Lärarna beskriver hur skolväsendets uppbyggnad 

ger en falsk bild av det inflytande elever har. De vittnar dock om en progression i 

elevernas mognad under högstadieåren. Detta är ett exempel på hur elever har fått en 

fördjupad erfarenhet av värdegrunden, av att de lärt sig av de relationella reglerna 

hur man bemöter medmänniskor, hur man hanterar åsikter som går isär och vikten av 

respekt.  

När det kommer till regler som skolor har beskriver lärarna ett explicit arbete som 

genomsyrar verksamheten. Detta handlar om att lära eleverna att komma förberedda, 

hur skolarbetet bör skötas och vad som är ett önskvärt beteende under skoldagen. När 

det kommer till detta beskriver lärarna negativa omedelbara erfarenheter som i 

längden leder till positiva fördjupade erfarenheter. Ett tydligt exempel är när regler 

som finns i klassrummet inte längre innebär en konflikt mellan lärare och elev utan 

kan upprätthållas med en enkel påminnelse. Samtidigt bör Thornberg (2006) has i 

åtanke gällande hans resonemang om strukturerande regler som ett sätt att forma en 

bild av den skötsamma eleven. De intervjuade lärarna i föreliggande studie beskriver 

emellertid ingen skötsam elev i sina mål, där handlar det istället om att med 

relationella regler och genom att vara förebilder skapa förutsättningar för eleverna att 

”bli bra människor”. Den fördjupade erfarenheten som lärarna söker för eleverna är 

således något som kan nås genom implicit pedagogik och inte explicit. 

När lärare vittnar om värdegrunden i förhållande till elevers hemförhållande beskrivs 

en implicit, oavsiktlig pedagogik som ofta skapar en negativ fördjupad erfarenhet. 

Lärarna vittnar om glappet som existerar mellan skolans värld och de värden och 

normer som ligger till grund för undervisningen. Samma glapp skönjs mellan de 

värden och normer som elever har med sig hemifrån och de som ligger i exempelvis 

fostransuppdraget. Lärarna beskriver en rådande ovisshet om var gränsen för 

fostrandet går. Detta leder till situationer, både i avsiktlig undervisning och icke 

planerade lärsituationer, där glappet blir synligt. För eleverna kan detta skapa en 

otrygghet och en känsla av att stå mittemellan dessa två institutioner. Detta rimmar 

illa med skolans värdegrund som specifikt påtalar skolans roll i att ”vara ett stöd för 

familjerna i deras ansvar för barnens fostran” (Lgr-11 2011, s. 9). Om inte 

samarbetet mellan hem och skola fungerar kan inte elever tillgodogöra sig de 

fördjupade erfarenheter som lärare vill förmedla. Exempel på detta som lärarna 

vittnar om är könsstereotypa åsikter, kulturella skillnader gällande genus, respekt och 

lika värde och föräldrars likgiltighet inför elevernas skolgång.  

Fia och Gabriel ger exempel på hur glädje och inspiration skapar goda 

förutsättningar för både omedelbara och fördjupade erfarenheter. Fias arbete i 

svenskan där elever fick beskriva hur exempelvis en stockholmare, en skåning, en 
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arab ”är” möttes med positiva omdömen av eleverna som hade ett par mycket 

trevliga lektioner. Samtidigt skapade den planerade undervisningen goda 

förutsättningar för fördjupade erfarenheter hos eleverna. Med Fias hjälp lyfts 

diskussionen till att inbegripa djupare frågor om hur det kan komma sig att olika 

grupper tilldelas olika egenskaper. Gabriel hävdar att elevinflytande är en 

förutsättning för att eleverna ska känna glädje inför sin skolgång. Att eleverna har 

roligt är ett av hans huvudmål med undervisningen. Denna explicita pedagogik 

skapar således en omedelbar positiv erfarenhet för Gabriels elever. Den fördjupade 

erfarenheten som eleverna kan få vid dessa situationer är emellertid svår att mäta, 

något som även Dewey (2004) påpekar. Gabriels elever kan mycket väl få en 

fördjupad positiv erfarenhet när deras syn på skolan och undervisningen präglas av 

deras positiva minnen. Samtidigt kan inte den fördjupade erfarenheten mätas och 

lärare får då svårt att bedöma hur pass mycket glädje i vardagen betyder för att 

eleverna ska få goda fördjupade erfarenheter. 

Elever kan delas upp i mindre grupper för att uppnå ett bättre studieklimat. De 

intervjuade lärarna beskriver en uttalad explicit pedagogik som visar sig på olika sätt. 

Mentorsgrupper och basgrupper är exempel på hur skolorganisationen delar upp 

elever. När lärare delar upp elever beskrivs två sätt: efter kön och efter intresse. Som 

nämnts tidigare kan mindre mentorsgrupper och basgrupper skapa förutsättningar för 

elever att få goda fördjupade erfarenheter, en mindre grupp kan med lärarens stöd 

verka för god självkänsla hos eleven, vilket även är ett av de mål lärarna beskriver. 

En explicit pedagogik kan alltså samarbeta väl med den implicita delen av skolan 

och de mål som Lgr-11 uttrycker. När en uppdelning av elever görs efter intresse är 

den omedelbara erfarenheten positiv. En fördjupad erfarenhet kan även den vara 

positiv då exempelvis elever med ett särintresse får möjlighet att utveckla detta inför 

framtiden. När en uppdelning av elever görs efter kön kan den omedelbara 

erfarenheten vara positiv. Även här hamnar eleven bland likar som, om en 

generalisering görs, har samma intresse. Men det är just en generalisering som sker. 

Den fördjupade erfarenheten torde bli negativ om utgångspunkten är skolans 

värdegrund eftersom Lgr-11 påpekar att ”[s]kolan har ett ansvar för att motverka 

traditionella könsmönster” (Lgr-11 2011, s. 8). Detta är också något som exempelvis 

Hedda reflekterar och ondgör sig över, vilket ändå inte främjar elevernas fördjupade 

erfarenheter eftersom en uppdelning efter kön faktiskt görs. Den implicita 

pedagogiken cementerar de könsstereotypa uppfattningar som råder i samhället. På 

samma sätt befäster vissa formuleringar som lärarna gör elevernas fördjupade 

erfarenheter av mångkulturalism. När lärare på skolor med ett elevunderlag nästan 

enbart bestående av elever med svensk bakgrund talar om elever från andra kulturer 

framställs dessa på samma sätt, som en flicka i slöja. Om det är denna bild lärarna 

förmedlar till sina elever får de en fördjupad erfarenhet av det mångkulturella 

samhället som är något snedvriden.  

8.2 Intelligent action 

Det sättet som flera av lärarna beskriver sin planerade värdegrundsundervisning visar 

hur de arbetar utifrån fakta. Det blir tydligt när det kommer till ett mångkulturellt 

samhälle om olika kulturer, religioner och etniciteter. Att dansa olika kulturers 

danser på idrotten eller att läsa om olika religioner bidrar självfallet till en ökad 

förståelse. Men exempel på explicit pedagogik som utgår från det mångkulturella 

som eleven möter i sin vardag lyser med sin frånvaro. Lärarna hävdar att den 

erfarenhetsbaserade delen av värdepedagogiken saknas och en stor del av detta rör 

segregationen på skolorna. Det som inte förekommer naturligt i elevens vardag får 
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lärarna mycket svårt att utbilda i. Dewey (2004) beskriver den dualism som 

förekommer på olika sätt i samhället. Ett av dessa motsatspar är skolan och 

samhället. Av föreliggande studies resultat framgår tydligt en bild av skolan som 

något väsensskilt från både hem och också samhället i övrigt. En sådan uppdelning är 

motsatsen till intelligent action. För att utbildning och erfarenhet ska kunna samverka 

måste dessa motsatspar överbryggas och istället sammanfogas för att sträva efter 

samma gemensamma mål.  

Lärare i SO och NO talar nästan enbart om planerad, avsiktlig undervisning. Även 

det som handlar om värdegrunden, som ska skina igenom allt, beskrivs på ett sätt 

som indikerar en explicit pedagogik.  Det behöver inte betyda att undervisningen är 

dålig. Om vi säger att vi ska stötta elever vid en viss tidpunkt kan det göra att 

eleverna känner sig stöttade, och det är ju bra. Emellertid måste vi se till att denna 

stöttning kommer även i icke planerade lärsituationer. Om detta inte görs skapar inte 

utbildningen de förutsättningar för de fördjupade erfarenheter som Dewey (2004) 

hävdar är att stor betydelse för elevers utveckling. 

Det finns goda exempel på när skolan och eleverna inte bildar ett motsatspar. Ett 

exempel är mentorsgrupper som gagnar elevers förmåga att ta till sig undervisningen, 

skapar en djupare relation mellan elever och lärare och skapar trygghet för eleverna 

under högstadieåren som tenderar att vara turbulenta. Här visas hur intelligent action 

ger elever goda fördjupade erfarenheter av sin utbildning. 
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9 SLUTSATS 
Thornberg och Oǧuzs (2013) studie visade hur lärare i Turkiet och Sverige ansåg att 

värdegrundsarbetet handlar om att i alla dagliga sociala interaktioner åta sig 

uppgiften att vara en förebild för elever.  De vittnar om en dold läroplan som lärarna 

hela tiden hade i åtanke (Thornberg & Oǧuz 2013). Detsamma gäller de lärare som 

vi intervjuat. Dessa beskriver arbetet med att få elever att respektera varandra och 

visa hänsyn. Föresatsen att hjälpa elever att ”bli bra människor” löper som en röd 

tråd genom lärarnas värdegrundsarbete. Men detta arbete förutsätter att lärarna 

implicit delar de värden och normer som skolan har. Ett explicit arbete med att 

exempelvis motverka könsstereotypa mönster överskuggas om läraren implicit 

uttrycker skillnader mellan könen. 

Dewey påpekar att ”[p]edagogikens uppgift är att reproducera ett socialt system, att 

ge det uppväxande släktet tillgång till samhällets grundläggande värderingar” 

(Dewey 2004, s. 23). Å ena sidan har lärarna en svår uppgift att exempelvis i 

segregerade skolor ge elever en värdegrund för ett samhälle som inte är segregerat. Å 

andra sidan lever och verkar svenska lärare i ett samhälle som strävar efter, men inte 

ännu är integrerat. Således är lärares arbete med värdegrunden en uppgift av 

sisyfoskaraktär eftersom skolvärldens grundläggande värderingar inte speglas av de 

värderingar som styr samhället.  

I vår analys framgår tydligt att även om den explicita pedagogiken är den som är 

synligast och mest beskriven betraktar lärarna den implicita pedagogiken som den 

viktigaste i värdegrundsarbetet. Lärare använder sin egen person, sina egna 

värderingar och erfarenheter i syfte att vara bra förebilder för sina elever. När de 

personliga värderingarna överensstämmer med skolans värdegrund går utbildning 

och erfarenhet hand i hand och Deweys (2004) intelligent action förverkligas. Men 

då det handlar om individer, som överallt i samhället, kan den implicita pedagogiken 

utgöra ett hinder för elevers fördjupade erfarenheter om lärares personliga 

värderingar inte är förenliga med skolans.  

Skolans värdegrundsarbete har pågått sedan början av 1900-talet men det var inte 

förrän Lpo-94 som värdegrunden fick en framträdande plats i läroplanen. Förutsatt 

att dagens skolor och lärare både explicit och implicit delar dessa värden lär det ändå 

ta tid innan resultatet av värdegrundsarbetet visar sig. De fördjupade erfarenheter 

elever tillägnar sig i skolan bildar grunden för deras samhällssyn. För att se 

förändringen av denna syn måste vi vänta på att eleverna växer upp och integreras i 

samhällets olika skikt. Inte förrän då kan vi få besked om deras fördjupade 

erfarenheter av utbildningen var av godo. Dewey beskriver ett samhälle ”där 

förändring är regel och inte undantag” (Dewey 2004, s. 168). Om vi tar honom på 

orden torde det då vara dags att börja om från början igen. 

9.1 Pedagogiska implikationer 

Av resultat och diskussion i föreliggande uppsats framgår det tydligt att segregation 

är ett av de största hindren för en värdepedagogisk integrering. När värderingar och 

åsikter inte luftas och diskuteras på ett naturligt och kontinuerligt sätt kan inte 

eleverna tillgodogöra sig en fördjupad förståelse för skolans värdegrund. Som Pike 

(2007) påtalar går det inte att schemalägga värderingar eller samlas kring temadagar, 

hela skolan måste aktivt arbeta för att värdegrunden ska synliggöras i alla ämnen. 

Pikes (2007) rapport visar att speciella värdegrundspedagoger inte är att föredra men 

att skolorna borde ha någon form av värdegrundskoordinator som har ett 
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övergripande ansvar för värdepedagogiken. Nu kan vi inte applicera en lösning från 

det engelska skolväsendet på den svenska skolan, men faktum kvarstår att lärare i 

svenska skolan behöver mer på fötterna för att integreringen, som vi förespråkar, ska 

fullföljas. Skolpolitiker har i dagarna föreslagit att fler karriärtjänster blir möjliga för 

lärare (Tobé 2014). Hur vore det om några av dessa syftade till att samordna skolans 

värdegrundsarbete? Temadagar och schemalagda lektioner som ”livsviktigt” och 

”livskunskap” i all ära, det är det osynliga arbetet som är av störst betydelse när 

eleverna ska få en djupare förståelse för skolans värdegrund. 

9.2 Vidare forskning  

Med denna studie som grund vore det intressant att gå vidare och undersöka övriga 

skolor i Sverige med elevunderlag bestående av elever med endast eller mestadels 

svensk bakgrund eftersom de intervjuade lärarna i föreliggande studie indikerade på 

brister i sina egna erfarenheter av kulturskillnader i elevunderlaget. Är detta en 

genomgående trend bland lärare skulle det kunna innebära att arbetet med att 

implementera en värdegrund av det slag som finns i Lgr-11 försvåras.  

Thornbergs (2006) studie visar hur elever ser på regler i skolan och vad dessa tillför 

värdegrundsarbetet. Ytterligare studier skulle kunna undersöka elevers uppfattning 

om andra aspekter av värdegrundsarbetet i skolan. De fördjupade erfarenheterna som 

Dewey (2004) efterlyser är svåra att mäta. En längre, kontinuerlig och 

återkommande studie liknande den som görs just nu av Linnéuniversitetet om 

lärarstudenters fortsatta arbete som lärare torde kunna visa på dessa fördjupade 

erfarenheter. 

En del av föreliggande studies resultat som inte närmare tas upp beskriver hur lärare 

hanterar elever som pratar. Thornberg (2006) beskriver situationer där lärare tystar 

en hel klass istället för enskilda elever. Detta får som följd att elever som samarbetar 

eller hjälper varandra med skolarbetet slutar med detta. En tillrättavisning av en hel 

klass rimmar illa med Lgr-11 som påtalar eleven som individ. Vidare forskning som 

studerar vilka fördjupade erfarenheter strukturella regler skapar torde visa på hur 

lärare bäst bör hantera prat i klasser. 
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10 SAMMANFATTNING 
Vårt syfte med denna kvalitativa studie var att undersöka högstadielärares arbete 

med och tankar om skolans värdegrund. Vi valde fyra olika aspekter att undersöka 

närmare: demokrati, fostran, ett mångkulturellt samhälle och jämlikhet. Våra 

frågeställningar omfattade även intresset för hur värdegrundsundervisningen gick till, 

om lärarna enbart vittnar om planerad undervisning eller om icke planerade 

lärsituationer beskrivs.  

Metoden vi använde var semistrukturella intervjuer som sedan transkriberades, 

sammanställdes och analyserades genom att applicera Deweys teorier om intelligent 

action och hans resonemang om omedelbar och fördjupad erfarenhet på resultatet. 

Även Colnerud och Thornbergs begrepp värdepedagogik samt Thornbergs definition 

av explicit och implicit värdepedagogik användes för att analysera empirin.  

Resultatet visade att lärarna använde sig av både planerad undervisning och icke 

planerade lärsituationer i sitt värdegrundsarbete. Den planerade undervisningen 

bestod av lektioner som innefattade arbete med värdegrundsfrågor och/eller 

ämnesmaterial som lärarna använde för att främja diskussioner. När det gällde icke 

planerade lärsituationer handlade detta om attityder, lärarnas vilja att förmedla 

respekt och de värderingar som skolan stod för. Resultatet visade även att lärarna 

upplever svårigheter i att undervisa om värdegrunden i en homogen elevgrupp. De 

intervjuade lärarna strävar efter en undervisning där värdegrunden genomsyrar hela 

skolan men detta sker inte alltid. Vidare visade resultatet att lärarna upplever det 

olika svårt att få in de olika aspekterna som vi valde att studera. Särskilt tydligt blev 

detta med aspekten ett mångkulturellt samhälle, då vissa skolor hade ett elevunderlag 

nästan uteslutande bestående av elever med svensk bakgrund. De intervjuade lärarna 

anser att fostransuppdraget alltid finns med i interaktionen med eleverna. Gällande 

jämlikhet vittnade lärarna om försök till att vara jämlika och ansåg själva att de var 

det men beskrev samtidigt ett kontinuerligt arbete med det personliga bemötandet, ett 

arbete som eleverna inte alltid är medvetna om. Resultatet visade slutligen att 

demokrati kan ses som ett paraply över de andra begreppen eftersom lärarna ansåg 

att detta är den viktigaste delen av värdegrunden och lägger mest fokus på den.  

Vid analysen framkom att den implicita värdepedagogiken har störst betydelse för 

eleverna när det kommer till att skapa fördjupade erfarenheter, både positiva och 

negativa. Lärarnas personliga värden kan skina igenom en explicit värdepedagogik 

så tillvida att exempelvis könsstereotypa mönster förs vidare till eleverna även om 

avsikten är att ge dem en jämlik genussyn. Lärare använder sina personliga 

värderingar och erfarenheter i arbetet med att vara bra förebilder. När de personliga 

värderingarna överensstämmer med skolans värdegrund kan Deweys (2004) utopi 

om intelligent action förverkligas. Men eftersom det handlar om individer, som 

överallt i samhället, kan den implicita pedagogiken utgöra ett hinder för elevers 

fördjupade erfarenheter om lärares personliga värderingar inte är förenliga med 

skolans. För att se resultatet av värdegrundsarbetet måste vi vänta på att eleverna 

växer upp och integreras i samhällets olika skikt. Inte förrän då kan vi få besked om 

deras fördjupade erfarenheter av utbildningen är positiva. 
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Bilaga 1, Intervjuguide 

– Allmän information 

    Namn, ålder, lärarexamen, hur länge har du arbetat som lärare, vilka 
ämnen undervisar du i? 

     

–  Demokrati  - “grundläggande demokratiska värderingar” 

Beskriv hur du får in arbetet med demokrati i din undervisning och samspelet 
med dina elever. (exempel) 

Vilka mål har du med ditt arbete med demokratifrågor? 

Hur märker du att eleverna har tagit till sig det du undervisar i? 

 

Kan du se situationer där det är lätt att få in demokrati i undervisningen? 

Vad är det som gör det lätt? 

 

Kan du se situationer där det är svårt att få in demokrati i undervisningen? 

Vad är det som gör det svårt? 

 

– Fostransuppdraget - “Skolan ska vara ett stöd för familjerna i deras 
ansvar för barnens fostran” 

Berätta hur du arbetar med fostransuppdraget? (exempel) 

Vilka mål har du med ditt arbete med fostransuppdraget? 

Hur märker du att eleverna har tagit till sig det du undervisar i? 

 

Kan du se situationer där det är lätt att få in fostransuppdraget i 
undervisningen? 

Vad är det som gör det lätt? 

 

Kan du se situationer där det är svårt att få in fostransuppdraget i 
undervisningen? 

Vad är det som gör det svårt? 

 

– Ett mångkulturellt samhälle - “inse de värden som ligger i en kulturell 
mångfald” 

Beskriv hur du arbetar med just denna del av värdegrunden. (exempel) 

Vilka mål har du med ditt arbete med det mångkulturella samhället? 

Hur märker du att eleverna har tagit till sig det du undervisar i? 
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Kan du se situationer där det är lätt att få in det mångkulturella samhället i 
undervisningen? 

Vad är det som gör det lätt? 

 

Kan du se situationer där det är svårt att få in det mångkulturella samhället i 
undervisningen? 

Vad är det som gör det svårt? 

 

– Jämlikhet - “alla människors lika värde, jämställdhet mellan kvinnor och 
män” 

Beskriv hur du arbetar jämlikhet i din undervisning och samspelet med dina 
elever. (exempel) 

Vilka mål har du med ditt arbete med jämlikhet? 

Hur märker du att eleverna har tagit till sig det du undervisar i? 

 

Kan du se situationer där det är lätt att få in jämlikhet i undervisningen? 

Vad är det som gör det lätt? 

 

Kan du se situationer där det är svårt att få in jämlikhet i undervisningen? 

Vad är det som gör det svårt? 

 

 

– Finns det någon del av värdegrunden som du anser är svårare att arbeta 
med än de andra? 

        – varför är det svårare? 

 

– Finns det någon del i värdegrunden som du anser är lättare att arbeta med 
än de andra? 

        – varför är det lättare? 
 
 
– Kan du rangordna dessa fyra aspekter efter hur viktiga du tycker de är i 
undervisning och samspel med elever? 


