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Abstract 

The Swedish schools’ “värdegrund”, or as it would be called in English, the Swedish 

schools’ fundamental values, are something that’s been granted the first chapter in the 

national curriculum. It’s something quite unique and not something you’ll find in other 

nations’ curriculums.1 The questions this study has been asking is not why it exists but 

rather how teachers interpret it and how they work in relation to these values. Another 

question that’s been raised concerns how teachers relate to the fosterage role that is 

assigned to them according to the curriculum.  

To answer these questions a qualitative interview study has been conducted where six 

upper secondary school teachers were interviewed. The interviews where analyzed 

thematically and then further analyzed and discussed in relation to different theoretical 

perspectives.2 

The study found that even though these teachers were somewhat vague in their 

interpretation of the fundamental values they still showed an awareness about the central 

principles of it and how to work accordingly. The study also showed that there were two 

ways the teachers worked according to the fundamental values, in this study these were 

named: “the conflict solving fundamental values” and “the knowledge mediating 

fundamental values”. The study also found that the teachers’ relations to their fosterage 

role is quite strong and that it’s something they try to act according to. 

Sökord: Värdegrund, fostran, värdepedagogik, läraryrket, skoletik, skolområdets etik. 

                                                 
1 Apart from Norway.  
2 The theory that was used was based on Fjellström’s three types of the Swedish schools’ value systems. See 

chapter 4.  
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1. Inledning 

1.1 Val av ämne 

Värdegrund är något som är ganska speciellt för Sverige.3 Det finns folk som frågar sig 

varför den ens existerar och den har fått en hel del kritik från flera håll.4 Forskningen menar 

att den är otydlig och inte tillräckligt precis så det finns möjligen en del befogad kritik.5 

Studien tar ingen ställning till detta, och är inte intresserad i hur Heberlein eller andra etiker 

ställer sig till värdegrunden. Kritisera eller inte, faktum är att den existerar, inte minst i 

skolans värld. Skolans värdegrund, hur ter den sig i praktiken? Hur jobbar lärare med den? 

Hur tolkar de detta dokument som kritiseras för att vara så otydligt? Faktum är att det är 

ett dokument som styr lärare i hur de ska värdera saker och ting. I läroplanerna är även en 

fostransroll tillskriven lärarna. Vad ska eleverna fostras till och utifrån vad? Alla dessa 

frågor har väckt ett intresse i att studera hur värdegrundens teori framförs i praktiken av 

verksamma lärare. 

Den här studien har inte haft syftet att undersöka värdegrunden och dess innebörd i sig 

utan fokus har varit att undersöka hur den tolkas och appliceras i praktiken. 

1.2 Syfte och frågeställning 

Syftet med den här studien är att undersöka hur ett urval av bärande begrepp i skolans 

värdegrund tolkas och appliceras av verksamma lärare i relation till Fjellströms tre 

värdegrunder.6  

För att uppnå syftet med studien kommer den därför utgå utifrån följande frågeställningar: 

 Hur tolkar verksamma lärare skolans värdegrund? 

 På vilket sätt kan skolans värdegrund appliceras i lärares yrkesutövande?  

 Hur förhåller sig lärarna till sin fostransroll som finns tillskriven i läroplanerna? 

  

                                                 
3 Norsk skola är den enda utöver Sveriges skola som har en. 
4 Heberlein, Ann. In Sweden, we have the värdegrunden. Ledarsidorna.se, 28/1-2017. www.ledarsidorna.se, 

hämtad: 30/5-2017, 15:07. 
5 Se kapitel 3. Tidigare forskning. 
6 Se 4. Teoretiskt ramverk. 

http://www.ledarsidorna.se/
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1.3 Disposition 

Studien inleder med ett bakgrundskapitel, där behandlas skolansvärdegrund från dess 

begynnelse till dagens värdegrund som utgår från Lgr11. I kapitlet hanteras även de 

diskrepanser har uppkommit i och med det läroplansbyte som inträffade 2011. Därefter 

kommer ett kapitel som behandlar tidigare forskning både gällande 

värdegrundsforskningen men även litteratur som diskuterar bärande begrepp som i det här 

fallet fostran. Kapitel tre behandlar studiens teoretiska ramverk och hur det har använts i 

studien. Metodavsnittet motiverar valet av metod samt hur urval och hur studien har 

utförts. Här behandlas dessutom de avgränsningar som har gjorts i studien. Studien 

innefattar två resultatkapitel. Resultat I består av den tematiska analys som har genomförts 

på det intervjudata som studien har fått fram. Resultat II analyserar resultat I utifrån 

studiens teoretiska ram. Avslutningsvis behandlas samtliga resultat i diskussion med 

tidigare forskning. Här dras även studiens slutsatser.  
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2. Bakgrund 

2.1 Från bergspredikan till värdegrund 

Värdegrund är ett relativt nytt begrepp som aktualiserades i Läroplanskommitténs 

utredning Skola för bildning 1992:94.7 Det innebär däremot inte att skolan har saknat en 

tanke om fostran genom värderingar. Hedin och Lahdenperä menar att värdegrundens 

uppgift att formulera och garantera en moralisk bas för skolan har alltid funnits men inte 

under begreppet värdegrund.8 Likaså har Eva Johansson och Robert Thornberg skrivit i 

boken Värdepedagogik – etik och demokrati i förskola och skola att det alltid har funnits 

en politisk intention med svensk skola att forma barn och ungdomar ur ett etiskt 

hänseende.9 Tidigare har moral och religion identifierats med varandra och etiska 

diskussioner tog sin form genom bl.a. Jesus bergspredikan i undervisningen, i början på 

1900-talet. Med tiden har svenska myndigheter likt staten sekulariserats. Separationen 

mellan kristendom och etik blev större. Hedin och Lahdenperä menar att tron på den 

sociala ingenjörskonsten var en faktor till varför etik och kristendom till en viss del 

separerades.10,11 Sambandet mellan etik och juridik aktualiserades under mellankrigstiden. 

Skolans demokratiska uppdrag fick en viktig roll mot bakgrund till andra världskriget. 

Skolkommissionen 1946 tryckte på väsentligheten av att skolan skulle fostra demokratiska 

människor.12 Med tiden blev det populärare att prata om etik. Speciellt inom politiken, 

partier och politiker ville framstå mer moraliska under början av 90-talet menar Hedin och 

Lahdenperä.13 Nuvarande läroplaner (Lgr11, Lgy11 och Lpfö98) menar att pedagogisk 

verksamhet ska aktivt och medvetet stimulera de värden hos elevernas gällande demokrati 

och de normer som kommer i uttryck i samhällets vardag.14 

  

                                                 
7 Läroplanskommittén, Skola för bildning: huvudbetänkande, 1992. Allmänna förlaget: Stockholm. 
8 Christer Hedin & Pirjo Lahdenperä, Värdegrund och samhällsutveckling, 2000, Göteborg: Elanders 

Graphic Systems, s.10–11. 
9 Eva Johansson & Roberth Thornberg (red.), Värdepedagogik - etik och demokrati I förskola och skola, 

2014, Stockholm: Liber, s.9. 
10 Social ingenjörskonst är planerad samhällelig förändring och förbättring, t.ex. ett juridiskt system som 

säger vad som är bra och inte bra. 
11 Hedin & Lahdenperä, 2000, s.13. 
12 SOU 1992:94. 
13 Hedin & Lahdenperä, 2000, s.14. 
14 Johansson & Thornberg, 2014, s.11. 
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2.2 Läroplanerna och värdegrunden 

Skolans värdegrund och uppgift utgör det inledande kapitlet i läroplanen för grundskolan, 

förskoleklassen och fritidshemmet 2011. Det omfattas av åtta rubriker som är följande: 

grundläggande värden, förståelse och medmänsklighet, saklighet och allsidighet, en 

likvärdig utbildning, rättigheter och skyldigheter. Enligt skolverkets.se omfattar 

värdegrunden följande:  

 Människors okränkbarhet 

 Individens frihet och integritet 

 Alla människors lika värde 

 Jämställdhet mellan könen 

 Solidaritet mellan människor15  

Skolverket menar att dessa värden ska förmedlas och gestaltas i skolan på olika sätt. 

Skolverket har själva medgett i sitt stödmaterial att det finns studier som har visat att det 

finns stora brister bland många skolor i Sverige gällande värdegrundsarbetet samt att det 

att det finns brister i elevers kunskaper om de rättigheter de har enligt FN:s konventioner 

om mänskliga rättigheter.16 Stödmaterialet är tänkt att ge exempel på hur det går att förhålla 

sig till värdegrunden i praktiken som en reaktion på det som studierna har visat.  

Gällande tidigare forskning om skolan finns en viss problematik med skolforskningen då 

det har skett en omstrukturering i skolan med bytet av en läroplan 2011 och en ny skollag 

2010. Det innebär att forskning gjord innan åren 2010, 2011 inte per automatik behandlar 

aktuella dokument och i förlängningen, den svenska skolan idag. En stor del av den 

forskningen som har tagits del av i den här studien behandlar skolans värdegrund utifrån 

Lpo94 och inte den idag aktuella, Lgr11. För att undvika missförstånd har den här studien 

gjort en kort jämförelse av dessa och klargör hur de skiljer sig åt mellan både läroplanerna 

och skollagen. 

Lpo94 utgår från den äldre versionen av skollagen (1985:1100) medan Lgr11 utgår från 

den nuvarande skollagen (2010:800). I den nya skollagen som introducerades 2010 har ett 

                                                 
15 Förskolans och skolans värdegrund: förhållningssätt, verktyg och metoder, [Ny], rev. [utg.], Skolverket, 

Stockholm, 2013 

http://www.skolverket.se/publikationer?id=2579. 
16 Skolverket, 2013, s.5. 
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tillägg gällande mänskliga rättigheter och ett förtydligande av att utbildningen ska syfta till 

att förmedla och förankra respekt för de mänskliga rättigheterna.17 Skillnaderna gällande 

värdegrunden mellan Lpo94 och Lgr11 är inte så markanta men det finns diskrepanser som 

är viktiga att nämna. Under rubriken ”Förståelse och medmänsklighet” står det i Lpo94 att 

”Ingen skall i skolan utsättas för mobbning”18 medan det i Lgr11 står följande: 

Ingen ska i skolan utsättas för diskriminering på grund av kön, 

etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, 

könsöverskridande identitet eller uttryck, sexuell läggning, ålder 

eller funktionsnedsättning eller för annan kränkande behandling.19 

Här ser vi alltså en markant skillnad. Främst i att ordet mobbning inte längre används utan 

istället diskriminering och att det numera definieras, vilka grunder en elev kan 

diskrimineras utifrån. Denna definition av diskriminering och vad som ligger till grund för 

den härrör ifrån diskrimineringslagen (2008:567), en lag som alltså inte fanns när Lpo94 

skrevs. Lgr11 tillägger även under rubriken ”Skolans uppdrag” att skolan ska utveckla 

värden hos eleverna och deras kunskaper medan Lpo94 enbart skriver att skolan ska 

utveckla elevens kunskaper.20,21  

Att det finns skillnader i läroplanerna är alltså ett faktum. Det som har belysts under den 

här rubriken är inte alla diskrepanser men det är de som berör värdegrunden på ett sådant 

sätt där den här studiens tidigare forskning inte tar i beaktning.  

  

                                                 
17 Skolverket, 2013, s.5. 
18 Läroplaner för det obligatoriska skolväsendet och de frivilliga skolformerna: Lpo 94 : Lpf 94, 

Utbildningsdepartementet, Stockholm, 1994. 
19 Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011, Skolverket, Stockholm, 2011 

http://www.skolverket.se/publikationer?id=2575. 
20 Skolverket, 2011. 
21 Skolverket, 1994. 
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3. Tidigare forskning 

I det här avsnittet har tidigare forskning gällande skolans värdegrund behandlats och 

diskuterats. Först och främst har liknande studier som har intervjuat lärare om 

värdegrunden behandlats för att sedan under rubrikerna: fostran och värdegrund, har den 

litteratur som behandlar dessa två begrepp diskuterats.  

3.1 Relevanta avhandlingar 

I sin avhandling har Katarina Norberg undersökt relationen mellan läroplanens värdegrund 

definierad på central nivå och hur skolor applicerar värdegrunden i praktiken.22 Trots att 

studien är tämligen liten och inte speciellt generaliserbar så menar Norberg att läroplanen, 

främst värdegrunden inte har den funktion som den tillskrivs. Det finns en tydlig 

diskrepans mellan de värden som aktualiseras i skolans värdegrund och de värden som 

råder i lärarnas klassrum. Detta menar Norberg beror på att lärare låter personliga 

värderingar råda23 och att lärare tenderar att bemöta värdefrågor utan någon större 

förankring i läroplanernas värdegrund. Hon menar att detta kan bero på brister i lärares 

kunskaper om värdegrunden. Framförallt menar hon att det finns brister i hur fortbildning 

inom dessa områden brukar gå till. Det är alltså inget som kan kompletteras med en 

studiedag eller en kurs utan det är något som lärare jämnt och ständigt bör arbeta med. 

Läroplanernas värdegrund måste alltid beaktas i relation till individers personliga 

värderingar, fördomar och normer.24 Skolans etiska ansvar måste prioriteras menar 

Norberg och lärares kunskaper inom detta bör utvecklas, något som Fjellström också har 

kommit fram till och har skrivit följande: ”Lärarutbildningarna bör utveckla lärarnas 

yrkesetik och förmedla en tydlig värdegrund för elevernas fostran.”25 

Susanne Linnér menar att analyser om förskolan och skolans värdegrundsfrågor har en 

utgångspunkt i forskningen och andra offentliga dokument. Dessa utgör ett facit för 

skolverksamheten. Detta facit som är skrivet i skollagen och läroplanerna är formellt. 

Dessa dokument som sedan ska garantera lärarnas etiska och moraliska handlande kan vara 

                                                 
22 Katarina Norberg, The school as a moral arena: Constitutive values and deliberation in Swedish 

curriculum practice, 2004, Umeå University, Facaulty of social sciences, department of education. Open 

Acess Diva.  
23 Den dolda läroplanen. 
24 Norberg, 2004, s.22. 
25 Fjellström, 2004, s.29. 
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bekymmersamma då formella termer kan vara problematiska att förankra i den praktik som 

lärare, elever och föräldrar möts.26  

 3.2 Fostran 

John Dewey har i sitt verk Demokrati och utbildning skrivit att utbildning i sig är en 

fostrande process.27 Dewey menar att utbildning ska var en form av riktningsgivare, att 

skolan ska styra och genom att vara en vägledande hjälp för elevernas fostran.28 Han ville 

inte att skolor skulle använda sig av ”kontroll” eftersom det innebär att det kan kväva 

elevernas autonomi enligt honom. Att Sveriges progressiva pedagogik har tagit mycket 

från Deweys tankar har Michael Gustavsson skrivit i en artikel för tidskriften Politisk 

filosofi.29 Likt Dewey undvek skolan vara alltför auktoritär utan istället låta eleverna 

utifrån sina egna erfarenheter och förutsättningar växa och utvecklas.  

Linnér har skrivit att skolan har ett ansvar för fostran genom att skolan och lärarna utövar 

ett inflytande på eleverna. Genom det sätt som skolan bedrivs och hur de mellanmänskliga 

relationerna hanteras. Görs inte lärarnas inflytande, villkor och möjligheter synliga ges 

möjligheter att något bortom läroplanen får styra,30 den så kallade dolda läroplanen.31 

Fjellström skriver i princip likadant. Om inte lärares inflytande är medvetandegörs går det 

att hävda att lärare låter den dolda läroplanen att styra, vilket innebär att fostran överlåts 

till rådande praxis och lärares subjektiva tycken.32 

Fjellström utvecklar begreppet fostran ytterligare, genom att nämna att skolans fostrande 

ansvar kommer ur sitt myndighetsansvar. ”… att påverka medborgarnas attityder och 

karaktär så att demokratin stärks.”33  Han lyfter en del kritik gentemot detta 

myndighetsansvar över fostransrollen. Han menar att myndigheterna ser att skolan bör på 

alla nivåer vara en viktig fostrande insats men att de samtidigt är väldigt vaga i hur det 

arbetet ska utföras.34 Problemet, menar Fjellström, är att det är svårt att veta inför vad 

                                                 
26 Linnér, Susanne. Värden och villkor – pedagogers samtal om ett yrkesetiskt dokument, 2005. Växjö: Växjö 

University Press, s.11. 
27 John Dewey, Demokrati och utbildning, 1999, Göteborg: Daidalos, s. 45. 
28 Dewey, 1999, s.59. 
29 40 Michael Gustavsson, Lärarens demokratiska uppdrag: värdegrund och ideologi. Tidskrift för Politisk 

filosofi nr. 3, 2016. 
30 Linnér, 2005, s.25–26. 
31 Ett begrepp som syftar på oskrivna regler som finns i skolan som bl.a. outtalade krav som lärare har på 

eleverna men som inte finns någonstans i läroplanerna.  
32 Fjellström, 2004, s.21. 
33 Fjellström, 2004, s.17. 
34 Fjellström, 2004, s.20. 
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eleverna fostras. Tidigare var kyrkan det svenska samhällets etiska auktoritet vilket den 

inte är idag, åtminstone inte på samma sätt. Dess skugga finns kvar i vissa formuleringar i 

läroplanerna, likt ”den etik som förvaltats av kristen tradition och västerländsk humanism”. 

Läroplanskommittén pekade på Sveriges regeringsform, FN:s deklaration om de 

mänskliga rättigheterna samt barnkonventionen som en slags etisk auktoritet, menar 

Fjellström. Han menar att detta är problematiskt då dokumenten i fråga inte preciserar 

några värden utan mer är ett regelverk som ska utgöra grunden för en god stat.35 Det går 

inte undgå att det har en tydlig relevans för hur skolan ska skötas, men är otillräcklig för 

de värden och normer eleverna bör tillägna sig, menar Fjellström.  

Fostransbegreppet är brett även ur ett skolperspektiv. Behovet av en tydlig bild av vad 

fostran innebär är särskilt viktigt för skolan. Skolan är den offentliga organisation som har 

störst roll i samhället i att agera fostrande.36 Skolområdets fostran är också en obligatorisk 

sådan p.g.a. skolplikten. Den gäller förvisso inte gymnasieskolan men Fjellström menar att 

det finns en betydande tvångskaraktär även där.37  Ojämlikheten mellan fostrare och 

fostrade är en annan betydande faktor.38 Denna ojämlikhet beror främst på att lärare och 

elever har olika status, makt och kompetens. Detta är inget kontroversiellt i sig utan frågan 

som bör ställas är hur denna ojämlikhet ser ut i samspelet mellan lärare och elev. Hur långt 

sträcker sig elevens autonomi och integritet under lärarens maktutövande? Fjellström 

menar att det inte finns någon naturlig gräns utan att lärare måste foga sig efter 

styrdokument, politiska beslut, lagar och regler samt arbetsgivare.39  

Fostran eller verbet fostra är inte ett så självklart begrepp, det är ett begrepp som kan 

innebära mycket men i den här studien kommer begreppet fostran att utgå ifrån följande 

definition:  

”… fostran ska avse den omsorg i vid mening som syftar utöver 

tillgodoseendet av aktuella och påtagliga behov, intressen och 

önskningar, som avser att bidra till att forma barns och ungdomars 

karaktär och handlande till något som hålls önskvärt.”40 

                                                 
35 Fjellström, 2004, s.60. 
36 Fjellström, 2004, s.111. 
37 Fjellström, 2004, s.112. 
38 I det här fallet relationen mellan lärare och elever. 
39 Fjellström, 2004, s.113. 
40 Fjellström, 2004, s.146. 
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På det här sättet så skiljer sig fostran från socialisering då det syftar till ett ideal medan 

socialisering i viss bemärkelse syftar till att människan formas utefter sin omgivning och 

på så sätt anpassas till den. Fjellströms definition strävar efter något som är önskvärt, ett 

ideal. Något som kommer behandlas mer under avsnittet teoretiskt ramverk.  

3.3 Värdegrund 

Litteraturen gällande skolans värdegrund ställer sig i hög grad problematiserande till 

begreppet. Det finns inga konkreta slutsatser kring den utan det som har presenterats är 

teman gällande skolans värdegrund som har problematiserats och lyfts fram av olika 

författare.  

Bo Andersson har skrivit ”Värdegrunden i ”poesi” och ”vardag” där han menar att 

begreppet värdegrund, är både tvetydigt och omtvistat.41 Han syftar på skolverkets 

utredning, SOU 1992:94 och dess motsägelser i formulerandet av att värdegrunden har en 

fast grund men föränderliga värden.42 Andersson menar att detta inte alltid är fallet 

eftersom arbetet med värdegrunden förenas med demokrati- och kunskapsuppdragen som 

skolan har. Det är t.ex. inte alltid som demokrati och människors lika värde kommer 

överens. 43 Andersson argumenterar mot att värdegrund ska ha en statisk karaktär utan 

önskar istället en grund av, en grund för värden. Eftersom samhället är föränderligt 

behöver vi alltså en mer dynamisk värdegrund som bygger på den uppövade förmågan att 

reflektera, ta ställning och eventuellt omvärdera.44 

Andersson har även skrivit att tron på att kunna nå allsidighet tydligt påverkat skolan. Att 

skolan och dess undervisning på något sätt skulle vara objektiv menar han är 

självbedrägeri.45 Andersson skriver att värderingar är ständigt förekommande i skolmiljön 

och att dessa varierar mellan skolor samt klassrum. Han fortsätter med att skriva hur 

värderingar förändras genom tiderna. Värdegrunden kan komma att förändras menar han, 

bl.a. formuleringen som råder: ”kristen tradition och västerländsk humanism”.46 Han 

                                                 
41 Bo Andersson, Värdegrunden i ”poesi” och ”vardag”- Inblickar i poesins värld, i styrandes domän och i 

tidningars spegel, 2001, Sollentuna: Parajett, s.72. 
42 Skolverket, 1992. 
43 Andersson, 2001, s.72–73. 
44 Andersson, 2001, s.106–107. 
45 Andersson, 2001, s.78. 
46 Andersson, 2001, s.79. 
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visade sig ha fel om detta då formuleringen trots kritik, återfinns i Skolverkets senaste 

läroplan.  

Christer Hedin och Pirjo Lahdenperä har skrivit Värdegrund och samhällsutveckling där 

de menar att värdegrundens uppgift är att formulera och upprätthålla en moralisk grund för 

skolan.47 Författarna problematiserar vidare formuleringen att skolans värdegrund är 

baserad på kristen etik. De menar att det inte är fel att tala om den som en kristen etik men 

att det faktiskt är en allmänmänsklig etik som går att finna i många andra religioner eller 

kulturer.48  

Författarna skriver att skolans värdegrund kan delas in i tre delar. Del ett innefattar de 

grundläggande förutsättningarna där framförallt demokratin betonas. Del två innefattar de 

värden som ska forma skolans verksamhet. Den tredje delen nämner de dygder som ska 

stimuleras i skolan.49 De dygder som skolans värdegrund innehåller är följande: 

rättskänsla, generositet, tolerans och ansvarstagande.50 Hedin och Lahdenperä beskriver 

dygden rättskänsla som respekten för lag och rätt, för fattade beslut och en demokratisk 

beslutsordning.51 Rättskänsla är en dygd som behöver diskussion då den kan vara 

problematisk menar författarna. Ifall det stannar på konventionell nivå kan det även 

innebära feghet. 

Tolerans och generositet är också dygder som har skrivits in i skolans läroplan.52 Hedin 

och Lahdenperä skriver att de kan behandlas tillsammans. Författarna lyfter problematik 

kring dygderna tolerans och generositet i skolsammanhang. Att det finns en risk med alltför 

mycket tolerans eftersom det kan innebära att krafter som är odemokratiska tillåts som i 

sin tur minskar toleransen. Exempel på frågor som berör detta är, om samhället bör låta 

nynazister föra sin talan på gator och torg. Yttrandefriheten kommer i konflikt med andra 

värden. Hets mot folkgrupp kan leda till skada för människor. Det kan vara svårt att 

bestämma vart gränsen ska gå. Författarna har intagit en mer negativ ställning mot liberala 

tankar och anser inte att friheten alltid bör gå före omsorgen.53 Generositet menar 

författarna är en dygd som innefattar: ”… egenskaper som gästfrihet, givmildhet, 

                                                 
47 Hedin & Lahdenperä, s.11.  
48 Hedin & Lahdenperä, 2000, s.14. 
49 Hedin & Lahdenperä, 2000, s.20. 
50 Skolverket, 2011, Lgr11. 
51 Hedin & Lahdenperä, 2000, s.34. 
52 Skolverket, 2011  
53 Hedin & Lahdenperä, 2000, s.36.  
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ömsesidighet, öppenhet, överseende och förmåga att förlåta.”54 Det är också den svåraste 

dygden att utveckla i Sverige eftersom välfärdssamhällen har förflyttat generositeten från 

det mellanmänskliga till det statliga. Författarna skriver också att i ett västerländskt 

konkurrenssamhälle där marknadsekonomin styr finns det ingen större fördel med att vara 

generös eftersom vi människor försöker vara bättre än andra och sällan tävlas det om vem 

som är mest generös.55  

Ansvarstagande är den sista dygden som författarna har skrivit om. De menar att 

ansvarstagande är sammanfattningen av samtliga etiska ideal, att moralundervisningen 

måste bygga på individers vilja att ta sitt ansvar för sina handlingar.56 Tanken är att detta 

ansvar ska växa så att individen eller i det här fallet eleven när den blir vuxen kan ta sitt 

fulla ansvar som vuxen. Då blir läroplanens värdegrund moral och ideal för hela livet för 

eleven och inte bara för skolan.57 

Joakim Lindgren har i ”Värdegrund i skola och forskning 2001” undersökt värdegrunden, 

främst värdegrundsarbetet både på skolor och högskolor samt universitet.58 Hans resultat 

visar att skolor tenderar att fokusera sitt värdegrundsarbete på områden som etik & moral, 

demokrati och kränkande behandling. Lindgren menar att denna betoning på etik och 

moral kan betyda att värdegrundsarbetet inom andra områden mycket väl kan bli lidande. 

Han menar även att värdegrundsarbetet har fått uppgiften i skolor att hantera problem som 

skolan har internt och i sin omgivning. Värdegrundsarbetet ses då som en nyttofunktion 

även utanför skolan och hanterar även problem och konflikter som uppstår i det omgivande 

samhället.59 

  

                                                 
54 Hedin & Lahdenperä, 2000, s.36. 
55 Hedin & Lahdenperä, 2000, s.36. 
56 Hedin & Lahdenperä, 2000, s. 36–37. 
57 Hedin & Lahdenperä, 2000, s.37. 
58 Joakim Lindgren, Värdegrund i skola och forskning 2001, 2003, Print & Media: Umeå Universitet.  
59 Lindgren, 2003, s.34–35. 
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4. Teoretiskt ramverk 

För att besvara frågeställningarna i den här studien har ett teoretiskt ramverk applicerats. 

Det har använts både i utformandet av intervjufrågorna samt analysen av resultatet. Teorin 

som har använts i den här studien är baserad på Roger Fjellströms analys av den svenska 

skolans värdegrund. Han menar att det inte finns en värdegrund utan flera och att dessa bör 

skiljas från varandra. De olika värdegrunderna är följande: värdegrunden för skolans 

verksamhet, värdegrunden för skolans socialiserande fostran och värdegrunden för dess 

idealbildande fostran.60 

4.1 Värdegrunden för skolans verksamhet 

Värdegrunden är något som lärare bär runt på likt en oöppnad låda enligt Fjellström. Den 

är lika självklar som det faktum att det är fullt synligt att se ifall en lärare bär på den här 

lådan eller inte. Problemet är att trots vetskapen om denna låda, är värdegrunden något 

som ingen som riktigt har öppnat och rotat i, det tycks inte finnas en önskan i att tydliggöra 

eller diskutera värdegrunden.61 Fjellström menar att en startpunkt för att tydliggöra 

värdegrunden för skolans verksamhet är att åtskilja de principer som reglerar 

skolverksamheten och de principer som berör skolans fostransmål, dessa principer kallar 

han för ramprinciper och dessa principer styr hur verksamheten ska bedrivas oberoende 

av om skolans mål uppnås eller inte. Det är en del av skolans myndighetsutövning och 

måste alltså följas. Fjellström anger följande centrala principer:  

1) Alla barn och ungdomar ska ha tillgång till skolan 

2) Den utbildning som ges ska vara likvärdig inom varje skolform 

3) Utbildningen ska ge kunskaper, färdigheter och viss fostran 

4) Fostran ska ske i samarbete med hemmen 

5) Utbildningen ska anpassas efter varje elevs förutsättningar och behov, särskilt ska 

hänsyn tas till elever i behov av särskilt stöd. 

6) Verksamheten i skolan ska utformas i enlighet med grundläggande demokratiska 

värderingar 

7) Skolans undervisning ska vara icke-konfessionell 

                                                 
60 Fjellström, 2004, s.28. 
61 Fjellström 2004, s.205.  
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8) Skolans undervisning ska vara präglad av saklighet och allsidighet.62 

Dessa principer kan härledas till vad som står i skolans värdegrund samt kapitel ett i 

skollagen. 63 Fjellström menar alltså att detta är vad som utgör värdegrunden för skolan.  

4.2 Värdegrunden för skolans socialiserande fostran 

Språkbruket kring värdegrunden ger intryck av en etisk konsensus i det svenska samhället 

menar Fjellström. Det finns ingen fullständig, bestämd och en direkt tillämpningsbar 

uppsättning av värderingar men han menar att det går att konstruera en någorlunda tydlig 

värdegrund, i alla fall för skolans fostran.64 Utöver att följa de principer som har behandlats 

under värdegrunden för skolans verksamhet (ramprinciperna) ska skola och lärare fostra 

eleverna.65  

Det är tydligt att skolan ämnar socialisera eleverna. De ska anpassas till en normalitet och 

matcha ett så brett spektrum av behov som möjligt.66 Detta kallar Fjellström för 

socialiseringens princip. Denna princip menar han framförs i många passager i 

läroplanerna bl.a. den att skolans huvuduppgift är att främja elevers utveckling i den mån 

att de blir ansvarskännande människor och samhällsmedlemmar.67 Ett annat exempel på 

framförandet av en socialiseringens princip är: ”Medvetenhet om det egna och delaktighet 

i det gemensamma kulturarvet ger en trygg identitet som är viktig att utveckla tillsammans 

med förmågan att förstå och leva sig in i andras villkor och värderingar.”68  

Socialisering i detta sammanhang innebär att avsiktligt och rationellt syfta till en individs 

anpassning till gemenskaper som finns runtomkring. Anpassningen i sig sker på olika plan 

beroende av individens situation. Anpassningen måste också vara förenlig med respekten 

för att elever är rationella, autonoma personer och den ska ske med välvilja för eleverna.69 

Målet med anpassningen måste i en viss mån också uppfattas som neutralt eftersom det 

ska representera strukturer, värderingar och normer i samhället som är gemensamma för 

alla medborgarna i Sverige.70 Möjligtvis är anledningen till varför värdegrunden upplevs 

                                                 
62 Fjellström, 2004, s.213. 
63 Svensk författningssamling 2010:800. 
64 Fjellström, 2004, s.240. 
65 Fjellström, 2004, s.241. 
66 Fjellström, 2004, s.250. 
67 Fjellström, 2004, s.252–253. 
68 Skolverket, 2011, s.7. 
69 Fjellström, 2004, s.253.  
70 Fjellström, 2004, s.254. 
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luddig, är att den är utformad på ett sätt som ska kunna representera något alla svenska 

medborgare har gemensamt.  

 Socialiseringens princip innefattar följande mål:  

1) Att eleven kan och vill fortsätta leva 

2) Att eleverna kan och vill vara tillsammans och samarbeta med andra människor 

3) Att lever kan och vill delta i arbetslivet 

4) Att elever kan och vill bidra till den samhälleliga gemenskapen 

Dessa punkter menar Fjellström är förutsatta och antydda i läroplanerna.71 Dessa mål är 

alltså lärares och annan skolpersonals uppgift i deras fostransroll.  

Viktigt att nämna är att Fjellström även talar om en individualiserande princip. 

Läroplanerna lyfter även vikten av att främja individens individualitet: ” Skolan ska i 

samarbete med hemmen främja elevers allsidiga personliga utveckling till aktiva, kreativa, 

kompetenta och ansvarskännande individer och medborgare.”72 Det finns en spänning 

mellan den individualiserande principen och den socialiserande enligt Fjellström. I vilken 

grad socialiseringen ska ske är upp till läraren att bedöma för varje elev. Eleverna ska 

anpassas till normaliteten samtidigt som de ska göras så individuella som möjligt.73 

4.3 Värdegrunden för skolans idealbildande fostran 

”Värdegrunden för skolans idealbildande fostran utgörs huvudsakligen av värde, -norm-

och karaktärsprinciper för vårt handlande.”, skriver Fjellström, men menar att de är 

otydligt formulerade i läroplanen och har ett stort behov av att förtydligas.74 

Läroplanen vilar på humanistiska principer och dess kombinerande värde-och 

normprinciper som förekommer i läroplanen är följande: 

 ”Människor/mänskligt liv har egenvärde, vilket bör respekteras 

 Människors frihet/autonomi har egenvärde, vilket bör respekteras 

                                                 
71 Fjellström, 2004, s.255–256. 
72 Skolverket, 2011, s.9. 
73 Fjellström, 2004, s.250. 
74 Fjellström, 2004, s.267. 
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 Människors integritet har egenvärde, vilket bör respekteras”75  

Dessa är vad som utgör det Fjellström kallar för idealbildningens principer.76 

Egenvärde är här definierat som saker, tillstånd, upplevelser o.s.v. som är goda i sig själv. 

Integritet och autonomi är något vi kan ha i olika grad men fortfarande är har ett egenvärde. 

Människors/mänskligt liv däremot är ett egenvärde oberoende av dess kvalitet. Ett 

mänskligt liv har alltid ett konstant egenvärde oberoende av vem individen är.  

Inom dessa humanistiska principer finns det tre begrepp som kräver en viss analys och 

definition. Begreppen är följande: likavärdesprincipen77, integritetsprincipen och 

autonomiprincipen. Alla människors lika värde har alltid varit en aktuell fråga för etiker. 

Det har inte varit studiens syfte att rådda i denna fråga utan i den här studien har begreppet 

likvärdesprincipen grundat sig i tanken om att mänskliga rättigheter är något alla 

människor har.78 Därför kan likvärdesprincipen summeras följaktligen: ”Alla människor 

har lika mänskliga rättigheter”.79 

Integritetsprincipen i den här studien har en annan hänsyn än vanligt eftersom den avser 

barnens integritet. Barns och ungdomars integritet är en svår fråga, menar Fjellström, där 

inte heller läroplanerna är tydliga med vilken status barn och ungdomars integritet har.80 

Fjellström skriver att barn och ungdomars integritet bör ha en svagare ställning än vuxnas 

eftersom de är i skolan för att fostras. 

Autonomiprincipen är tydligt framträdande i läroplanerna. I första punkten i rektorns 

ansvar står det tydligt att skolan ska arbeta för att elevinflytande ska gynnas.81 Fjellström 

skriver att John Stuart Mills syn på frihet har haft ett betydande genomslag i svensk skola 

där Mill menar att respekt för människors autonomi är en samhällelig princip som alla 

människor har rätt till. Med en viss reservation dock eftersom Mill ansåg att bl.a. barn inte 

var utvecklade nog för att vara självbestämmande.82 Fjellström menar att denna reservation 

visar att Mills tankar förutsatte en koppling mellan integritetsprincipen och 

                                                 
75 Fjellström, 2004, s.273. 
76 Fjellström, 2004, s. 267. 
77 Alla människors lika värde. 
78 Enligt FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna är medlemsländerna skyldiga att följa principen. 
79 Fjellström, 2004, s.293. 
80 Fjellström, 2004, s.302. 
81 Skolverket, 2011, s.18. 
82 Mathias, Michael B (red.), John Stuart Mill: On liberty, Pearson Longman, New York, 2007. 
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autonomiprincipen. 83 Något som trots allt råder än idag då vi respekterar barns autonomi 

men har en allmän skolplikt m.m. Trots att de inte är fullt självbestämmande så bör skolan 

och samhället respektera barn och ungdomars autonomi och integritet.  

  

                                                 
83 Fjellström, 2004, s.306–307. 
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5. Metod 

Under detta metodavsnitt har studiens avgränsningar, metodval, urval, process, analys och 

etiska ställningstaganden diskuterats. Metodavsnittet är till stora delar konstruerat med 

hjälp av Alan Brymans verk, ”Samhällsvetenskapliga metoder”.84 Andra metodböcker har 

använts för att komplettera Bryman och de finns angivna i litteraturlistan. 

5.1 Avgränsningar 

Ett visst antal avgränsningar har gjorts i den här studien. Skolans värdegrund är komplex 

och innefattar en lång rad begrepp som tål att diskuteras. Det är därför omöjligt men också 

olämpligt att försöka redogöra för dem på ett rättvist sätt. Avgränsningar har gjorts i den 

bemärkelsen att fokus inte har varit att definiera och problematisera samtliga begrepp i 

värdegrunden utan att undersöka verksamma lärares syn och applicering av värdegrunden 

och allt vad den innebär. Studien gör inga som helst försök att skapa några generella 

slutsatser utan är medveten om dess avgränsningar och resultatet är inte på något sett 

representativt för verksamma lärare. 

Av både bekvämlighet och praktiska skäl intervjuas enbart lärare på högstadiet. Det för att 

det är en smalare yrkesgrupp och det gör studien lite mer generaliserbar för de 

frågeställningar studien har. På detta sätt så behöver inte två läroplaner att undersökas 

vilket gör det enklare att utföra studien.  

Studien har behövt ta hänsyn till mängden transkriberingsarbete som har krävts i 

utförandet. Eftersom studien har genomförts under en kort period är tidsfaktorn av stor vikt 

och transkribering är en väldigt tidskrävande process.85 Vilket har haft en påverkan på hur 

många respondenter det gick att ha i studien. Valet att transkribera beror mestadels av att 

intresset inte enbart ligger i vad respondenterna säger utan även hur de säger det. Genom 

att spela in intervjun och transkribera den är detta möjligt.86 

5.2 Val av metod 

För att uppnå högsta validitet har en intervjumetod valts. Studiens syfte kräver i sin essens 

en kvalitativ metod eftersom läroplanens värdegrund är som nämnt i tidigare forskning ett 

komplext begrepp. Att använda en kvantitativ metod i den här studien, i form av enkäter 

                                                 
84 Alan Bryman, Samhällsvetenskapliga metoder, 2011, Egypten: Sahara Printing 
85 Bryman, 2011, s.429. 
86 Bryman, 2011, s.428. 



 

18 
 

skulle vara begränsande. Eftersom syftet och frågeställningarna syftar till hur verksamma 

lärare tolkar och praktiserar läroplanens värdegrund. En intervjumetod har en större 

förmåga att täcka studiens syfte och frågeställningar och har därför använts i studien. 

Genom att genomföra av en kvalitativ intervjumetod kan studien säkerställa att det är 

deltagarnas uppfattning som undersöks och inte självaste frågorna eller strukturen av 

studien som delger uppfattningen till deltagarna.87 

I den här studien har sex respondenter använts vilket innebär att det inte går att dra några 

generella slutsatser kring hur verksamma lärare arbetar generellt med värdegrunden i 

Sverige. Studiens syfte har inte heller varit att skapa en generell slutsats kring detta utan 

att undersöka hur detta arbete kan se ut och hur det överensstämmer med den teoretiska 

ram som har använts i studien.  

5.3 Urval 

En målstyrd urvalsprocess har använts i den här studien. 88 Syftet med undersökning har 

varit att undersöka verksamma lärare i årskurs 7–9. Författaren har även behövt ta hänsyn 

till geografiska faktorer då fysiska intervjuer har genomförts. Bryman menar att faktorer 

som t.ex. tillgänglighet vid valet av respondenter är ett bekvämlighetsurval. 89 Alltså har 

även ett bekvämlighetsurval använts i urvalsprocessen.  

I valet av respondenter har författaren sökt kontakt med verksamma lärare genom 

mailkontakt. Författaren har först och främst kontaktat respondenter som hen har haft 

kontakt med sen tidigare och detta har gjorts främst av bekvämlighet. Det är till en viss del 

problematiskt att först och främst söka respondenter som en tidigare varit kontakt med, 

vilket är viktigt att framföra i studien. Anledningen till varför detta har genomförts beror 

främst på studiens tidsram. De respondenter som nekade till en intervju gjorde det av 

anledningen att de inte hade tid. Totalt har intervjuförfrågningar skickats till 12 personer 

på olika skolor. Enbart sju hörde av sig, resterande svarade aldrig på förfrågan. Av de sju 

som svarade valde fyra att acceptera intervjuförfrågan resterande nekade. Två av 

personerna som nekade vidarebefordrade enligt anvisningar intervjuförfrågan till 

kollegorna i sitt arbetslag. Två respondenter rekryterades på det här sättet.  

                                                 
87 Bryman, 2011, s.371.  
88 Bryman, 2011, s.434. 
89 Bryman, 2011, s.433. 
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Nedan kommer en redovisning i tabellform av respondenterna: 

 Antal år respondent 

varit verksam som 

lärare 

Ämnen som respondent 

undervisar i  

Ämnen som 

respondent är behörig 

att undervisa i 

Respondent A 1 år Samhällskunskap och 

historia 

Samhällskunskap 

och religion 

Respondent B 1 år SO: Historia, religion, 

geografi och 

samhällskunskap 

Religion och 

historia 

Respondent C 0,5 år Vikarierar i samtliga Religion och 

historia 

Respondent D 27 år Matematik Matematik, biologi, 

kemi, fysik och 

teknik 

Respondent E 0,5 år SO: Historia, religion, 

geografi och 

samhällskunskap 

Samhällskunskap, 

historia och 

psykologi 

Respondent F 16 år Idrott och hälsa, 

engelska 

Idrott och hälsa, 

engelska och 

spanska 

  

Fyra av respondenterna i tabellen har varit lärare en väldigt kort tid jämfört med två 

respondenter som har varit verksamma en mycket längre tid. Det kan innebära att deras 

erfarenheter av skolans värdegrund troligtvis inte är lika omfattande som de andra 

respondenternas erfarenheter. Däremot är de mer nyligen utkomna ur sin utbildning och 

därför även har utbildats utefter den senaste läroplanen.  

5.4 Konstruktion av instrument 

Datainsamlingsmetoden som har använts i den här studien är kvalitativintervjumetod som 

tidigare nämnt. Intervjuerna har varit semistrukturerade. Författaren har utgått från 

specifika teman som är inspirerade av studiens teoretiska ram.90 En intervjuguide har 

använts i syftet att författaren ska kunna skapa sig en övergripande bild av hur 

                                                 
90 Bryman, 2011, s.415. 
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respondenterna upplever läroplanens värdegrund.91 Att kunna ställa följdfrågor anser 

författaren vara en viktig del i undersökningen och därför har en semistrukturerad 

intervjustruktur använts.  

Resultatet har redovisats med hjälp av en tematisk analys. En tematisk analys har utförts 

för att på ett effektivt sätt samla data som har framkommit ur intervjuerna. Resultatet av 

intervjuerna har granskats med hjälp av följande: repetitioner, metaforer och analogier och 

likheter och skillnader.92 Genom att söka efter repetitioner, återkommande metaforer och 

analogier bland respondenternas svar kan studien på ett mer konkret sätt sammanfatta 

respondenternas svar utan att resultatet spretar alltför mycket.  

Genom att koda intervjuresultatet med hjälp av detta har författaren i studien lyckats hitta 

återkommande mönster och teman i data. Vilka teman som har framkommit presenteras 

under avsnittet resultat. Först har transkriberingarna lästs igenom aktivt för att skapa en 

överblick över det data som finns. Därefter har intressant data utifrån studiens 

frågeställningar markerats med fokus på repetitioner, återkommande metaforer och 

analogier samt likheter och skillnader mellan respondenternas svar. Sedan har markerade 

data i varje transkriberad intervju jämförts med de andra transkriberingarna. Utifrån det 

har en sammanställning gjorts och de teman som framkommit, namngetts.  

 Den tematiska analysen har sedan genomgått en fördjupad med hjälp studiens teoretiska 

ram och det står för den andra delen av studiens resultat. Under avsnittet diskussion har 

samtliga resultat diskuterats tillsammans med tidigare forskning. 

5.5 Tillvägagångsätt 

Tre av dem sex respondenterna hade ingen möjlighet att träffas i person för en intervju, 

istället har de intervjuer utförts genom videosamtal. I de fallen som videsamtal har använts 

har författaren varit noga med att följa samma protokoll som har gjorts i de intervjuer som 

har utförts i person. Videosamtalen spelades in med både ljud och bild till skillnad mot de 

fysiska intervjuerna där enbart ljudet spelades in.  

Platsen där intervjuerna utfördes har varit varierande eftersom det har varit respondenterna 

själva som har valt platsen. Videosamtalsintervjuerna utfördes i respektive intervjuarens 

och respondenternas hemmiljö. Innan intervjun har respondenterna blivit upplysta om att 

                                                 
91 Se bilaga 1. 
92 Bryman, 2011, s.529. 
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intervjun skulle pågå max en timme. Intervjuerna tog dock omkring 30 minuter att utföra. 

Den längsta varade ca 37minuter och den kortaste ca 19 minuter.  

Intervjufrågorna utformades utefter studiens syfte och frågeställning men också teman som 

behandlats i den tidigare forskningen. Inledningsvis ställdes bakgrundsfrågor till 

respondenterna. Frågorna berörde verksamhetsår och undervisningsämnen samt vilka 

ämnen respondenterna var behöriga i. Antal år lärarna har varit verksam som lärare är en 

faktor som är viktig att differentiera då det kan påverka hur mycket erfarenheter hen har 

angående skolans värdegrund. Även vilka ämnen lärarna undervisar i är en faktor som kan 

påverka ens erfarenheter med värdegrunden likaså vilka ämnen hen är behörig inom. 

Del två i intervjuerna berörde frågor angående respondenternas kunskaper om skolans 

värdegrund. Här var målet att samla in data om respondenternas kunskaper, både kunskap 

som de fått via formell utbildning men samt den subjektiva kunskapen de känner att de 

erhåller. Del tre handlade om respondenternas tolkning och applicering av skolans 

värdegrund. Målet var att få en uppfattning om respondenternas syn på värdegrunden, vad 

de anser att begreppet har för syfte samt hur de applicerar värdegrunden i sitt yrke. Del tre 

bestod av frågor gällande respondenternas tolkning och applicering av den fostransroll som 

finns tillskriven i läroplanen. Syftet var att få respondenterna att konkretisera deras syn på 

fostran och vad den har för betydelse i deras lärarroll samt att ställa sig frågan om hur långt 

deras fostransroll sträcker sig.  

5.6 Etiskt ställningstagande 

Eftersom studiens intervjufrågor kunde uppfattas vara av känslig karaktär för 

respondenterna har de därför i studien hanterats anonymt. Den enda informationen som 

kommer att ges om respondenterna är den tid de har varit verksamma som lärare samt vad 

det är för ämnen de undervisar i och är behöriga i. Transparens är väldigt viktigt i 

kvalitativa metoder och författaren har gjort på det här sättet för att öka den.93 

Som tidigare nämnt finns det en risk att respondenter kan uppfatta frågor gällande 

värdegrunden som personliga vilket innebär att det kan göra respondenten otrygg. För att 

undvika detta har därför platsen för intervjun bestämts av respondenten. Tanken har varit 

att respondenten känner sig tryggare i en miljö hen själv valt.  

                                                 
93 Bryman, 2011, s.370. 
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Ett annat etiskt ställningstagande som har gjorts är det att meddela respondenterna i god 

tid om vad intervjun kommer att handla om och att det kommer ske en ljudinspelning. 

Respondenterna har blivit meddelade om detta via mail inför intervjun. Det är viktigt att 

visa respondenterna vad det är för krav som ställs innan intervjun.94 På plats har 

respondenterna ytterligare en gång fått godkänna att intervjun kommer att användas i en 

studie samt att ljudet spelas in precis som i intervjuförfrågan.95  

Det har inte skett några försök att ifrågasätta respondenternas utsagor på något sätt i 

studien. Intervjun har inte haft ett syfte att provocera utan respondenternas trygghet har 

alltid varit en prioritet vilket Dalen har angett är en viktig del i intervjuerna.96 

I transkriberingsarbetet har respondenternas svar genomgått en viss grammatisk 

granskning. Inga svar har på något sätt förändrats i innehåll utan onödiga upprepningar 

samt utryck som ”öh” har tagits bort för att underlätta läsningen. 

  

                                                 
94 Ekholm, Mats & Fransson, Anders, Praktisk intervjuteknik, 4., omarbetad. uppl., Norstedt, Stockholm, 

1992, s.23–27. 
95 Se bilaga 2. 
96 Dalen, Monica, Intervju som metod, 1: a uppl., Gleerups utbildning, Malmö, 2008, s. 20–21. 
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6. Resultat I – Tematisk analys 

I det här presenteras intervjuernas resultat. All intervjudata har genomgått en tematisk 

analysprocess vilket del ett av resultatpresentationen består av. Den andra delen i resultatet 

behandlar den tematiska analysen i en diskussion med studiens teoretiska ramverk. 

Det författaren har utgått ifrån i sin kodning är följande faktorer: repetitioner, metaforer 

och analogier och likheter och skillnader. Det som presenteras nedan är de teman som har 

framkommit genom granskningarna av data utifrån dessa faktorer.97 

6.1 Konfliktlösande värdegrunden och den kunskapsförmedlande 
värdegrunden 

Det tydligaste mönstret som framkom i analysen av intervjudata var respondenternas sätt 

att skilja mellan två typer av praktiserande av värdegrunden/fostran. Den första typen av 

värdegrundsarbete som framkom i intervjuerna är den författaren valt att kalla 

konfliktlösande värdegrunden. Nedan presenteras utdrag ur respondenternas utsagor 

gällande den konfliktlösande värdegrunden. 

”Mm, man får säga åt ungarna att hålla käften när de säger fientliga saker.” uttryckte sig 

respondent A efter hen fått frågan om hur hen förhåller sig till värdegrunden i praktiken. 

”… det är att försöka liksom att, vet inte. Sätta stopp på orättvisor liksom. Kränkningar…” 

beskrev respondent B som svar på samma fråga. 

Respondent C var väldigt precis i sin formulering om hur värdegrunden praktiseras:  

Mm, dels tror jag man kan dela upp det i två delar så fall. Dels så 

kan det vara en kompass att hjälpa mig att lösa konflikter i 

klassrummet eller lösa olika typer av beteenden, då vet jag liksom 

att det här är okej och det här är inte okej och då har jag 

värdegrunden till hjälp där. Till och med som en form av myndighet 

bakom mig och sen kan det också hjälpa mig att utföra mina 

arbetsplaneringar, alltså det här att, det här står vi för i skolan. Hur 

gör jag historia relevant för eleverna? Jo genom att visa genom 

historien varför vi står för de här sakerna och hur det kan ha skiftat 

                                                 
97 Se kapitel 5.4 Konstruktion av instrument. 
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genom tid och hur vi kom fram till den här värdegrunden. Likadant 

i religion sen. 

 Respondent D var också tydlig med hur hen arbetade med eleverna:  

 Jag är väldigt noga med att fånga upp och bryta om man hör sådant 

som inte kan vara accepterat hur man tilltalar med varandra, hur de 

säger saker och gör saker. Öh, jag är inte är rädd att gå emellan och 

bryta om man säger så.  

Respondent E var inne på ett liknande spår:  

Om hur jag omsätter den i praktiken? Man omsätter den i praktiken 

genom att man försöker lyfta alla elever på något sätt och sådär. Vad 

ska man säga? Att icke önskvärda beteenden, alltså de man säger 

till när folk agerar som emot värdegrunden och man uppmuntrar ju 

ageranden som är för värdegrunden liksom… 

Vidare var respondent F mån om att ge konkreta exempel på hur han arbetar med 

värdegrunden:  

 Men ja hur jag omsätter värdegrunden, det är ganska enkelt tycker 

jag. Det blir mycket gnälligt men vad ska man göra. Om en elev 

kallar någon för hora under idrottslektionen då måste man ingripa, 

man hinner kanske inte tänka så mycket på värdegrunden men man 

ingriper och är tydlig att det är fel, öh sen vet man att det är utifrån 

värdegrunden man förhåller sig, i de flesta fallen tror jag. 

Det framgår väldigt tydligt utifrån respondenternas utsagor att det finns en konsensus bland 

dem i hur värdegrunden omsätts i praktiken. Vid kränkningar agerar respondenterna 

spontant i form av tillsägningar och det är något som det arbetas väldigt aktivt med. 

Respondenterna sammankopplar även denna form av tillrättavisning och agerande mot 

kränkningar som en del av deras fostransroll och en viktig del av deras lärarroll. 

Respondent A var väldigt tydlig i sitt påpekande gällande det:  

 Jag anser att vid varje given rasistisk eller homofobisk situation så 

måste man markera och då blir det att när man inte gör det, då blir 
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det inte på grund av… Alltså lathet kanske är ett vagt begrepp men 

man vet att man borde göra någonting.  

Det framgick tydligt bland respondenterna att det viktigt att kliva fram och agera på den 

här sortens kränkningar. 

En intressant iakttagelse som har gjorts är den att respondenterna först och främst alltid 

talade om att reagera på kränkningar i en muntlig språkbrukskontext. Det vill säga att 

respondenterna alltid talade om kontexter där elevers språkbruk var faktorn bakom 

eventuella kränkningar. I vissa fall tog respondenterna även upp konflikter som kan uppstå 

genom att en elev kanske gör något som strider mot värdegrundens värderingar, icke 

önskvärda beteenden som respondent E lyfte fram. Det var ingen av respondenterna som 

talade om kränkningar i form av utfrysning eller händelser på nätet. De typer av 

kränkningar som förmodligen är svårast att upptäcka för lärare jämfört med kränkningar 

som sker via elevers språkbruk. 

Respondenterna D och F som också är de som har varit verksamma längst i skolan uttryckte 

en viss frustration över den här typen av värdegrundsarbete. ”… alltså man blir så förbaskat 

trött på att jämnt och ständigt behöva säga att det är fel att kränka människor på sådana 

sätt…” beskrev respondent F medan respondent D uttryckte sig på följande sätt: ”vi får ta 

en alldeles för stor roll av grundfostran, förstår du vad jag menar? [respondenten fnyser]”. 

Respondent D och F var missnöjda över föräldrars fostran och menar att de har fått överta 

ett alltför stort ansvar i att fostra eleverna.  

Den andra typen av värdegrundsarbete som framkom i intervjuerna har författaren valt att 

kalla för den kunskapsförmedlande värdegrunden. Den belyses genom följande citeringar 

ur intervjuerna med respondenterna:  

”Nä men alltså fördomar och allt annat beror på okunskap i många fall och genom att 

förmedla, att faktiskt som i samhällskunskapen vill visa hur den faktiska verkligheten 

faktiskt ser ut. Då bekämpar man också fördomar, genom kunskapsförmedling” sa 

respondent A efter en följdfråga på hens svar om att hen omsätter värdegrunden i praktiken 

genom kunskapsförmedling. Respondenten menar att kunskapsförmedlingen är konstant, 

genom att t.ex. hens föreläsningar finns tillgängliga för eleverna hela tiden genom att de 

finns på nätet. Då blir de värderingar hen framför under sina föreläsningar på ett sätt 

konstanta och inte lika kontextbundna som hens spontana konflikthanteringar.  
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Respondent C nämnde i tidigare citat att värdegrunden är en slags hjälp för hen att planera 

sina arbetsområden. Respondenten utvecklar sitt resonemang ytterligare: 

Sen finns det andra sättet som handlar då om planeringen, hur gör 

jag mitt ämne relevant? Och öh, inom historia t.ex. så kan det vara 

relevant av olika anledningar, identitetsskapande, relevant för att 

kunna klara sitt liv i framtiden att få veta hur de ska agera i olika 

situationer. Det kan också vara relevant att vi som stat, som en 

nation att vi har vissa värderingar vi agerar utefter som vi står för. 

Och det här är varför, med hjälp av historia och med hjälp av 

religion kan jag ofta visa det. Det handlar om hur jag lägger upp 

mina lektioner och hur jag planerar. 

Respondenten menar alltså att värdegrunden kommer till uttryck i det sätt hen lägger upp 

sina lektioner och planeringar.  

Respondent B var inte lika utvecklande i sin redogörelse men uttryckte sig på detta sätt: 

Nä men jag tänker till exempel när vi pratar om läget i världen t.ex. 

i samhällskunskap att man, eller kanske inte läget idag. Nä men att 

man ändå värnar om alla likas värde på något sätt. Jag kan nog 

koppla det lite med objektiviteten på något sätt, att man förhåller sig 

objektiv för att inte färga någon och därför ge liksom ge andra 

förutsättningar eller kanske kränka någon eller... ah, trampa någon 

på tårna tänker jag. 

Men respondent B är tydlig med att beskriva att hen alltid har vissa värden i åtanke när den 

undervisar och planerar sin undervisning. Respondenten talade även om situationen på 

skolan med ett stort antal nyanlända på skolan och att det har inneburit att en tänker extra 

på det där att alla ska få lika förutsättningar.  

… sen så har man också sådär konkreta. Vad ska man säga? Jag har 

haft demokrati och mänskliga rättigheter som ett arbetsområde i 

samhällskunskapen och då är det mer naturligt att man diskuterar 

sådana frågor och det är ju en tydlig koppling till värdegrunden. 

Respondent E är också väldigt tydlig med att hens arbetsområden har tydliga anknytningar 

till värdegrunden och att den förmedlas på det sättet.  
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Respondent D berättade om hur hen inom ämnet biologi utgick från värdegrunden inom 

arbetsområdet sex och samlevnad som bl.a. likheter och skillnader biologiskt och så vidare. 

Även inom matematiken genom följande citat: ”däremot kan vi titta på inkomst och titta 

på manligt kontra kvinnligt gällande löner och så vidare.”. Hen problematiserade dock att 

det faller sig mer naturligt inom vissa ämnen framför andra och att det inte var så enkelt 

att göra det inom matematiken. 

Respondent F berättade att värdegrunden för hens lektionsplaneringar och upplägg var 

viktig. Speciellt inom ämnet idrott och hälsa. 

Nä men du vet, killar kan se lite ner på tjejerna inom vissa moment, 

då kan det vara svårt att skapa en miljö där alla känner sig lika 

mycket värda. Så jag måste alltid tänka på att utforma lektioner och 

öh… liksom lära ut att alla får komma fram på sitt sätt, förstår du? 

Dessa citat visar tydligt att det finns en tanke om att värdegrunden praktiseras genom en 

slags kunskapsförmedling. Kunskapsförmedling i den form att de principer och värden 

som läroplanen utrycker tas i beaktning i både utformandet av arbetsområden men även i 

hur lärarna lägger upp sina lektioner. Vare sig det handlar om ett förebyggande arbete 

gentemot kränkningar eller att se till att alla får en likvärdig utbildning men också 

jämställdheten mellan könen. Därför har författaren utifrån data från respondenterna valt 

att kalla detta för den kunskapsförmedlande värdegrunden. 

6.2 Synen på värdegrunden 

Jämfört med den konsensus som fanns bland respondenter gällande hur värdegrunden 

angreps i praktiken rådde det ingen i diskussionerna om vad värdegrunden innebär.   

”Jag skulle säga att det handlar om en grundläggande… öh syn och handlande på världen, 

en demokratisk grundsyn skulle jag vilja säga.” svarade respondent D vid frågan som bad 

hen att beskriva värdegrunden.  Respondent E gav följande svar:  

Ja, ett luddigt begrepp. som kan innehålla väldigt mycket, men för 

mig så handlar det om hur man, vilken syn man har på eleverna, på 

skolan, vilken syn, gemensam syn då alltså öh, hur man bemöter 

varandra, vilka elever vi vill lämna ifrån oss, alltså.  
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Respondent A uttryckte sig följande: ” [lång tystnad], [mummel] Ja du? En tanke om 

någonting bättre, en tanke om den ideella, tanken om den ideala medborgaren.” 

Respondent F tog sig först en lång paus innan hen sa ”En syn på demokrati? Ja du vet, alla 

har lika rättigheter och sådana saker. Jag menar det är ganska grundläggande.”. Respondent 

B talade om att värdegrunden är en slags kompass när det kommer till etiska värderingar. 

Den här kompassen pekar mot värden som öppenhet och tolerans enligt respondent B.   

Respondent C var mer konkret i sitt svar och behövde ingen betänketid jämfört med de 

andra respondenterna:  

 Nä men jag tänker att det handlar om att värna om människors lika 

värde och allas olika förutsättningar, fast ändå så att man får samma 

förutsättningar i skolans värld, oavsett kön, social bakgrund, 

ekonomisk bakgrund, etnicitet, religion osv. sexuell läggning. 

Vid frågan vad dessa värden vilar på blev respondenten mer osäker i sina formuleringar 

och undrade bl.a. vad intervjuaren menar med ”värden”.  

Citeringarna visar tydligt att det fanns en spridning bland förklaringarna från 

respondenterna. Något som respondenterna D, E, F och delvis A använde sig av, var ordet 

syn i förklarandet av vad värdegrunden innebär. Alltifrån demokratis grundsyn, syn på 

eleverna på skolan och syn på demokratin. Studien utgår från att användandet av ordet syn 

inbegriper att det finns en bild att förhålla sig till. Det är här respondenterna skiljer sig i 

formuleringarna. En bild av demokratin, en bild av hur lärarna behandlar eleverna och så 

vidare. Författaren gör tolkningen att det är viktigt att synen på saker och ting utifrån 

värdegrunden är av betydelse och att värdegrunden handlar till en viss del om att inneha 

ett perspektiv i relation till värdegrunden. Vad perspektivet är riktat mot är däremot svårare 

att få fram utifrån respondenternas svar då det har varierat i deras förklaringar.  

För att sammanfatta tydliga fynd i vad insamlad intervjudata kan säga om hur verksamma 

lärare kan tolka värdegrunden:  

 Att anlägga ett perspektiv, vare sig det är ett begrepp som demokrati eller en grupp 

som elever i relation till värdegrunden verkar vara betydande 

 Lärarna verkar inte sin tolkning av värdegrunden helt klar framför sig. Det var 

enbart respondent C som upplevdes vara bekväm med att redogöra vad 

värdegrunden innebar. 
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 Det fanns en viss konsensus om att värdegrunden inbegriper allas lika rättigheter 

på något sätt. I kodningen framkom begreppet i respondenternas resonemang ett 

flertal gånger. Respondent A var dock den enda som problematiserade begreppet 

och dess innebörd. 

 Två respondenter beskrev värdegrunden som något grundläggande för demokratin. 

Jämförs respondenternas svar gällande värdegrunden och fostransansvaret så går det 

tydligt att se att det sker en mycket större utväxling av ord gällande fostransansvaret. 

Respondenterna var reserverade i sina svar jämfört med svaren i del tre som behandlade 

fostran. 

6.3 Det tunga fostransansvaret och dess begränsningar 

Respondenterna var eniga om att fostransrollen innebar ett stort ansvar och att inte var 

något som gick att vända blicken ifrån. Respondent C utryckte sig på det här sättet: 

Öh, vad den har för betydelse är att jag inte gärna kan öh, se åt ett 

annat håll åt vissa saker, det påverkar mig direkt såhär att jag vet att 

något pågår, jag vet att det är inte bara så att elever bara är elever, 

de är inte bara statiska varelser, det är faktiskt varelser som jag har... 

jag kan inte se elever som fasta varelser som ska vara så hela tiden 

utan jag har faktiskt ett ansvar att förändra eleverna på vissa nivåer, 

vissa elever kanske jag måste försöka förändra mer än andra för att 

sätta de i linjer med vad jag tänker som värdegrund. Så det är 

egentligen så jag ser fostransrollen att de är skillnader mellan vara 

lära ut ett ämne och kasta kunskaper mot elever och sen låta de ta 

emot den på det sättet de vill. Jämfört med ett ansvar till att faktiskt 

försöka medvetet att förändra dem. 

Respondent E kopplade fostransrollen till klassförståndarskapet eller mentorsuppdraget 

som hen använde som begrepp.  

Dels har jag ju mentorsuppdraget, det ingår ju bland annat. Alltså 

man har ju hand om en hel klass och hur dem ska agera och om det 

är elever som öh, börjar svikta i sina prestationer eller om de börjar 

komma sent på lektionerna, sådana här saker då måste... nu börjar 
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din elev dala, hur ska vi lösa det här? Just mentorsuppdraget är en 

tydlig koppling till fostransuppdraget tycker jag. 

 Respondenten var väldigt engagerad i sin klassförståndarroll och gav just den rollen som 

betydande i sin fostransroll.  Hen menar sedan också att fostransuppdraget inte precis är 

det roligaste: ” [pustar ut] Det är roligt att ha lektioner men att behöva ringa hem till 

föräldrar när det blir problem är inte jättekul.”.  

Respondent D blev upprörd vid diskussionen om lärares fostransroll. ”Jag anser ju då att 

vi får en alldeles för stor fostransroll i dagens skola. Att fostransrollen inte längre ligger 

hos föräldrarna.” Respondenten tog upp exempel där hen behövt ansvara för att elever får 

hem böcker till läxläsning och beskrev det som något väldigt negativt. Hen menar att hen 

inte har några problem med att fostra eleverna utifrån ett skolperspektiv men att det har 

blivit för mycket i hur elever uppför sig och sitter still bl.a. ”Vi kan fostra dem i att tänka 

kritiskt och sådana saker, det är i sin ordning.” tillägger respondent D. Hen reflekterar 

mycket kring sin fostransroll och uppgav att det är något som kan hålla en vaken på natten 

ibland och att det är något hen ständigt bär med sig, speciellt under den tiden då nationella 

proven görs i skolorna. Respondent F var inne på en liknande bana i sina resonemang:  

Ja alltså speciellt mina elever, jag oroar mig över dem och jag vill 

att de ska utvecklas. Vissa jobbar man mer med och andra mindre, 

det är så olika. Ibland undrar man vad föräldrarna håller på med 

[skrattar]… det blir tungt ibland när det går från att lära om 

värderingar till hur man beter sig i omklädningsrum och sådant. 

 Respondent F likt D visar missnöje med att en viss typ av fostran överväger den typ av 

fostran de hellre ägnar sig åt, mindre föräldraroll och mer lärarroll.  

Respondent A pratade också om föräldrarnas ansvar kontra lärarens och beskrev det såhär:  

En förälders fostransuppdrag är så begränsat där man säger så där: 

Men du vet ikväll ska vi gå till moster Agda, hos moster Agda vet 

vi att du inte kan vara så hos moster Agda o.s.v. o.s.v., en förälder 

går in och lär en elev specifika situationer om specifika… där 

objekten i situationen är klara medan jag, fostransuppdraget för mig 

är inte att hantera enskilda, eller peka. Alltså hantera och kunna 

verka i ett samhälle där man agerar och möter i många situationer, 
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men jag går inte och petar på hur han ska hantera Gustav eller 

Marcus och o.s.v. utan mitt uppdrag är att fostra de igenom att säga: 

DESSA POTENTIELLA INDIVIDER [höjer rösten markant] 

finns i ett samhälle och därför måste du tänka på det, eller säga det 

på en allmängiltig nivå: Att människor vill bli behandlade och 

bemötta på ett visst sätt. 

Respondent A syftar alltså till ett fostransansvar som är likt en förälders men skiljer sig i 

den mån att den ligger på en mer allmängiltig nivå. En lärare ska inte in och peka på hur 

varje individ ska hanteras och så vidare, utan som hen uttryckte det, att titta på ”dessa 

potentiella individer” som finns i ett samhälle och hur en förhåller sig till dem. Den 

allmängiltiga fostran uppnås genom kunskapsförmedling menar respondenten 

avslutningsvis. Respondenterna D och F är i relation till detta, inne på ett liknande spår 

men upplever att i praktiken så blir det inte så mycket kunskapsförmedlande fostran utan 

den fostran som de anser att föräldrar bör syssla med. Att beakta är att respondent D och F 

varit verksamma en bra tid längre än respondent A vilket säkerligen har en viss inverkan 

på hur de upplever fostran generellt.98 

En ytterligare aspekt i fostransansvaret som kom upp i kodningen var respondenternas 

likheter och skillnader gällande hur långt det sträcker sig. Det är möjligen redan uppenbart 

att se att respondent D och F har uppfattningen att den redan har sträckt sig för långt. 

Svaren på fråga 15 i intervjuguiden, den angående hur långt fostransansvaret sträcker sig 

och vart gränsen går har varit intressanta men även väldigt spridda bland respondenterna.99 

Jag kommer behandla svaren utifrån två teman: mognad samt gränsdragningar.  

Respondenterna uppgav att ålder eller också graden av mognad hos eleverna påverkade 

deras syn på ansvaret av fostran och hur långt det sträcker sig. Respondenterna var eniga i 

att det var elevens mognad som var avgörande i hur deras fostransansvar och inte åldern i 

sig även om det också kan vara en faktor men inte den största. 

Respondent A menade följande: ”en individs möjlighet att reflektera skiljer sig mellan 

åldrarna, när mognaden finns hos eleven så behöver man inte, blir öppenheten tydligare.” 

Hen menar däremot inte att det är åldern som är avgörande utan individens mognad. 

                                                 
98 Se Metod, Urval.  
99 Se Bilaga 1. 
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Respondent C är inne på samma bana och anser att det inte är åldern som är avgörande 

utan:  

”... det handlar inte så mycket om hur gamla de är utan snarare hur de är som individer 

skulle jag vilja säga.”. Respondent B berättade också om hur det kan skilja sig mycket 

bland elever i samma årskurs: ” … Vissa klarar sig utan att man blandar sig i ganska 

mycket, som vet vad som gäller, när man inte behöver ha en lika fostrande roll, lägga sig i 

på det sättet medan andra behöver att man är på hela tiden.”.  

Svårigheten här är att avgöra vad respondenterna menar med mognad. Respondenterna tala 

mycket om ansvar och att vissa elever brister i det och att det då krävs att läraren lägger 

sig i mer, respondent D utrycker det på ett följande vis: ”Följa efter ting, göra läxor och 

läsa på till prov osv. och att ta hem läxorna. Du ska inte behöva följa med en årskurs 9 till 

skåpet och se till att den tar ner en bok i sin väska och ta med sig hem [skrattar].”. 

Respondent B pratade om att mognaden utgjordes utefter den uppfostran de har fått 

hemifrån: ”Har de fått ta mycket ansvar hemma t.ex. sådant syns ganska mycket i skolan.”. 

Respondent F sa något liknande: ”Alltså det är svårt… öh, men liksom föräldrarnas sätt att 

vara påverkar ju eleverna med liksom, det är tyvärr så…”. Så det finns en viss tanke om 

att mognad och ansvarstagande är något som kommer hemifrån. Respondent C menar att 

elevernas mognad utvecklas olika snabbt och lägger inte någon vikt i vad föräldrarna gör. 

Mognad som det framkommer i intervjuerna handlar mest om elevernas förmåga att ta 

ansvar på olika sätt och som tidigare nämnt påverkade elevernas mognad det 

fostransansvar lärarna upplever över eleverna. Det vill säga graden av autonomi och 

integritet eleverna får i relation till fostran bestäms av deras mognad.  

Den andra faktorn handlade om gränsdragningar. Att fostran sker till en viss gräns 

framkom tydligt i samtliga intervjuer. Vart denna gräns går framkom också relativt tydligt 

bland respondenternas svar. Respondent E svarade så med: ” Jag får inte, får inte styra 

politisk åsikt utan bara erbjuda olika alternativ utan att försöka argumentera för vad som 

är bäst.”. Respondenten pratade i sammanhanget om att fostra eleverna till demokratiska 

medborgare. Respondent D argumenterade på ett liknande sätt: ”Man kan aldrig säga att 

en elev tycker fel däremot kan man vända och vrida och låta de se på olika perspektiv på 

saker och ting.”. Respondent C likaså:  

Om vi säger att gränsen går när jag ska börja säga vilka åsikter 

eleverna ska ha. Det får jag inte göra, jag får inte försöka leda dem 
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mot en viss politisk riktning däremot kan jag precis innan den 

gränsen förhoppningsvis nå en nivå där det handlar om respekt för 

olika åsikter och även ifall jag har en egen åsikt så är jag medveten 

om man får ha andra i en demokrati. 

Bland respondenterna fanns alltså en tanke om att det finns tydliga gränser i vad som är 

okej att påverka och inte. Politisk åsikt var en sak som dök upp ofta, att det är där gränsen 

går. Det ansågs acceptabelt att fostra fram värderingar och en syn på demokrati men att 

leda elevers politiska åsikter var oacceptabelt. Vilket inte är något ovanligt att de svarade 

på det viset då det strider mot både skollag och läroplaner. Det som var intressant var hur 

de hanterade kränkande åsikter, många av respondenterna pratade om att problematisera 

och få eleverna se på olika perspektiv gällande dessa kränkande åsikter. Det fanns ingen 

respondent som menade att lärare ska tvinga eleven att förändra sin åsikt utan 

respondenterna hade överlag en approach där de hänvisade till att problematisera och 

ifrågasätta åsikten. Respondent E svarar på ett sätt som sammanfattar de andra 

respondenternas svar på ett bra sätt: 

De får ju säga sina åsikter så länge det inte är kränkningar, och går 

det emot värdegrunden så får man problematisera det om man säger 

rasistiska åsikter så får man problematisera genom att fråga varför 

det är så här, hur ser situationen ut, är det ens sant? Vad är 

alternativet till din syn. men det är jäkligt svårt, sjukt svårt, 

framförallt när man är ny tycker jag. 

Trots att respondenterna tydligt angav vart gränsen gick i deras fostransansvar var det 

fortfarande inte helt utan problematik. Speciellt då eleverna uttrycker värderingar som inte 

stämmer överens med de i skolans värdegrund, speciellt gällande hantering av denna.  

6.4 Övrigt 

Det har framkommit mycket intressant data ur respondenternas intervjusvar och det som 

kom fram i den tematiska analysen är till en stor del representativt för all intervjudata. 

Allting kan förstås inte täckas i form av en tematisk analys och i det här avsnittet lyfts data 

som studien finner intressant men inte berör studiens frågeställningar. 

Fråga nummer 11, frågan gällande om det fanns något extra viktigt ur värdegrunden att 

framföra gav väldigt intressanta svar från respondenterna. Frågan är från början väldigt 
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kontextuell och intervjuaren gjorde respondenterna medvetna om detta under intervjuerna. 

Vilket också ledde till väldigt olika svar.  

Respondent A hänvisade till Sveriges nuvarande situation rent politiskt och menade då att 

se värdet i mångfald som kanske det viktigaste värdet. Hen pratade vidare om 

invandrarfientlighet och en växande nationalism som något alarmerande. Respondent A 

pratade även om HBTQ frågor och att det också var en viktig del av värdegrunden. 

Respondent B var inne på en liknande bana, hen sa bl.a. ”Nu är det ganska svårt med 

flyktingströmmen märker man i mina klasser” men pratade främst om svårigheterna med 

att få de att få lika förutsättningar som de andra eleverna men att värdegrunden är viktig 

just där. Respondent E upplevde att det saknades en etnisk mångfald på hens skola och att 

det på så sätt blir svårt att arbeta med de värden även om det skulle behövas. ”En mer mix 

hade varit bra för att få mer blandade synsätt men det går inte riktigt att ändra på” uppger 

respondenten. Respondent F menade också att, det att värna om mångfalden var något som 

bör prioriteras om en måste välja:  

Alltså jag har ett par nyanlända i varje klass och man kan säga att 

det går bra, öh, nästan varje gång… men rätt som det är så kommer 

det upp någon kommentar om deras namn, och sådant… det är bara 

det man hör också, jag kan tänka mig att det är värre när jag inte är 

där...  

Något som framkom i dessa redogörelser var det faktum att flera av respondenterna 

menade att värdena på något sätt är flytande: 

  … att värderingarna har ändrats. när jag hade sex och samlevnad 

för tio år sedan och vi pratade om homosexualitet så höll ju hälften 

av klassen öh, mer än hälften kanske 80 % att kräkas, idag så säger 

kanske 90 % av klassen, "ah men jag bryr mig inte om det"… 

Respondent D fortsatte sedan med att allt är bra så länge vår demokrati bär på sunda 

värderingar men att det kan ändras och det kommer då innebära att vår värdegrund 

säkerligen kommer att förändras med. Respondent B är inne på ett liknande spår: 

”Praktiken bakom värdegrunden måste vara flytande, den måste anpassa sig till olika 

sorters situationer och ska uttryckas på olika sätt.” Hen pratade om två delar, den 

värdegrund som ska tillämpas i praktiken måste vara anpassningsbar till nya situationer 
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och uttryck medan det teoretiska innehållet bör vara statiskt och ska inte behöva anpassa 

sig så mycket utefter politikens premisser, saker som mänskliga rättigheter m.m. 

Respondent A nämnde innan att situationen i Sverige idag kräver ett fokus på mångfald 

och visar även där att värden, åtminstone framförandet av vissa värdens behov är flytande.  
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7. Resultat II – Teori om värdegrunderna 

I det här kapitlet har inget nytt resultat från intervjudata att presenteras utan det resultat 

som framkom i den tematiska analysen har analyserats utifrån studiens teoretiska ram: de 

tre värdegrunderna. För att besvara studiens frågeställningar kommer lärarnas tolkningar 

och appliceringar av värdegrunden och deras syn på fostransrollen analyseras i relation till 

Fjellströms värdegrunder och de principer som de inbegriper.  

7.1 Värdegrunden för skolans verksamhet/ramprinciperna 

Ramprinciperna är enligt Fjellström det som reglerar hela skolverksamheten och utgör 

ramen för vad värdegrunden också innefattar. Frågan som har ställts i analysen av resultatet 

har varit: Hur kommer ramprinciperna till uttryck i respondenternas svar?  

För att underlätta läsningen och förståelsen av ramprincipernas innebörd framförs de här 

ännu en gång:100 

1) Alla barn och ungdomar ska ha tillgång till skolan 

2) Den utbildning som ges ska vara likvärdig inom varje skolform 

3) Utbildningen ska ge kunskaper, färdigheter och viss fostran 

4) Fostran ska ske i samarbete med hemmen 

5) Utbildningen ska anpassas efter varje elevs förutsättningar och behov, särskilt ska 

hänsyn tas till elever i behov av särskilt stöd. 

6) Verksamheten i skolan ska utformas i enlighet med grundläggande demokratiska 

värderingar 

7) Skolans undervisning ska vara icke-konfessionell 

8) Skolans undervisning ska vara präglad av saklighet och allsidighet.101 

Ramprinciperna kommer inte att behandlas en efter en utan analysen kommer att vara 

övergripande av praktiska skäl. Respondenterna har i resultatet flera gånger berört många 

av dessa ramprinciper. Däremot berördes inte samtliga. Ramprincip ett, ”Alla barn och 

ungdomar ska ha tillgång till skolan”, berördes inte av någon respondent. Författaren gör 

slutsatsen att det beror på att principen är så pass grundläggande att respondenterna inte 

bemödade sig att nämna eller beröra den på något vis. Det går också att argumentera för 

                                                 
100 Ramprinciperna framförs tydligare i diskussion under Teoretiskt ramverk. 
101 Fjellström, 2004, s.213. 
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att den går att inbegripa i principen att utbildningen ska anpassas efter varje elevs 

förutsättningar och behov. 

Resterande principer uttrycktes tydligt i respondenternas utläggningar om värdegrunden 

och fostransrollen, vilket visar att respondenterna har ett visst förtroende till dessa 

principer i värdegrunden. Trots att alla respondenter inte berörde alla, vilket författaren 

förmodar att väldigt få skulle göra så visar den tematiska analysen att respondenternas svar 

till stor del tar dessa principer i beaktning i sitt yrkesutövande. Fjellström menar att 

ramprinciperna är skolans mest centrala principer vilket inte borde utgöra några 

frågetecken för skolans personal.102  

7.2 Värdegrunden för skolans socialiserande princip/ 
socialiseringens princip 

Socialiseringens princip handlar om att främja elevers utveckling i den mån att de blir 

ansvarskännande människor och samhällsmedlemmar. Eleven ska anpassas till 

gemenskaper som finns runtomkring ergo vara en del av det svenska samhället. Fjellström 

är tydlig med vikten av respekt för elevers autonomi och integritet i socialiserande fostran. 

Likt tidigare kommer socialiseringens princips innebörd att listas av praktiska skäl:  

1) Att eleven kan och vill fortsätta leva 

2) Att eleverna kan och vill vara tillsammans och samarbeta med andra människor 

3) Att lever kan och vill delta i arbetslivet 

4) Att elever kan och vill bidra till den samhälleliga gemenskapen 

Frågan gäller återigen hur respondenternas svar uttrycker sig i relation till socialiseringens 

princip?  Under rubriken ”Det tunga forstransansvaret och dess begränsningar” i Resultat 

1 (rubrik 6.3) berörde respondenternas svar mycket av det som Fjellström kallar för 

socialiseringens princip. Det framgick att respondenterna kände ett visst ansvar över 

elevernas fostran och under rubriken 6.2 Synen på värdegrunden talade respondenterna i 

viss mån om att forma eleverna till demokratiska samhällsmedborgare. Utifrån 

respondenternas svar går det att komma fram till att två av de fyra punkterna i 

socialiseringens princip berördes. Nummer två, att eleverna kan och vill vara tillsammans 

och samarbeta med andra människor och fyra, att elever kan och vill bidra till den 

                                                 
102 Fjellström, 2004, s.213. 
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samhälleliga gemenskapen. De två återstående, om att eleven vill fortsätta leva samt kan 

och vill delta i arbetslivet berördes aldrig av respondenterna. 

 Återigen går det att spekulera kring varför det inte berördes av respondenterna. 

Tolkningen kan göras att de är så pass grundläggande eller också att socialiseringens 

princip inte är lika självklar som ramprinciperna, enligt respondenterna. Resultatet pekar 

på detta. Socialiseringens princip är inte lika tydlig och central som ramprinciperna och 

resultatet visar också att respondenterna inte var lika samstämmiga i berörandet av denna 

princip. Samtidigt fanns det en förståelse bland respondenterna kring fostransansvaret och 

vad det innebär men i relation till Fjellströms socialiserande princip rådde det en viss 

diskrepans. 

7.3 Värdegrunden för skolans idealbindande princip/ 
idealbildandets principer 

Värdegrunden består av flertalet principer och värderingar vilka vilar på humanismens 

principer. Fjellström menar själv att dessa är otydligt formulerade i läroplanerna. 

Ramprinciperna som utgör värdegrundens centrala del innefattar till viss del 

idealbildningens principer men Fjellström har valt att definiera dem av den anledningen 

att de är otydliga. 

Följande humanistiska principer som framkommer är:  

 ”Människor/mänskligt liv har egenvärde, vilket bör respekteras 

 Människors frihet/autonomi har egenvärde, vilket bör respekteras 

 Människors integritet har egenvärde, vilket bör respekteras”103  

Dessa principer har redogjorts för, på ett mer utförligt sätt under avsnittet Teoretiskt 

ramverk. Hur uttrycks dessa idealbildande principer i respondenternas svar? Likt det 

Fjellström säger kring värdegrundens otydlighet inom dessa värden och principer har även 

respondenterna varit tämligen vaga i att uttrycka sig i relation med idealbildandets 

principer. Principen om mänskligt liv och dess egenvärde i form av alla människors lika 

mänskliga rättigheter osv. har uttrycks av flera respondenter på olika sätt, av somliga mer 

                                                 
103 Fjellström, 2004, s.273. 
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än andra. Däremot är det ingen som konkret har pratat om att det är ett egenvärde, eller 

framfört det värdet som grundläggande på något sätt.  

Gällande respekten för elevers integritet och autonomi, flera av dem talade om att det var 

fel att försöka direkt ändra deras politiska åsikt m.m. Det går att se en respekt för 

människors autonomi och integritet i respondenternas svar. Trots det var det ingen som 

använde själva begreppen även om intervjufrågorna indirekt berörde dem, se bl.a. fråga 

15.104 Resultatet visar att respondenternas svar i relation till idealbildandets principer hade 

den svagaste anknytningen av de tre värdegrunder den studien utgått ifrån, till skillnad från 

ramprinciperna som tydligt berördes av respondenternas svar.  

  

                                                 
104 Se bilaga 1. 
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8. Diskussion och slutsatser 

Likt den tidigare forskningen som har behandlats i den här studien är det inte så lätt att dra 

några slutsatser gällande skolans värdegrund. Den är en mycket komplex sak som tåls att 

studeras och diskuteras. I det här avsnittet har författaren diskuterat resultaten i relation 

med den tidigare forskningen och diskuterat i vad för slutsatser som är rimliga. Vidare har 

studien öppnat för ytterligare forskningsfrågor vilka kommer att beröras i detta avsnitt. 

Diskussionen kommer att ske utifrån studiens frågeställningar. 

8.1 Hur tolkar verksamma lärare värdegrunden?  

Värdegrunden är komplex, mycket av den tidigare forskningen är enig om detta. Andersson 

menar att den är tvetydig i den mån att formuleringen om att värdegrunden har en fast 

grund men samtidigt föränderliga värden.105 Hedin och Lahdenperä kritiserar 

formuleringen att värdegrunden är baserad på en kristen etik och menar att det är en 

missvisande formulering.106 Linnér menade att läroplanerna är alltför formella i sin 

karaktär och är problematiska för lärare att förankra i praktiken.107 Något som också kan 

tolkas av Norbergs resultat i hennes avhandling. Det finns en tydlig diskrepans mellan 

värdegrundens värden och de värden som lärare lyfter fram enligt Norberg, den dolda 

läroplanen riskerar att bli den rådande.108 Fjellström lyfter också kritik gentemot hur vag 

värdegrunden är angående hur värdegrundsarbetet ska utföras.109 

Att respondenterna i sin tur var relativt vaga och oeniga om tolkningen av skolans 

värdegrund kanske inte är så häpnadsväckande utifrån vad litteraturen har lyft. 

Respondenterna lyfte fram ett visst antal värden av olika karaktär när de fick frågan om att 

definiera värdegrunden, det framkom inga större likheter i deras svar. Det enda som flera 

av respondenterna hade gemensamt var att de talade om att ha en syn gällande ett värde 

eller begrepp. Det framkom tydligt att det ansågs viktigt att anlägga ett perspektiv mot 

något i relation till värdegrunden. Vad detta något är för något går inte riktigt att säga. Att 

respondenterna tar ställning utifrån värdegrunden kan ses som främst logiskt, speciellt då 

intervjun handlade om värdegrunden.  

                                                 
105 Andersson, 2001, s.72. 
106 Hedin & Lahdenperä, 2000, s.11. 
107 Linnér, 2005, s.11. 
108 Norberg, 2004, s.22. 
109 Fjellström, 2004, s.20. 
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Möjligen är det så att respondenternas kunskaper gällande skolans värdegrund inte är 

tillräckliga för att de skulle kunna ge ett mer konkret svar. Norberg menar att lärare brukar 

bemöta värdefrågor utan någon större förankring i värdegrunden, studiens resultat visar att 

det kan finnas en förankring men att det är beroende av vilken lärare som frågas.110 Norberg 

menar att det beror på att lärare låter sina personliga värderingar råda. Det är visserligen 

en aspekt som inte går att motbevisa i den här studiens resultat och måste därför tas i 

beaktning. Skulle det vara fallet är nog rekommendationerna från både Norberg och 

Fjellström att utveckla lärares yrkesetik och kunskaper kring skolans värdegrund 

påståenden som stärks av studiens resultat. Det innebär inte att respondenterna är okunniga 

utan att den vaghet som uttrycktes i svaren gällande skolans värdegrund skulle kunna 

åtgärdas med det som Norberg och Fjellström framhåller.111  

En annan faktor som den tidigare forskningen har lyft är värdegrundens otydlighet. Att 

respondenternas tolkningar av värdegrunden uppfattas som vaga och spridda kan bero på 

att värdegrundens formella termer kan vara bekymmersamma att förankra i praktiken för 

lärare, något som Linnér nämnde.112 Linnér är inte den enda som problematiserar 

värdegrundens komplexitet utan det är något som har lyfts av flera författare. Det som 

framkommer som intressant är vad som är den mer betydande faktorn? Det att lärare inte 

har de kunskaper som krävs för att värdegrunden ska kunna hanteras är eller att det är 

värdegrunden som dokument är alldeles för otydligt för att lärare ska kunna ta till sig det. 

Det är dessvärre inget som den här studien kan svara på och är möjligen något som bör 

studeras i framtida forskning.  

I relation till de tre värdegrunder som Fjellström menar utgör skolans värdegrund kan ett 

visst antal slutsatser dras. Värdegrunden för skolans verksamhet, som utgörs av 

ramprinciperna är också den del av värdegrunden som respondenterna hade tydligast 

anknytning till. Fjellström menar att ramprinciperna utgör värdegrundens mest centrala 

roll för skolans verksamhet. Resultatet är trots det svårtolkat och det går inte säga att 

samtliga respondenter berörde samtliga ramprinciper utan att göra en alltför vid 

generalisering. I studiens tolkning av respondenternas svar visade det sig att det råder en 

utbredd medvetenhet kring dessa ramprinciper och därför har den slutsatsen dragits.  

                                                 
110 Norberg, 2004. 
111 Norberg, 2004, s.22 & Fjellström, 2004, s.24. 
112 Linnér, 2005, s.11. 
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Värdegrunden för skolans socialiserande fostran hade inte den förankringen bland 

respondenternas tolkning av värdegrunden som ramprinciperna hade. Förvisso fanns det 

här beröringspunkter men inte i den utsträckningen att det går att dra en slutsats utifrån det. 

Den socialiserande fostran har en tydligare förankring gällande verksamma lärares 

förhållning till sin fostransroll. Värdegrunden för skolans idealbildande fostran var vagt 

förankrad i respondenternas svar gällande deras tolkning av skolans värdegrund. 

Respondenterna nämnde i olika grad mänskliga rättigheter på något sätt och det finns en 

medvetenhet kring att det är ett värde värt att nämna men det fanns ingen större betoning 

av det värdet bland dem. Återigen går det att spekulera kring varför det är på det sättet. 

Kan det bero på att respondenterna tar de humanistiska principerna för något som är så 

självklart att de inte behöver nämnas eller beror det på en bristande kunskap av vikten av 

dessa principer? Det är en fråga som behöver besvaras innan det går att dra en tydlig 

slutsats men som tyvärr inte kan besvaras utifrån den här studiens data.  

8.2 På vilket sätt kan  skolans värdegrund appliceras i lärares 
yrkesutövande? 

När det gäller den tidigare forskningen har den här studien inte belyst någon forskning som 

direkt diskuterar hur värdegrunden appliceras praktiskt i skolans värld. Mycket av 

forskningen pratar om värdegrunden i lärare yrkesutövande på ett indirekt sätt. Linnér 

pratar om att värdegrunden så som den är skriven gör det svårt för lärare att hantera den 

praktiskt. Norberg menar att det är en typ av dold värdegrund som har sin grund i lärares 

personliga värderingar som råder i praktiken istället för den faktiska värdegrunden i 

läroplanen. Lindgren menar att värdegrundsarbetet främst sker inom ramen för 

undervisning inom områden som etik och moral, demokrati samt i arbetet mot kränkande 

behandling i skolor.113  

Resultatet gällande vilket sätt skolans värdegrund appliceras bland lärare var talande för 

att det utrycktes genom två former. Författaren har i studien valt att kalla dem för den 

konfliktlösande värdegrunden och den kunskapsförmedlande värdegrunden. Det innebär 

att utifrån respondenternas svar kunde dessa två metoder att urskiljas. Den konfliktlösande 

värdegrunden innebar att respondenterna arbetade spontant utifrån att lösa konflikter 

gällande kränkningar. Respondenterna nämnde elevernas språkbruk och menade att de 

aktivt arbetade för att motverka kränkande språkbruk utifrån värdegrunden. Den 

                                                 
113 Lindgren, 2003, s.34–35. 
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konfliktlösande värdegrunden verkade också vara det mer spontana värdegrundsarbetet till 

skillnad mot den kunskapsförmedlande värdegrunden. Den kunskapsförmedlande 

värdegrunden innebär det värdegrundsarbete lärarna gör medvetet och planerat i 

undervisningssituationer. Respondenterna pratade om hur de la upp sina lektioner, hur de 

arbetade med vissa arbetsområden utifrån värdegrunden. Uppdelningen mellan dessa två 

var väldigt tydlig utifrån respondenternas svar.  

I den konfliktlösande värdegrunden hade respondenterna uteslutit de kränkningar som inte 

sker lika tydligt på skolor, nämligen kränkningar över nätet samt kränkningar i form av 

utfrysning. Detta kan bero på att det är den svåraste formen av kränkningar att upptäcka 

till skillnad mot ett kränkande språkbruk som sker oralt och som är relativt lätt för en lärare 

att upptäcka. Norberg problematiserar lärares förhållning till läroplanen, att det är andra 

värderingar som råder än värdegrundens i lärares praktik. Frågan är om det på något sätt 

framgår i respondenternas uteslutande av att nämna andra former av kränkande. Det är 

inget som den här studien kan svara på. Det vore intressant att komplettera med 

observationer av dessa respondenter för att eventuellt undersöka den saken. Resultatet av 

den här studien verkar inte komma fram till den slutsatsen som Norberg kommer fram till. 

Respondenterna tycks trots en viss vaghet arbeta utifrån en konkret förhållning till 

värdegrunden och inte primärt utifrån sina egna värderingar. 

8.3 Hur förhåller sig lärarna till sin fostransroll? 

Linnér och Fjellström har skrivit om att skolan har ett ansvar över elevernas fostran. 

Lärarna utövar ett inflytande på eleverna och att det är en del av deras myndighetsansvar.114 

Samtidigt är det svårt att definiera hur denna fostran ska gå till. 

Resultatet visade att lärarna har en relativt hög medvetenhet kring sin fostransroll och 

visade också att det var något som de faktiskt reflekterade över. Reflektionerna var olika i 

karaktär, vissa reflekterade formellt kring fostransrollen och vad den innebar medans andra 

reflekterade informellt kring fostransrollen. Fjellström menar att om inte de 

medvetandegör sitt inflytande som lärare kan det innebära att lärare låter den dolda 

läroplanen att råda.115 Respondenterna i studien visade en medvetenhet kring sin 

fostransroll och vad den innebär. Många av respondenterna utryckte sitt egna ansvar i att 

vara en fostrande auktoritet. Två av respondenterna som också var de som hade varit 

                                                 
114 Fjellström, 2004, s.13 & Linnér, 2005, s.25–26. 
115 Fjellström, 2004, s.21. 
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verksamma längst uppgav en viss frustration kring fostransrollen. De menade att det hade 

gått för långt, att deras fostran har gått ifrån att vara den sortens som en lärare ska syssla 

med till att vara den sortens fostrande auktoritet som en förälders ska vara. Det är ett 

intressant resultat. Den tidigare forskningen som har behandlats i studien nämner inget om 

detta vilket kan vara problematiskt, Fjellström skriver förvisso i en av ramprinciperna att 

fostran ska ske i samarbete med hemmet men inte mer än det. Dessa respondenter menar 

att det har gått för långt och då att samarbetet med hemmet inte fungerar som det ska. De 

andra respondenterna som har varit verksamma en väldigt kort tid uppgav inte den här 

sortens frustration över fostransrollen. Studien pekar på att det är tiden som verksam lärare 

som avgör attityden kring fostransrollen men det går inte att utesluta som den enda faktorn.  

Förhållandet till fostransrollen innebar också att lärarna var tvungna att dra gränsen 

någonstans. Elevens mognad var en faktor som gick framför elevens ålder. Flera syftade 

till att det inte går att knyta mognad till ålder då det sker alltför många undantag. 

Respondenterna pratade om mognad i form av ansvarstagande. Desto mer mognad desto 

större respekt för elevens autonomi och integritet. Fjellström menar att det inte finns någon 

naturlig gräns utan att lärarna måste anpassa sig utefter styrdokument, politiska beslut, 

lagar och regler.116 Det innebär att det finns ett utrymme för tolkning bland lärarna. De 

verkade också ha en förståelse över de juridiska begränsningarna som finns med tanke på 

att de var tydliga på vart gränsen gick. Detta stärker slutsatsen kring att respondenterna är 

medvetna om sin fostransroll och försöker agera utifrån den.  

I relation till de tre värdegrunderna Fjellström presenterar, finns det tydliga kopplingar till 

både den socialiserande principen och den idealbildande principen. Frågan är till vilken 

grad det berörs, i resultatet framgick det att det berörs till en viss del men återigen är de 

starkaste kopplingarna gjorda till värdegrunden för skolans verksamhet och de 

ramprinciper som ingår.  

  

                                                 
116 Fjellström, 2004, s.18. 
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8.5 Fortsatt forskning 

Som nämnts ett flertal gånger tidigare så är värdegrunden inget som kan redogöras för 

enbart genom en studie. Den här studien har haft infallsvinkeln att ta reda på hur aktiva 

lärare förhåller sig till den utifrån Fjellströms tre värdegrunder och genom utförandet av 

den här studien har ett flertal andra frågor. Det hade exempelvis varit högst aktuellt att 

komplettera denna studie med en observationsstudie för att täcka frågorna gällande 

lärarnas värdegrundsarbete som kanske inte observeras lika lätt via en intervjustudie. 

Något som också hade varit intressant att undersöka ytterligare är hur verksamma lärare 

förhåller sig till värdegrunden i praktiken. Den här studien visade att lärarna arbetade 

utifrån två förhållningsätt till värdegrunden. Frågan är om det sambandet hade framkommit 

ifall fler intervjuer hade gjorts och om det är något värt att fortsätta att definiera. Är den 

konfliktlösande värdegrunden och den kunskapsförmedlande värdegrunden begrepp som 

är här för att stanna? Vem vet? 
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10. Bilaga 1 

Intervjuguide 

Bakgrundsfrågor: 

1) Hur länge har du varit verksam som lärare?  

2) Vilka ämnen undervisar du i? 

3) Vilka ämnen är du behörig att undervisa i?  

Respondentens kunskaper om skolans värdegrund: 

4) När du gick på lärarprogrammet upplevde du då att du fick någon utbildning 

gällande skolans värdegrund? Ja/Nej? På vilket sätt? Avsaknad, behövts eller ej?  

5) Har du läst någon kurs som berör etik och moral på högskolenivå? Om ja, hjälper 

det dig med ditt värdegrundsarbete? 

6) Hur upplever du att dina kunskaper är gällande skolans värdegrund idag? Något du 

skulle vilja ändra på? Vad tror du det kan bero på?  

7) Hur upplever du kunskaperna gällande skolans värdegrund generellt i den skolan 

du arbetar på? Är det något ni pratar om eller inte? Dina tankar gällande detta?   

Respondentens syn och tolkning av skolans värdegrund: 

8) Om jag säger ordet ”värdegrund”, vad säger det dig? Försök här att följa upp och 

försöka precisera vad respondenten säger, titta noga på kroppsspråk.  

9) Kan du säga något om vilka värden värdegrunden vilar på?  

10) Vad har värdegrunden för uppgift enligt dig som lärare? 

11) Är det något i skolans värdegrund som du anser extra viktigt att framföra?  

12) Hur påverkas ditt dagliga arbete av skolans värdegrund? Hur omsätter du den i 

praktiken? 

Respondentens syn och tolkning av den fostransroll som tillskrivs lärare i skolans 

värdegrund:  

13) Fostransrollen är tillskriven på flera ställen i läroplanen, vad innebär den för dig 

som lärare? Följ upp med om lärares myndighetsansvar. 

14) Hur ofta tenderar du att reflektera kring din fostransroll som lärare?  

15) Hur långt går en lärares fostransansvar? Vart går gränsen enligt dig? Vikten av 

elevernas integritet? Autonomi? 

Avslutande sonderingsfrågor och respondents möjlighet att följa upp: 

16) Följ upp något som var väldigt intressant, kan du säga lite mer om det där? Du 

nämnde tidigare att du inte tycker X, varför tycker du så?  
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11. Bilaga 2 

Intervjuförfrågan 

Hej!  

Mitt namn är XXXX XXX och jag läser min sista termin på lärarprogrammet. Jag skriver 

för närvarande mitt examensarbete och söker därför verksamma lärare för en intervju om 

skolans värdegrund. Jag vill undersöka hur verksamma lärare på högstadiet ser på skolans 

värdegrund. 

Intervjun tar förmodligen inte mer än en timme. Det där med värdegrunden kan vara något 

som känns ganska personligt så din anonymitet kommer prioriteras högt. Jag kommer 

också vid möte fråga om ert godkännande att intervjun spelas in med en diktafon. Skulle 

det vara så att du inte godkänner det önskar jag gärna att du medger det innan mötet. Det 

gör det enklare för mig att förbereda mig för en intervju utan inspelning. 

Det är också du som bestämmer var och när intervjun ska hållas. Det är viktigt att du 

känner dig trygg och bekväm. Som tack för din medverkan i studien kommer jag att erbjuda 

fika i samband med intervjun som en slags kompensation för er värdefulla tid. 

 

Är du intresserad?  

Kontakta mig via följande: 

Telefon: 07X-XXXXXXX 

Mail: XXXXX@student.ju.se 

 

 


