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Förord 
 

Valet för oss att skriva tillsammans var självklart. Vi fann varandra redan från början av 

utbildningen och har sedan dess följts åt. Det är med blandade känslor vi inser att detta 

är det sista arbetet vi gör tillsammans under vår lärarutbildning. Processen har flutit på 

och det är många gemensamma timmar som har lagts ner på detta examensarbete. 

Samtliga delar i studien har genomförts, bearbetats och analyserats tillsammans, med 

undantag för transkriberingarna av intervjuerna. Arbetet har varit tidskrävande men 

enligt vår uppfattning är detta en styrka för studien och arbetet som helhet. Vi har stött 

och blött alla studiens delar, alla meningar har formulerats tillsammans vilket har tagit 

mycket tid i anspråk. Detta har resulterat i att vi båda känner att vi kan stå för arbetet, 

vilket vi är stolta över. Vi hoppas att studien ska bidra till intressant läsning samt en 

bredare syn på värdegrundsarbete i skolan.  

 

Vi vill framföra ett stort tack till vår handledare Kennert Orlenius för hans breda 

kunskaper i ämnet, kritiskt granskande av vårt arbete, hans stöd och hans enorma 

tillgänglighet vid snabba svar på våra funderingar samt värdefulla handledningar. 

 

Vi vill även framföra ett varmt tack till våra respondenter som tagit sin tid i anspråk och 

gjort studien möjlig att genomföra.  

 

Slutligen vill vi rikta ett stort tack till våra familjer som har haft överseende med oss 

under den här processen.  

 

Skövde, december 2011  

Emilia Olsson Gardell och Marica Smedberg  

 



 

 
 

Resumé 

 

Arbetets art:  Examensarbete i lärarutbildningen, Avancerad nivå, 15 hp 

 Högskolan i Skövde 

Titel: Värdegrundsarbetets villkor i praktiken – en kvalitativ studie om faktorer 

som påverkar elevernas lärande av värdefrågor enligt lärare 

Sidantal: 41  

Författare: Emilia Olsson Gardell och Marica Smedberg 

Handledare: Kennert Orlenius  

Datum: januari 2012 

Nyckelord: Värdegrundsarbete, värdefrågor, skolans tidiga år, förklaringsmodeller,  

mognad, hemmiljö, gruppen, läraren  

 

Bakgrunden till vårt val av ämnesområde har uppkommit eftersom vår uppfattning är att 

den undervisning som sker i värdegrundsfrågor, många gånger fungerar i klassrummen, 

ändå uppstår konflikter av olika slag utanför klassrummet, till exempel på skolgården 

eller i korridorerna. Syftet är att, genom en kvalitativ studie, undersöka lärares 

uppfattningar av villkor för värdegrundsarbetets betydelse för eleverna i skolans tidiga 

år. I studien analyseras hur lärare förstår samspelet mellan å ena sidan undervisning i 

värdefrågor och å andra sidan elevers tillämpning i deras praktik. Metoden baseras på 

enskilda intervjuer med sex lärare som arbetar i skolans tidiga år. I studien redogörs 

kortfattat för tre perspektiv på lärande, vilka är tolkade ur respondenternas utsagor. 

Resultatet redovisas utifrån fem förklaringsmodeller; mognad, hemmiljö, gruppen, 

skolmiljön samt lärarens betydelse. Resultatet som framkommit i studien är att 

respondenterna ser olika förklaringsmodeller till elevernas handlande. Gruppens och 

lärarens betydelse är de mest framkomna förklaringsmodellerna.  
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Our choice of subject is a direct result of our experiences with the utilization of value 

based education on the primary school level. From our perspective value based 

education works effectively in classroom environments, however does not effectively 

prevent conflicts from arising, for example, in the school yard or in the school hallways. 

The purpose of the study is to examine, utilizing a qualitative study, teachers’ views on 

the importance of value education for primary school pupils. The study analyzes how 

teachers understand the relationship between value based education and the application 

the value based education in pupils’ daily lives. The method is based on individual 

interviews with six teachers who all work in primary school. In the study three 

perspectives on teaching are briefly presented; all of which have been interpreted by the 

respondents in the interviews. The final discussion is based on five models: maturity, 

home environment, group belonging, school environment and the importance of the 

teacher.  The result of the study is that the group and the importance of the teacher are 

the two most prominent explanations for the students’ practical use of value education. 
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1. Inledning 
Under denna rubrik har vi valt att presentera motivet för studien. Vi presenterar också 

studiens syfte och frågeställningar. 

Varför genomförs denna studie? 
 

I läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 

(Utbildningsdepartementet, 2011, Lgr 11) anges de fem grundläggande etiska värdena; 

”människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika 

värde, jämställdhet mellan kvinnor och män samt solidaritet med svaga och utsatta” (s. 

7). Dessa värden ska prägla hela skolans verksamhet, inkluderat undervisningen. Från 

och med juni 2010 anges de även i den svenska skollagen (SFS 2010:800, 1 kap. 5 §).  

 
§5. Utbildningen ska utformas i överensstämmelse med grundläggande demokratiska 

värderingar och de mänskliga rättigheterna som människolivets okränkbarhet, 

individens frihet och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet samt solidaritet 

mellan människor.  

 

Åman (2011) lyfter fram att skolans institutionella grundförutsättningar är desamma i 

hela världen. Han menar att flera av de förändringar som präglat Sverige under de 

senaste decennierna följer internationella trender. Långström och Viklund (2006) 

framhäver att rektor och lärare ansvarar för att undervisningen utförs utefter gällande 

lagar och förordningar samt skolans läroplan. Orlenius (2011) poängterar att 

läroplanerna är politiska kompromisser och ett resultat av idéströmningar i tiden, vilka 

inte har tillkommit genom skolforskares studier. Vidare beskriver han att det är staten 

som sätter upp mål för skolans verksamhet och undervisning, innehållet och vägar till 

målen utformas på lokal nivå. Även Bergem (2000) lyfter fram att centrala mål och 

syften finns fastlagda i läroplaner och lagar men det är lärarens ansvar att förverkliga 

dem. Utifrån detta blir lärarens tolkningar av skolans läroplan viktigt. Bergem betonar 

att ”lärarens tolkningar måste överensstämma med skolans värdegrunder och de 

övergripande mål och intentioner som finns formulerade” (s.14). Han menar att lärare 

måste kunna motivera och försvara de val och prioriteringar de gör men att eleverna 

själva måste bära ansvaret för sitt lärande. Lärarna måste dock stå till svars för de 

möjligheter och villkor de ger till eleverna. Sammanfattningsvis betyder detta att målen 

för den så kallade värdegrunden har både etisk och juridisk status i skolan men lärarnas 

tolkningar och ansvar är centralt för att förverkliga intentionerna.   

 

Bakgrunden till vårt val av ämnesområde till uppsatsen har uppkommit eftersom vår 

uppfattning är att den undervisning som sker i värdegrundsfrågor, många gånger 

fungerar i klassrummen, ändå uppstår konflikter av olika slag utanför klassrummet, till 

exempel på skolgården eller i korridoren. Detta är något vi flera gånger uppmärksammat 

under vår verksamhetsförlagda utbildning och ser som en svårighet i 

värdegrundsarbetet. Vi finner detta intressant eftersom värdegrundsfrågor ständigt är 

aktuella i skolvärlden samt i mediala sammanhang. Utifrån ett pedagogiskt didaktiskt 

perspektiv borde problemet vara intressant eftersom vår uppfattning är att 

värdegrundarbete är en del av varje lärares vardag. Förhoppningen är att vår studie ska 

bidra med kunskap som gör att värdegrundsarbetet kan prioriteras och bli än mer 

effektivt genom att synliggöra relationen mellan undervisningens teori och dess 
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praktiska konsekvenser. Inte minst markeringen av etiska värden i den nya skollagen 

(SFS 2010:800) styrker betydelsen av detta.  

 

De studier vi funnit om värdegrundsarbete har mer inriktat sig på jämställdhet, analys av 

värdegrundsbegreppet samt samhällsutvecklingen. Vi har hittat några få uppsatser som 

tar upp vilken innebörd lärarna ger värdegrunden, hur lärarna konkretiserar 

värdegrunden samt vilka förutsättningar och hinder som finns i lärarnas arbete med 

värdegrunden. Vi har dock inte hittat någon uppsats som belyser hur lärare ser på 

arbetet kring värdegrundsarbetets betydelse för elever, vilket vi tycker är av vikt och ger 

relevans av denna studie. En artikel av Granström (2004) beskriver olika 

förklaringsmodeller, om vad orsaken till mobbning kan vara samt åtgärder utifrån 

modellerna. Mobbning och dess orsak kan kopplas till värdegrundsarbetet. I vår studie 

har vi dock valt att inte inrikta oss på det ämnet. Utifrån Granströms 

förklaringsmodeller kan vi dock dra paralleller till studiens syfte. Med inspiration från 

Granströms förklaringsmodeller kan vi använda liknande för att synliggöra och förstå 

lärarnas utsagor.  
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Syfte och frågeställningar  
 

Syftet med studien är att undersöka lärares uppfattningar av villkor för 

värdegrundsarbetets betydelse för eleverna i skolans tidiga år. I studien analyseras hur 

lärare förstår samspelet mellan å ena sidan undervisning i värdefrågor och å andra sidan 

elevers tillämpning i deras praktik. 

 

Frågeställningar 

- Hur förklarar lärarna i studien att inte alla elever tillämpar de principer och 

förhållningssätt som behandlas i värdegrundarbetet? 

 

- Hur kan lärarnas eventuella skilda uppfattningar förstås utifrån olika 

förklaringsmodeller? 
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2. Bakgrund 
Nedan presenteras bakgrundsarbetet till studien. Vi redogör för begreppen värdegrund 

och värdepedagogik, metoder för värdegrundsarbete, skolorna i studien samt 

förklaringsmodellerna av elevers tillämpning. Avslutningsvis beskrivs kortfattat tre 

teoretiska perspektiv om hur elever lär. 

Värdegrund och värdepedagogik 
Som inledningsvis angetts (s.1) handlar läroplanen för det obligatoriska skolväsendet, 

förskoleklassen och fritidshemmets (Utbildningsdepartementet, 2006, Lpo 94) första del 

om skolans värdegrund och uppdrag där de fem grundläggande värdena, människolivets 

okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet 

mellan kvinnor och män samt solidaritet med svaga och utsatta lyfts fram. Dessa fem 

värden finns även med i den nya läroplanen (Utbildningsdepartementet, 2011, Lgr 11) 

och är dessutom numera inskrivna i skollagens första kapitel (SFS 2010:800, 1 kap. 5 

§). Enligt vår tolkning har det gett värdena mer juridisk status. Vidare uttrycker 

läroplanen, under stycket Normer och värden, att ett av skolans uppdrag är att skolan 

aktivt och medvetet ska påverka och stimulera eleverna att i praktisk handling omfatta 

vårt samhälles gemensamma värderingar. Det ska ske både genom att förmedla och i 

verksamheten gestalta ovan nämnda värden.  

 

Enligt Orlenius och Bigsten (2010) definieras värdegrundsbegreppet, utifrån den 

filosofiska pedagogiken, att något är eller har ett värde. De menar att 

värdegrundsbegreppet innefattar begreppen etik och moral, normer och värden. 

Innebörden av dessa begrepp ses som en filosofisk fråga med olika tolkningsutrymme 

för olika människor. Värdegrundspedagogikens innebörd tolkas olika, från den vida 

samhällsfrågan med betoning av inflytande och medborgarskap till elevers bristande 

beteende. 
 

Orlenius (2011) beskriver att idén om värdegrunden bygger på att det finns 

överenskomna grundläggande värden, men hur de tolkas varierar från person till person. 

Han lyfter fram att värdegrundsfrågor berör både vad- och hur frågan och anser att 

diskussioner utifrån normer och värden måste belysas både genom lärares 

förhållningssätt, elevers sätt att tillägna sig kunskap, val av innehåll samt att de är 

knutna till lärares samhällsuppdrag. Osbeck (2004) redogör för att lärare, rektorer och 

skolpolitiker benämner värdegrunden som en självklarhet i skolans värld. Hon lyfter 

fram att begreppet är relativt nyskapat och har börjat användas först på 1990-talet i 

relation till Lpo 94 (Utbildningsdepartementet, 2006). Osbeck menar, likt Orlenius 

(2011), att det inte finns någon etablerad definition av begreppet värdegrund utan att det 

istället har kommit att fungera som samlingsbegrepp för flera olika fenomen.  
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Värdepedagogik i skolans vardag  
Colnerud och Thornberg (2003) menar att ordet värdepedagogik kommer från det 

engelska begreppet ”value education”. Colnerud och Thornberg beskriver att inom 

begreppet värdepedagogik ryms två fält som delvis överlappar varandra. Det ena fältet 

handlar om pedagogiska metoder och aktiviteter som finns för att stödja och påverka 

individer och grupper att förstå, gestalta och efterfölja normer och värden. Det andra 

fältet handlar om situationer och processer som rymmer någon form av lärande i 

relation till värden och normer. Detta sker genom olika individers tolkningar och 

kritiska reflektioner kring värdena och normerna.   

 

Orlenius och Bigsten (2010) beskriver värdegrundsbegreppet som flera begrepp 

samlade tillsammans. På liknande sätt beskriver Colnerud och Thornberg (2003) 

begreppet värdepedagogik. De menar att man i den svenska pedagogiska diskussionen 

om begreppet värdepedagogik inte funnit någon term som heltäckande ger ord för 

innebörden av begreppet. I begreppet värdepedagogik ingår, enligt Colnerud och 

Thornberg, socialisationsbegreppet, fostransbegreppet och värdegrundsarbete. Enligt 

författarna förutsätter dessa begrepp att skolan redan har en färdig uppsättning hur 

normen och värden förmedlas till eleverna.  

 

Begreppet värdepedagogik innebär enligt Thornberg (2006) att ”värdepedagogik 

handlar om den fostran eller moraliska påverkan som skolan och dess lärare utövar i 

relation till sina elever” (s.3). Vidare menar han att det handlar om att göra barn bekanta 

med värden och moralsituationer. Som vuxen ska man ge unga människor kunskaper 

inom värdegrundsområdet som innefattar hur man är eller bör vara mot varandra. Han 

menar att det är viktigt att ge redskap för hur man tillämpar värden och normer på ett 

klokt sätt samt en beredskap och vilja att tillämpa färdigheterna i praktiken. 

 

Metoder för värdegrundsarbete 
Nedan redogör vi kortfattat för två metoder för värdegrundsarbete, SET och EQ. 

SET – Social och Emotionell Träning 
Kimber, Sandell och Bremberg (2008) förklarar att SET står för social och emotionell 

träning. Läromedlen är uppbyggda utifrån fem olika grundmoment; självkännedom, att 

hantera sina känslor, empati, motivation och social kompetens. Kimber (2010) lyfter 

fram att syftet med SET är att utveckla elevernas psykiska hälsa positivt. Kimber (2001 

och 2008) beskriver att läraren bör presentera övningen före övningstillfället och belysa 

meningen och målet med att övningen utförs. I Höjer (2007) berättar Kimber att centrala 

delar i SET grundar sig i sociala inlärningsteorier där modellering, positiv förstärkning, 

beröm och praktiska övningar finns. Hon pekar även på att föräldrasamarbetet är viktigt. 
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EQ 
Wennberg (2001) menar att EQ står för emotionell intelligens och beskriver att metoden 

är uppbyggd i fem olika steg, självkännedom, empati, ansvar, kommunikation och 

konflikthantering. Grunden består av att kunna identifiera sina egna känslor, kunna ge 

namn på dem och delge andra människor vad man känner. Meningen är att eleverna ska 

utveckla förmågan att tolka och förstå sina egna och andras känslor. Vidare menar 

Wennberg att vi har lättare att förstå och hantera våra känslor om vi lär oss att se dem 

vilket underlättar och förbättrar våra liv. 

 

Skolorna i studien 
Nedan följer en kort beskrivning av skolorna som medverkat i studien och deras 

värdegrundsarbete. Beskrivningen är framkommen utifrån intervjuerna med 

respondenterna i studien. Skolorna benämns som skola A och skola B. 

 

På skola A arbetar man med värdegrundsarbetet utifrån likabehandlingsplanen samt 

materialet SET. De följer inte materialet fullt ut utan plockar delar ur det. De arbetar 

kontinuerligt med värdegrundsfrågor, de har ungefär en lektion i veckan. När konflikter 

uppstår samtalar de direkt om händelsen och här kommer självklart 

värdegrundsfrågorna in. På skola A har de även en grupp, Friends, som består av både 

lärare och elever. Friends-gruppen ordnar olika gruppstärkande övningar vilka ibland 

sker klassvis och ibland blandar man klasserna från förskoleklassen till årskurs sex. 

Skolan har även en så kallad mobbningsgrupp som består av en grupp lärare. 

Mobbningsgruppen tar upp specifika fall, till exempel om någon elev känner sig kränkt 

eller mobbad. Detta sker tillsammans med berörda elever, föräldrar och lärare. 

 

Skola B är uppdelad i två spår. Hela skolan arbetar utifrån skolans gemensamma 

likabehandlingsplan och har även de en mobbningsgrupp som arbetar på liknande sätt 

som skola A. Varje hösttermin genomförs en elevenkät för att kartlägga elevernas 

trivsel och trygghet på skolan. Utifrån enkäterna finner man likheter och skillnader för 

att hitta mönster att vidare fokusera på. Skolan har även faddersystem där de äldre 

eleverna har ansvar för de yngre, de arbetar under temadagar där de blir uppdelade i sina 

faddergrupper från förskoleklassen till årskurs sex. 

 

Hur man arbetar med värdegrundsfrågor ser väldigt olika ut från klass till klass. Alla 

arbetar utifrån den nya läroplanen och har noga studerat kapitel ett och två som handlar 

om skolans värdegrund och uppdrag samt övergripande mål och riktlinjer. En klass 

arbetar mer temainriktat och har under fyra veckor arbetat med sånger, 

beröringsmassage, utifrån olika dilemman där barnen får ta ställning till vad de tycker, 

gjort tavlor och arbetat väldigt mycket med hur en god kamrat ska vara och det temat 

knyter de nu an till. En annan klass arbetar med konflikthantering utifrån materialet 

SET, där läraren plockar relevanta övningar som passar gruppen. Temat kallas för 

livsviktigt. De har även en lektionstimma varje vecka som heter ”klassen” där de arbetar 

med en egengjord bok som de kallar livsviktigt. Gemensamt för de båda klasserna är att 

det finns ett kontinuerligt och systematiskt värdegrundsarbete men former och metoder 

varierar. 
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Förklaringsmodeller 
Nedan kommer vi att beskriva, för studien relevanta begrepp, olika faktorer som kan 

förklara elevernas tillämpning av värdegrundsarbete. Dessa kan ses som 

förklaringsmodeller för elevernas beteende. De kan också ses som framgångsfaktorer, 

vilka kan ha betydelse för elevernas handlande i praktiken, för värdegrundsarbetets 

tillämpning.  

 

Den empatiska förmågans betydelse  
Utifrån det vi läst om EQ och SET drar vi slutsatsen att den empatiska förmågan hos 

barn är av stor vikt. Redan från tidig ålder utvecklar barn sin empatiska förmåga. Höjer 

(2007) hävdar att enligt många forskare ses empati som en medfödd förmåga, en 

förmåga som sedan utvecklas utifrån de omständigheter barnet befinner sig i. Genom 

arbete med värdegrundsfrågor kan läraren hjälpa barnen att vidareutveckla sin 

empatiska förmåga som de har användning för hela livet. 

 

Höjer (2007) beskriver att empati inte är samma sak som sympati, vilket många tror. 

Empati är ett neutralt begrepp som inte handlar om att tycka om utan att förstå. Den 

empatiska förmågan är en del av EQ, där det ingår att hantera sina känslor, sin 

självkännedom, motivation och sociala kompetens.  

 

Höjer (2007) intervjuar Kostenius som säger att det ofta saknas empati bland barn, barns 

språk kan vara respektlöst och beskriver det som att barn ”ofta köper sig fria med ordet 

förlåt” (s.24). Många gånger har barnet inte förstått vad det har gjort för fel och menar 

inget med ordet utan säger det bara för att man är tillsagd att göra det. Hon lyfter fram 

att det är viktigt att man som lärare tänker på hur man möter barnen och hur man själv 

använder sitt språk. Meningen är inte att man ska skälla utan att barnet faktiskt får 

förståelse för vad den har gjort för fel. Kostenius påpekar att det är en tidskrävande 

metod som förhoppningsvis leder till något bra för barnet. Han menar att om den vuxne 

är lyhörd för barnets behov kan barnet lära sig att känna mer trygghet och att den får 

vad den behöver. Thornberg (2006) beskriver prosociala egenskaper vilket innebär att 

man handlar med andras bästa för ögonen och han menar att lärare bör stödja elevernas 

utveckling av dessa. Även Lgr 11 (Utbildningsdepartementet, 2011) ger uttryck för 

detta då ett av skolans mål är att varje elev ska ”kunna leva sig in i och förstå andra 

människors situation och utvecklar en vilja att handla också med deras bästa för 

ögonen” (s. 12). Utvecklingen av prosociala egenskaper sker ständigt genom livet i en 

pågående process. Thornberg (2006) menar att här kommer elevernas empatiförmåga in, 

de som oftare ger uttryck för empati handlar även oftare prosocialt. För att träna upp de 

prosociala egenskaperna är god fostran genom uppmuntran och beröm viktigt. Öhman 

(2007) betonar att viljan hos elever att handla prosocialt förstärks av positiva reaktioner 

på handlandet. Detta bygger, enligt Thornberg (2006), varma relationer mellan lärare 

och elever.  
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Normer och värdens betydelse 
Många av de värden som finns i skolan är djupt rotade och tagna för givna. Läraren 

måste även fatta de beslut som passar bra just för dagen i den klass hon befinner sig i. 

Thornberg (2006) tar upp att värden och attityder hänger ihop med skillnader på hur 

olika människor förhåller sig till dem. Han belyser komplexiteten kring detta för lärarna 

på skolorna. Även Orlenius (2011) betonar att alla människor har normer och värden 

men att de skiljer sig från person till person och att dessa ständigt ställs mot andras 

normer. Enligt Thornberg (2006) är normernas funktion att hålla samman gruppen och 

dess beteende för att nå gruppens mål. I ett klassrum finns både skrivna och oskrivna 

normer. Dessa normer kan ibland vara svårförståeliga för eleverna, normerna kan även 

säga emot varandra, vilket bidrar till att eleverna blir osäkra på hur de ska handla. Det är 

här konflikter lätt kan uppstå. 

 

Thornberg (2006) beskriver flera typer av normer och regler och nämner däribland 

personella regler. Han beskriver dem som sådana eleverna själva får reflektera över och 

ta eget ansvar för. Exempel på sådana regler är att man ska tänka på vad man säger och 

vad man gör. Vidare menar Thornberg att barn och unga ser överträdelser inom 

moraliska regler mer allvarligt än överträdelser inom sociala regler. Eleverna menar att 

överträdelser inom de moraliska reglerna resulterar i orättvisa eller att någon far illa. 

Thornberg poängterar vikten av elevernas delaktighet i de normer och regler som finns 

på skolan, eleverna behöver ha förståelse för varför vissa regler finns på skolan. 

Elevernas delaktighet bekräftas även i Lgr 11 där det står att läraren ska ”tillsammans 

med eleverna utveckla regler för arbetet och samvaron i den egna gruppen” 

(Utbildningsdepartementet, 2011, s. 13). 

 

Skolklasser utvecklar normer. Normerna vilar på värden och tillsammans med de roller 

som finns formas normerna och värdena i det sociala klimatet i grupperna. Thornberg 

(2006) framhäver lärarens roll som betydelsefull i detta sammanhang. Han menar att 

med hjälp av kunskap i bland annat socialpsykologi kan läraren mer medvetet påverka 

och stödja klassens sociala utveckling. Många värden och normer är implicita, dessa är 

extra viktiga att samtala och diskutera kring för att lättare medvetengöra dessa i 

gruppen. Vidare menar Thornberg att arbetet med värden och normer är en lång och 

genomgripande process som behöver och ska följas upp.  

 

Thornberg (2006) betonar att man bör öva eleverna i egenskaper som hjälpsamhet, 

generositet och omsorg. Här har lärarnas värden betydelse, imitation och identifikation 

av dessa är viktigt i processen. Thornberg visar på att barn härmar och gör på det sättet 

de uppfattar som rätt för andra, medan Brady (2011) lyfter fram att elevernas värden har 

betydelse i sammanhanget. Vidare beskriver hon att lärare för med sig personliga 

värden som speglas i klassrummet, det sker ständigt en dynamisk process mellan dessa 

olika värden som ska mötas i klassrumsmiljön och i undervisningen. Öhman (2007) 

menar att lärarna blir empatiska förebilder för eleverna i och med sitt agerande samt 

deras arbete med värderingsfrågor.  

 

Sammanfattningsvis betyder det som sagts ovan att för att stödja barns utveckling av 

empati är samtal om känslor, värden och normer, i de situationer elever ser eller själva 

är inblandade i där någon är i nöd, viktiga. Detta kan enligt Thornberg (2006) ses som 

ett pedagogiskt redskap. Öhman (2007) beskriver att empatiutveckling alltid sker i 

relation till andra människor och att en miljö där elever bemöts med respekt och 
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inlevelse har betydelse för dess utveckling av den empatiska förmågan och därmed 

också den prosociala förmågan. Thornberg (2006) menar att lärare och elever ska sträva 

efter att utveckla ett socialt klimat där prosociala normer och värden finns. Som lärare 

bör man dock vara medveten om olika sociala processer av social påverkan som kan ha 

negativa effekter för prosocialt handlande. Dessa kan bland andra vara 

auktoritetspåverkan och grupptryck vilka är två faktorer som kan göra att man hamnar i 

strid med sina normer. 

 

 

Gruppens betydelse 
Nedan kommer gruppens betydelse belysas. Roller och den sociala praktikens betydelse 

ser vi som underrubriker till gruppens betydelse då dessa också handlar om sociala 

samspel mellan eleverna. 

 

Thornberg (2006) definierar begreppet grupp samt strukturerar upp olika slags grupper. 

Han menar att en skolklass är en så kallad sekundärgrupp. Medlemmarna i en 

sekundärgrupp har en distans till varandra. Här behöver inte relationerna med varandra 

vara personliga och inte heller särskilt känslomässiga. I en skolklass kan även mindre 

undergrupper finnas, dessa utifrån gemensamma intressen och samhörighet (a.a.). 

Vidare menar Thornberg att det i alla grupper råder olika värden och normer. För att nå 

gruppens mål behövs normerna och dess funktion för att hålla samman gruppen.  

Orlenius och Bigsten (2010) beskriver att det i en barngrupp finns många viljor, här är 

spontaniteten ofta stor. De lyfter fram att lärare inte har någon lätt uppgift att beakta 

gruppen som helhet och samtidigt låta alla individer komma till tals.  

 

Rollers betydelse  
Alla människor tillägnar sig eller utvecklar värden och attityder i sociala samspel med 

andra människor (Thornberg, 2006). Lärarens roll i skolan är komplex och hon har 

många olika uppfattningar och förväntningar på sin lärarroll i de grupper hon möter. I 

alla sociala grupper tillägnar sig människor olika roller, Thornberg menar att roller 

definierar den plats människan har i en social struktur. Vidare menar han att roller bara 

existerar när de finns i relation till andra roller, vilket även Granström (2004) betonar 

genom att framhäva att roller utvecklas i de flesta grupper.   

 

Den sociala praktikens betydelse  
Vygotskij (1896-1934) ses som grundare till det sociokulturella perspektivet där den 

proximala zonen kan ses som hans centrala idé. Den proximala zonen beskrivs i 

Arfwedson (2003) som att kunskapsmässigt starka elever kan fungera som en resurs för 

de svagare. Språket, som är av stor vikt, finns för att samordna både arbetet och 

tänkandet samt att arbete i grupp är bra för att utveckla barns förståelse. Vidare 

framhäver Arfwedson att det sociokulturella perspektivet bidrar till att den sociala 

interaktionen utvecklar förmågor hos elever som behövs för dess utveckling och 

lärande. Arfwedson lyfter fram att Vygotskij menar att små barns begrepp och 

föreställningar om världen finns där, men att de hela tiden utvecklas i takt med barnets 

mognad. Lärande och mognad sker i ett samspel, i en dialektisk process. 
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Bliding (2004) menar att varje social situation har sina regler och förväntningar på hur 

människor ska agera och att det är vi som ställs som ansvariga för det vi säger och gör 

på både ett intellektuellt och ett moraliskt plan. Man ska kunna förklara sitt handlande 

och det man har sagt om det ifrågasätts. Bliding beskriver även att man, utifrån ett 

sociokulturellt perspektiv, kan se relationsarbete som sociala praktiker. De sociala 

praktikerna handlar om vad barnen gör tillsammans i förhållande till flera olika 

kontexter så som skolan som organisation, den specifika barngruppen och den barndom 

de är en del av. Vygotskij beskriver även tankar om språk, där språk ses som ett viktigt 

redskap i sociala sammanhang, dess främsta funktion är just kommunikation. Språket 

blir ett effektivt redskap att hantera de sociala praktikerna samt ett redskap för att ordna 

sin sociala tillvaro. 

 

Blidning (2004) förklarar att det sociala livet i skolan utvecklas över tid, både mellan 

barn och mellan barn och vuxna. I dessa sociala samspel finns regler och koder som 

man måste förhålla sig till. Barns försök att hantera de vuxnas auktoritet i skolan och 

skapa sig en översikt över tillvaron menar Blidning är en av de centrala delarna i 

skapandet av en kamratkultur. Barn arbetar parallellt med att förhålla sig till skolans 

formella regler och att skapa sig en egen ordning i de sociala situationerna.  

 

Mognadens betydelse  
Förklaringsmodellen som bygger på barnets mognad kommer ifrån det 

utvecklingspsykologiska perspektivet som bygger på konstruktivistisk teori. Den 

främste inom detta område är Piaget (1896-1980). Han delade in barnets mognad i olika 

stadier. Det sensoriska-motoriska stadiet är det första stadiet hos barn från födseln till 

två års ålder, preoperationella stadiet gäller barn mellan två och sex år. Tredje stadiet 

kallas för det konkreta operationernas stadiet, här är barnen mellan sju och tolv år. Det 

fjärde och sista stadiet kallas det abstrakta operationernas stadiet och här ingår barn från 

tolv år och uppåt. Piaget menar att det preoperationella stadiet utmärks av höga 

egocentriska egenskaper hos barnen samt att barnet inte kan koppla sina tankar så att de 

kan återanvändas i en ny påbörjad tanke. Vidare beskriver Kroksmark (2003) att Piaget 

menar att det i det andra stadiet, det preoperationella stadiet, gäller det att utveckla 

vetskapen om att jag är ett objekt bland ett nät av många relationer. Barnet, som är 

mellan två till sex år, ska lära sig förhålla sig till dessa, både i relation till andra saker 

men främst i relation till andra relationer. Piaget menar även att detta andra stadiet 

utmärks av höga egocentriska egenskaper. Mellan andra och tredje stadiet, det konkreta 

operationernas stadiet där barnet är mellan sju och tolv år, gäller det för barnet att 

passera från det egocentriska till att integrera mellan rationell och social relation genom 

att förhålla sig både till sig själv och andra. Förklaringsmodellen om mognad uppfattar 

vi har haft stor betydelse i skolans värld. Eleverna som lärarna i studien undervisar, 

befinner sig, enligt denna förklaringsmodell, mellan det preoperationella stadiet och det 

konkreta operationernas stadie. Eleverna går från att ha höga egocentriska egenskaper 

till att integrera mellan rationell och social relation. 
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Hemmiljöns betydelse  
Lgr 11 (Utbildningsdepartementet, 2011) klargör att läraren ska ”samarbeta med 

hemmen i elevernas fostran och klargöra skolans normer och regler som en grund för 

arbetet och för samarbetet” (s. 12). Zackari och Modigh (2000) betonar dock att det är 

föräldrarna som har huvudansvaret för sina barns fostran. Förskolan och skolan ska 

finnas som ett komplement, fungera som stöd och ge barnen en medborgerlig 

kompetens, vilket även står under Skolans uppdrag samt under Normer och värden i Lgr 

11 (Utbildningsdepartementet, 2011). Stensmo (2000) beskriver att föräldrarnas 

värdeuppfattningar som ligger till grund för uppfostran av sina barn speglar sig i 

förväntningarna de har på skolan och vad lärarna ska lägga vikt vid i skolans 

värdegrundsarbete.  Zackari och Modigh (2000) menar precis som Bergem (2000) att 

skolan ibland kan vara den enda plats där barn möter vuxna som ser och bekräftar dem. 

Detta är viktigt för att de ska kunna utveckla en positiv självbild som är en av 

förutsättningarna för att barn ska kunna fungera ihop med andra. De menar att vuxna i 

skolan har ansvar för att skapa samtal där människors lika värde, respekt och vad som är 

rätt och fel lyfts fram. Zackari och Modigh anser att skolan har synnerligen ett ansvar 

för dessa frågor, särskilt när det gäller barn som kommer från en otrygg och utsatt 

hemmiljö utan bärande relationer med andra vuxna. Dialogen mellan skolan och 

föräldrarna är mycket viktig för att inte försvåra skolans möjligheter att arbeta med 

barns värderingar. Risken finns annars att barnen hamnar i kläm mellan föräldrarnas 

etiska och moraliska uppfattning och skolans värdegrund. 

 

Skolmiljöns betydelse  
”Skolan är en mötesplats för elever, lärare och annan personal” (Stensmo, 2000 s.17). 

Stensmo menar att skolans fysiska rum visar på hur vuxenvärldens miljö för lärande och 

undervisning ska se ut. Vidare beskriver han att skolan är uppbyggd runt ett 

förutbestämt schema där lärare och elever ständigt måste växla mellan olika lektioner, 

raster och förflyttningar. Hela skoldagen innehåller olika sociala kontakter vilket både 

upprätthålls och avbryts i och med den schemabundna verksamheten. Stensmo menar 

vidare att lektionen avbryts vid lektionstidens slut oavsett om den är slutförd eller inte 

vilket sker flera gånger dagligen. Dessa omställningar och att barnen under dagen 

ständigt möter nya konstellationer av människor kan bidra till konflikter.  

 

Lärarens betydelse  
Lärarutbildningsutredningen (SOU 1999:63) tydliggör att läraryrket har blivit både 

svårare och viktigare än förr. Idag ifrågasätter dagens medborgare skolan och lärarnas 

auktoritet och som lärare måste man skapa och förtjäna sin auktoritet. Lärare är 

nyckelpersoner i elevernas kompetensutveckling. Bergem (2000) framhäver att 

”lärarnas arbete i skolan grundar sig på att både elever och föräldrar har förtroende för 

dem” (s.15). Många lärare har en stark påverkan vilket gör att tillit är en faktor som 

både behöver bevaras och stärkas i relationen. Läraren ska vara tydlig i sin roll som 

förebild för att stimulera och utmana elevernas tänkande om värderingar de bör sträva 

efter i sina liv. Åman (2011) menar att lärarna och hur de undervisar är nyckeln till 

elevernas framgång. Centralt för hur skolan ska lyckas med sitt uppdrag är mötet mellan 

läraren och eleverna. Han poängterar att det kan tyckas som en självklarhet att 

undervisningen i skolan är viktig, men att den någonstans på vägen försvunnit i den 
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skolpolitiska debatten. Vidare beskriver Åman att det är mer än lärarens egna insatser, 

som bland annat elevernas hemmiljö, kamraterna, den personliga motivationen, 

medfödd begåvning samt tidigare undervisning som påverkar elevernas sätt att lära. Här 

menar Åman att läraren hela tiden måste lära sig mer för att kunna vidareutveckla 

eleverna och följa deras utveckling samt hjälpa dem att uppnå läroplanens mål. Åman 

pekar på att det är när lärarna lagt en stabil grund som inlärningen kan bli effektiv, och 

han hävdar att lärarna är den viktigaste faktorn för elevernas utveckling och deras 

resultat.  

 

Wardekker (2004) beskriver olika svårigheter med skolans värdegrundsarbete. Han 

menar att många elever lär sig det som krävs för höga betyg eller för att göra läraren 

nöjd, detta behöver inte hänga ihop med dem själva. På grund av detta är risken att det 

väsentliga i värdegrundsarbetet åsidosatts och inte tillämpas. Därmed blir det svårt att 

använda i praktiken, i det verkliga livet. Vidare menar Wardekker att det inte alltid är 

lätt för eleverna att veta på vilket sätt de ska förhålla sig till värdegrundsfrågor när 

konflikter av olika slag uppstår. Här handlar det om att utveckla en god social- och 

handlingskompetens. Åman (2011) hävdar att det pedagogiska problemet är att elever 

inte är några tomma kärl som ska fyllas med så mycket kunskap som möjligt. Han 

menar att människan utgör ett självreglerande system, där både den som vill lära andra 

och lära sig själv är beroende av varandra, ett inre självreglerande system måste 

aktiveras för att det ska bli någon inlärning.  

   

Hur lär elever? Tre teoretiska perspektiv  
I föregående avsnitt har vi gett exempel på faktorer som, utifrån litteraturen, kan 

förklara varför elever inte ”gör som de lär”. Studiens syfte är att undersöka lärares 

uppfattningar av villkor för elevernas tillämpning av värdegrundarbete i praktiken. Vårt 

intresse i denna studie är därmed att studera förklaringar till varför undervisningen inte 

alltid får de effekter som förväntas. Därför blir det viktigt att också fundera över hur 

elever lär. Kortfattat redogör vi här för några centrala teorier kring lärande. Teorierna 

fokuserar på lärandets villkor och förutsättningar. 

 

Behavioristiska perspektivet 
Orlenius (2011) beskriver Skinner (1904-1990), som behavioristiska perspektivets 

främste företrädare. Skinner anser att kunskap finns utanför individen och att inlärning 

är detsamma som utveckling. Perspektivet baseras på positiv förstärkning, 

belöningssystem och påvisar att människan utvecklas genom stimulans utifrån. Jerlang 

(2008) belyser Skinners tankar om positiv förstärkning på följande sätt: efter ett önskat 

beteende kan man tillföra stimulus som fungerar som positiv förstärkning. Genom 

denna stimulus ökar sannolikheten att beteendet upprepas. På liknande sätt kan även 

negativ förstärkning bidra till att inte önskvärda beteenden upprepas. Enligt Jerlang 

skiljer man, inom beteendepsykologin, ofta på materiell och social förstärkning. 

Materiell förstärkning handlar om till exempel olika poängsystem, pengar eller godis 

medan social förstärkning handlar om positiv uppmärksamhet och beröm. Här ryms 

även negativ förstärkning i form av ignorering av oönskat beteende. De negativa 

förstärkningarna kan vara svåra att genomföra eftersom olika beteenden, som oro och 

våld, kan vara störande för en själv eller andra. Positiv och negativ förstärkning har 

genom tiderna diskuterats och Jerlang framhäver att meningarna ofta är delade, men att 
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Skinner anser att man endast bör använda sig av positiv förstärkning eftersom det är 

mest effektivt och lättast att kontrollera.  

 

Jerlang (2008) menar att inom det behavoristiska perspektivet är yttre påverkan 

grundläggande, människan blir vad den görs till genom yttre påverkan och då spelar inte 

mognad någon större roll. Askland och Sataoen (2003) beskriver klassisk betingning 

som grundar sig i att man lär sig något av regelbundna händelser, att ett stimulus leder 

till ett annat. Här kan man förbereda sig på vad som ska hända, man upptäcker vilka 

händelser som leder till andra. Askland och Sataoen belyser så kallad operant 

betingning, vilken liknar klassisk betingning på många sätt men består av mer 

sammansatta lärandeprocesser. Har man lärt sig att vissa stimulus leder till andra, 

försvinner inte dessa även om man på något sätt misslyckats i försöken. För att 

upprätthålla det inlärda beteendet måste dock positiv förstärkning ges kontinuerligt.  

 

Konstruktivistiska perspektivet 
Utifrån det konstruktivistiska perspektivet ses mognad som den viktigaste faktorn för 

barnens förmåga att tillägna sig kunskap (Orlenius 2011). Vidare menar Orlenius att 

Piaget (1896-1980) är den främste företrädaren inom detta område. Kunskap 

konstrueras i samspel mellan barnens sinnesuttryck och deras förnuft. Den baseras på 

både erfarenhet och tänkande. Enligt Kroksmark (2003) hävdar Piaget att barnen 

anpassar sig gradvis till verkligheten genom mognad samt att det finns faktorer i 

omgivningen som påverkar barnens utveckling. Det är genom handling och tanke 

världen blir till för oss människor, anser Piaget. Piagets psykobiologiska stadieteori om 

barns utveckling grundar sig i barnets medfödda reflexer. Reflexerna utvecklar 

förhållanden till objekt i barnens närhet, som till exempel att nappen ger barnet tröst, 

detta benämner Piaget som schema. Genom dessa scheman får barnet uppfattning om 

sig själv och dess omvärld. Stadieteorins process sker i två steg, assimilation och 

ackommodation. I assimilation kopplar barnen nya erfarenheter till redan etablerade 

scheman. I nästa steg i processen, ackommodation, anpassas scheman till nya, för barnet 

okända, objekt. Här sker, det som Piaget kallar adaption, inlärningen. Piaget har 

beskrivit steg för steg hur barn tar till sig och hanterar kunskap. Detta har beskrivits mer 

ovan – se Mognades betydelse (s. 10). 

 

Sociokulturella perspektivet 
Med utgångspunkt från Vygotskij (1896-1934) betonar Säljö (2005) att samspelet 

mellan grupp och individ är grundläggande för lärandet, i det sociokulturella 

perspektivet är detta en central idé. Hur kunskapen som tillägnas i grupp återskapas hos 

individen är viktiga frågor inom området. Kommunikationen är viktig, framför allt 

mellan lärare och elev i skolan (Orlenius 2011). I skolan lär sig eleven ofta ”koden” och 

vet vad läraren är ute efter. Elever lär sig alltid i skolan om man ska utgå från det 

sociokulturella perspektivet, men det de lär sig är inte alltid det som läraren tror att de 

lär sig. Inom det här perspektivet, är det inte individens biologiska förutsättningar som 

är främst avgörande för lärandet utan även hur samspelet och kommunikationen 

kommer till uttryck. Kroksmark (2003) framhäver Vygotskijs tankar om lärande och 

menar att all psykologisk utveckling grundar sig i att människan ständigt befinner sig i 

förändring. Genom samspelssituationer har vi alltid möjligheten att ta över och tillägna 

oss kunskaper från människor i vår omgivning. Vygotskij benämner detta som den 
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proximala zonen, vilket skulle kunna förklaras som den närmaste utvecklingszonen. I 

den proximala zonen utvecklar barnet nya erfarenheter med hjälp av någon som är mer 

utvecklad i något område än vad barnet själv är, till exempel en lärare eller en kamrat. 

Därefter kan barnet utveckla erfarenheter och lösa problem utan hjälp från någon annan. 

När detta skett är barnet så pass erfaret att det kan hitta egna strategier till sitt lärande. 

Slutligen kan barnen återgå till tidigare steg då man löser problem med hjälp av sina 

erfarenheter. Kroksmark (2003) betonar en aspekt av teorin om den proximala 

utvecklingszonen, barnen kan förstå vad någon annan förklarar men de kan inte alltid 

förklara eller återberätta för någon annan. I verksamheten handlar det om att som lärare 

anpassa undervisningen på ett sådant sätt att barnet kan nå upp till nästa 

utvecklingsnivå, nära den proximala zonen. Kroksmark menar att undervisningens 

betydelse är av stor vikt i Vygotskijs teori eftersom den är en förutsättning för all 

psykologisk utveckling. 
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3. Metod 

 

I metoddelen kommer vi presentera vårt val av metod i relation till vårt syfte. Här 

beskrivs vår forskningsansats, urval av respondenter, genomförande, analysarbete, 

studiens trovärdighet samt forskningsetik. 

Den fenomenografiska forskningsansatsen 
Valet av metod till studien föll på den kvalitativa ansatsen. Utifrån läst litteratur kan vi 

även finna likheter mellan vår studie och den fenomenografiska forskningsansatsen.  

 

Enligt Alexandersson (1994) har den fenomenografiska ansatsen vuxit fram ur de 

metodologiska erfarenheterna som funnits i flera kvalitativa forskningsprocesser. Den 

introducerades på 1980-talet av Ference Marton. Fenomenografin har i första hand gjort 

sig gällande inom pedagogiken men även andra forskningsfält har tillämpat metoden.  

Alexandersson beskriver fenomenografin som studier vilka inriktar sig på 

omvärldsuppfattningar och det huvudsakliga innehållet i dessa uppfattningar. Denna 

studies syfte, det vill säga att belysa lärares uppfattningar av villkor för elevers 

tillämpning av värdegrundsarbetet i praktiken, kan vi koppla till den fenomenografiska 

ansatsen då den handlar om variationer av uppfattningar. Målsättningen för den 

fenomenografiska ansatsen är att, genom frågor, försöka förstå skillnader och likheter i 

människors sätt att uppfatta företeelser i verkligheten (Alexandersson). Stukat (2005) 

beskriver fenomenografin som en variant av det kvalitativa angreppssättet. Det handlar 

om att identifiera och att beskriva variationer av uppfattningar. Det vanligaste är att 

forskarna använder sig av öppna kvalitativa intervjuer där man ber respondenterna att 

med egna ord beskriva sin uppfattning av ett fenomen, i föreliggande studie det problem 

som aktualiseras i ett illustrerande fall – case. Tyngdpunkten läggs på intervjuer och 

mindre på andra kontextuella faktorer (Stukat 2005). Alexandersson (1994) beskriver 

den metodiska arbetsgång som fenomenografin innehåller. Han menar att man 

inledningsvis avgränsar en företeelse i omvärlden och urskiljer aspekter av dessa 

företeelser. I andra skedet genomförs intervjuer av företeelsen och transkribering av 

intervjuerna. Dessa skrivs enligt den fenomenografiska ansatsen ut ordagrant. 

Avslutningsvis identifieras uppfattningar av företeelser och uppfattningar genom analys 

av intervjuerna, dessa beskrivs i några avgränsande kategorier. Här kan vi finna likheter 

med studiens upplägg då vi på liknade sätt har lagt upp vårt arbete; avgränsning av 

studiens syfte, intervjuer och utskrift av dessa samt identifiering och analys av 

respondenternas utsagor som beskrevs i avgränsande kategorier, vilka utgör variationer 

av uppfattningar. Det betyder att det är uppfattningarnas varierande innehåll som 

fokuseras, inte skillnader mellan individerna. Alexandersson beskriver att analys och 

tolkningsarbetet kan man dela in i fyra faser. I fas ett ingår att skapa sig ett 

helhetsintryck utifrån den insamlade datan, i fas två uppmärksammas likheter och 

skillnader i utsagorna, i fas tre kategoriseras uppfattningar i beskrivningskategorier och i 

fas fyra studeras den underliggande strukturen i kategorisystemet.  

 

I vårt arbete kan vi, som ovan beskrivit, se spår av den fenomenografiska arbetsgången 

men vi är medvetna om att vi inte fördjupat oss helt och hållet i alla faser som den 

fenomenografiska ansatsen förordar.  
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Urval 
Utifrån vårt syfte med studien, vilket är att undersöka lärares uppfattningar av villkoren 

för värdegrundsarbetets betydelse för eleverna i skolans tidiga år har vi, i första hand, 

valt respondenter utifrån kravet att de systematiskt arbetar med någon form av 

värdegrundsfrågor, som till exempel SET, tillsammans med eleverna. Alla 

respondenterna arbetar med barn i de tidiga åldrarna i skolan. Vi ansåg det som mest 

relevant och intressant att koncentrera sig på de åldrar där vi även efter vår examen har 

för avsikt att arbeta.  

 

Respondenterna valdes delvis utifrån tillgänglighetsprincipen, alla lärare arbetar på 

skolor där vi har gjort verksamhetsförlagd utbildning. Vi valde att intervjua två lärare på 

en mindre skola där det går cirka 100 elever och resterande fyra lärare på en skola med 

drygt 300 elever, dessa är uppdelade på två spår. För att få en bredare syn på hela 

skolans arbete valde vi att intervjua två lärare från varje spår. Att lärarna arbetar på två 

olika skolor har för studiens syfte ingen nämnvärd betydelse, eftersom det är lärarnas 

generella uppfattningar av villkor för värdegrundsarbetets betydelse för eleverna vi vill 

undersöka.  

Genomförande 
Efter färdigformulerat syfte och frågeställningar sökte vi relevant litteratur för ämnet via 

högskolans databaser. Vi koncentrerade oss på litteratur i liknande ämnen för att 

fördjupa vår kunskap och för att utveckla våra tankar. Utifrån litteratur, syfte och 

frågeställningar skapades ett case och våra intervjufrågor. 

 

Undersökningen skedde på de två nämnda skolorna, skola A och skola B (se s. 6). 

Skolorna arbetar med elever i tidiga åldrar och har kontinuerlig undervisning i 

värdegrundsarbete. Kvale (1997) betonar vikten av ett informerat samtycke mellan 

respondenter och intervjuare, vilket innebär att man som intervjuare informerar om 

studiens generella syfte. Vi kontaktade därför respondenterna i förväg och förklarade 

hur intervjun skulle gå till och vad den syftade till. Caset och intervjufrågor valdes att 

inte skickas ut i förväg, eftersom vi ansåg att intervjutiden var så pass väl tilltagen att vi, 

i lugn och ro, skulle hinna reda ut eventuella oklarheter kring caset eller frågorna. Vi 

valde att genomföra enskilda intervjuer istället för fokusgrupp eftersom vi ville få fram 

alla respondenternas uppfattningar så ingående som möjligt. I en fokusgrupp fanns 

risken att någon respondent inte skulle säga så mycket och därmed skulle viktiga tankar 

i relation till studiens syfte, eventuellt förloras, vilket även Trost (1997) betonar. Vi ville 

heller inte att respondenterna skulle påverkas av varandras svar, vilket det fanns risk för 

om man genomför intervjuerna i fokusgrupp. 

 

Intervjuerna genomfördes under tre dagar och alla spelades in på en diktafon på en 

mobiltelefon. Dessa sparades och skickades över via mail för att vi båda skulle ha 

tillgång till dem. De sex intervjuerna genomfördes på respondenternas arbetsplats, i 

enskilda rum, som valdes av respondenterna. Vi valde att vara närvarade båda två under 

intervjuerna för att inte missa något viktigt som respondenterna gav uttryck för samt att 

inte missa möjligheten till viktiga följdfrågor. Att vara närvarande båda två ansåg vi 

viktigt för att få fram material till studiens syfte och för att inte den ena av oss skulle få 

tolkningsföreträde. Trost (1997) menar att om man är två samspelta intervjuare blir 

intervjun bättre och man får mer informationsmängd än om intervjun skulle genomföras 

enskilt. Vi tror inte att intervjusituationen påverkades av att båda närvarade under 
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intervjuerna utan att respondenterna såg det som positivt att träffa oss båda som 

genomför studien. Under intervjuerna fick respondenterna börja med att läsa igenom 

caset, samtliga respondenter valde att läsa det tyst för sig själva. Vi ställde sedan våra 

intervjufrågor, intervjun spelades in och under tiden fördes även korta anteckningar som 

stöd för kommande analysarbete. Genom detta blev det mer naturliga pauser i intervjun, 

vilket gjorde att respondenterna fick extra tid att tänka igenom och formulera sina svar. 

Samtliga intervjuer tog mellan 20-25 minuter. Respondenterna tillfrågades vid 

intervjuernas slut om de ville korrekturläsa det transkriberade materialet efter 

sammanställningen men ingen av respondenterna tyckte det var nödvändigt.  

 

Case och intervjufrågor  
För att sätta in respondenterna i en konkret situation valdes att i intervjufrågorna utgå 

från ett fall, ett så kallat case. Skälet var att få en öppning till samtalet utifrån en konkret 

situation, det vill säga enligt Tornberg (2006), en situation som i så stor utsträckning 

som möjligt liknar en vardagssituation. Vidare lyfter hon fram att fallet kan vara 

konstruerat som en utmaning med syftet att väcka frågor och få till stånd diskussioner 

inom ämnet, vilket var vår tanke för att sedan övergå till den mer konkreta huvudfrågan. 

Fallet är tänkt att illustrera, en som vi sett, relativt vanlig situation inom skolans värld 

där ett lektionspass kring EQ precis avslutats och när eleverna ska gå ut på rast sker en 

konflikt, om en boll, i korridoren. Tornberg poängterar i sin avhandling att 

”beskrivningen av eleverna och situationen i det konstruerade fallet skulle kunna 

utformas på ett annat sätt, men fick denna utformning därför att den antogs motsvara en 

problematisk situation som lärarna kände igen från sin skolvardag” (s.75), vilket ligger 

helt i linje med vår studie.  

 

Nedan följer vårt valda fall: 

 
I klass 1 på Björkskolan arbetar man kontinuerligt med EQ med fokus på konflikhantering, 

kommunikation, ansvar, empati, självkänsla och självkännedom. Detta ska ge eleverna 

vetskap för att kunna sätta ord på sina känslor, tolka och förstå hur andra känner, ta ansvar 

för sitt känsloliv och förstå hur det påverkar andra. Under dagens lektion har man arbetat 

med att tolka och förstå hur andra känner.  

 

Klassen är glada och uppspelta och mycket överens om hur man ska vara mot varandra och 

hur stämningen i klassrummet ska vara. Läraren känner sig tillfreds och tycker att det var 

en bra och givande lektion. Klockan ringer och det är dags för rast, eleverna springer ut i 

korridoren och läraren går med ett leende och värme inom sig in i personalrummet som 

ligger i direkt anslutning till klassrummet för att ha lite rast. Det går ungefär två minuter 

innan ett illvrål hörs från korridoren, läraren springer ut och möts av Johan och Emma som 

ligger på golvet och brottas. Några av klasskompisarna står bredvid och berättar i mun på 

varandra vad som har hänt. Johan hävdar bestämt att han tog bollen först men Emma säger 

att hon hade paxat den.  

 

Med utgångspunkt från detta har vi ställt ett antal frågor (se vidare s. 18). Det betyder 

att vi arbetat med en kvalitativ metod. Patel och Davidsson (2003) menar att syftet med 

kvalitativa intervjuer är att belysa den intervjuades uppfattningar om ett visst fenomen. 

Valet föll på att använda oss av halvstrukturerade intervjuer. Stukat (2005) beskriver att 

man med halvstrukturerade intervjuer utgår från ett antal huvudfrågor som man sedan 

kompletterar med följdfrågor. Metoden används för att få respondenternas svar mer 

fördjupade och utvecklande. I vårt fall hade vi formulerat vissa huvudfrågor där även 

utrymme för följdfrågor fanns. Vi använde oss av öppna frågor där det inte fanns något 
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klart och tydligt svar, eftersom vi utifrån vårt syfte ville vara följsamma och öppna för 

respondenternas utsagor om deras uppfattningar (se syftet s. 3). 

 

Våra intervjufrågor valde vi att lägga upp på följande sätt. Fråga 1-4 är inledningsfrågor 

som öppnar upp och är mer konkreta mot caset. Dessa frågor sätter in respondenten i 

situationen för att i fråga 5 mer allmänt diskutera det som rör själva frågeställningen. 

Genom frågorna var förhoppningen att i respondenternas svar kunna urskilja olika 

förklaringsmodeller till situationerna som sker. Fråga 6-8 är mer generella frågor om 

värdegrundsarbete samt till vilken utsträckning lärarna kommunicerar med varandra om 

ämnet. Patel och Davidsson (2003) beskriver en tratt-teknik som kan användas i dessa 

sammanhang. Våra intervjufrågor kan ses som en trattliknande modell där fråga 1-4 är 

inledningsfrågorna som sedan går mot huvudfrågan, fråga 5. Fråga 6-8 är 

avslutningsfrågorna som knyter ihop intervjun. 

 

1. Känner du igen situationen (eller liknande) från din egen verksamhet? 

2. Kan du ge exempel på någon liknande situation som hänt dig under senare tid? 

3. Hur hanterade du den? 

4. a. Uppfattar du detta som ett problem i skolan? 

 b. I så fall – vari ligger svårigheterna? 

 c. Hur ser du på det egna ansvaret? 

5. I den beskrivna situationen går barnen från en positiv klassrumssituation till en 

våldsam konflikt. 

a. Hur kan man förklara denna plötsliga omsvängning? (ev. följdfråga: vilka andra 

förklaringar kan det finnas?) 

b. Hur påverkar man som lärare elever bäst att hålla sams och vara goda kamrater? 

c. Vilken betydelse har man som lärare? 

d. Tycker du att det finns något samband mellan t ex undervisningens utformning och 

elevers sociala relationer? 

6. Vilken typ av värdegrundsarbete finns på den här skolan? 

7. Vilken betydelse har detta arbetet för eleverna enligt din uppfattning? 

8. I vilken utsträckning diskuterar du frågor om elevers sociala samvaro med kollegor? 
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Databearbetning och analys 
Intervjuerna transkriberades ordagrant. Vi lyssnade enskilt igenom samtliga sex 

ljudinspelningar och delade sedan det inspelade materialet lika mellan oss. Vi valde att 

utesluta att skriva ner om respondenterna gjorde småljud som till exempel hummanden. 

Genomlyssnandet och transkriberingen gjordes utöver avsatt tid för gemensamt arbete 

för att senare gemensamt kunna fokusera mer på analysarbetet. Första delen i 

analysarbetet bestod av att hitta likheter och skillnader i respondenternas svar, vilket 

enligt Alexandersson (1994) är en del av den fenomenografiska metoden. De 

transkriberade intervjuerna har lästs igenom flertalet gånger. Vi har tillsammans 

diskuterat och utformat en matris (Tabell 1) med teman från de valda 

förklaringsmodellerna. När vi tillsammans gick igenom intervjuerna kryssade vi i 

matrisen utefter svaren respondenterna gett uttryck för. För att få en tydligare bild av 

vad respondenterna verkligen gav uttryck för markerades viktiga utsagor i relation till 

studiens syfte. Alexandersson beskriver den fenomenografiska ansatsen som vi kan 

koppla till vår studie genom att helheter först analyseras för att sedan kunna beskriva de 

enskilda delarna. Vår matris ger en överblick över respondenternas utsagor och kan 

därefter brytas ner i delar och jämföras med varandra. 

 

 

 

Tabell 1. Matris över respondenternas utsagor. 

  

Respondent Mognad Hemmiljö Gruppen Skolmiljö Läraren 

1      

2      

3      

4      

5      

6      
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Trovärdighet 

Trost (1997) menar att trovärdighet handlar om att visa att studiens resultat är väl 

underbyggda och tillförlitliga vilket medför att det insamlade materialet ska redovisas så 

att det är relevant för studiens syfte. Genom att använda oss av ljudupptagning vid 

intervjuerna har vi ökat trovärdigheten för studien. Precis som Patel och Davidsson 

(2003) betonar, har vi då kunnat gå tillbaka till det inspelade för att försäkra oss om att 

vi urskiljt respondenternas svar rätt. Under intervjuerna valde vi även att föra korta 

anteckningar vilka vi hade till stöd under transkriberingen för att vara säkra på att få 

med allt. Tillsammans med att det därmed blev naturliga pauser i intervjun, så att 

respondenterna fick chans till extra betänketid, anser vi detta höjer studiens 

trovärdighet. 

 

Genom att välja den specifika grupp av respondenter ökade sannolikheten, att få god 

substans i data som samlats in, vilket kan göra studiens resultat mer intressant. Vi 

uppfattar att lärare som arbetar kontinuerligt med värdegrundsarbete har en annan insyn 

och förståelse än lärare som inte arbetar med det.  

 

Vi vill poängtera att både vi som författare till studien och de respondenter som deltagit 

är unika människor med olika erfarenheter och referensramar vilket kan ge ett subjektivt 

resultat både på respondenternas svar i intervjuerna samt vår tolkning av dem. För att 

öka trovärdigheten har vi använt oss av citat i resultatdelen av studien för att i 

möjligaste mån förhindra övertolkning av respondenternas utsagor.  

 

 

Forskningsetik 
Enligt Vetenskapsrådet (2011) handlar forskningsetik om hur man bör handla, dock är 

det inte något som är styrt av lagar och regler. I forskning är etiska aspekter viktiga 

eftersom forskningsresultatet kan ha påverkan på samhället. I studien kom etiken till 

uttryck genom att vi informerade våra respondenter om studiens syfte samt våra avsikter 

med intervjuerna. Vi poängterade även att respondenterna deltar frivilligt, och Kvale 

(1997) betonar även att respondenterna har rätt att dra sig ur när de vill, vilket även 

respondenterna informerades om. Forskningsetik handlar om tydlighet i den 

överrenskommelse man gör med sina respondenter (Bell 2000).  

 

Patel och Davidsson (2003) belyser att det är viktigt att poängtera för respondenterna 

om intervjun är konfidentiell eller inte. På vilka skolor intervjuerna har genomförts har 

inte för studien någon betydande roll och därför har vi valt att inte ge mer information 

än det som anges på sidan 6. Genom detta kan inte heller respondenterna bli 

identifierade vilket styrker deras anonymitet, endast vi som genomför studien vet vilka 

respondenterna är. Vi valde att inte ge någon personlig bakgrundsbeskrivning av 

respondenterna eftersom vi även på det sättet ville stärka deras anonymitet. I 

analysarbetet har respondenternas namn avidentifierats för att skydda deras 

konfidentiellitet, vilket Kvale (1997) ser som ett viktigt inslag i detta sammanhang. Den 

insamlade datan behandlades och transkriberades konfidentiellt vilket betyder att det 

bara är vi som genomför studien som kommer ta del av det inspelade materialet. 

Examinatorn har dock, om den så önskar och om det anses nödvändigt, rätt att begära ut 

materialet. Efter avslutad studie kommer materialet förstöras, vilket respondenterna 

informerats om.  
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Flertalet av våra respondenter har frågat om de kan få ta del av studien. Vi har då 

informerat dem om att studien kommer att publiceras via ett elektroniskt arkiv kallat 

DIVA (Digitala Vetenskapliga Arkivet). Studien blir då offentlig och kan sökas via ett 

flertal sökmotorer på Internet. 

 

4. Resultat 

I resultatdelen redovisas resultatet från intervjuerna. Studiens syfte är att undersöka 

lärares uppfattningar av villkor för värdegrundsarbetets betydelse för eleverna i skolans 

tidiga år. Hur förklarar lärarna att inte alla elever tillämpar de principer och 

förhållningssätt som präglat undervisningen? Vilka olika förklaringsmodeller anger 

lärarna? Resultatet presenteras med utgångspunkt i vår matris med de teman från 

förklaringsmodellerna vi angett. 

 

Respondenterna 
Nedan följer en kort sammanfattning av respondenternas utsagor. Detta för att ge en 

överskådlig bild av respondenternas uppfattningar utifrån studiens syfte och 

frågeställningar. Efter denna beskrivning redovisas resultatet av analysen, det vill säga, 

uppfattningar av villkor för positiv påverkan i värdegrundsarbetet.  

 

Respondent 1 
Respondent 1 tror inte att barns empati är fullt utvecklad och att de under 

värdegrundsarbetet i klassen svarar det de tror förväntas av dem att de bör svara. 

Värdegrundsarbete är viktigt för barnen, de måste lära sig förstå sina egna känslor för 

att vidare kunna förstå hur kompisen känner i olika situationer. Respondent 1 vet heller 

inte hur mycket av alla värdegrundsövningar som går in hos barnen. Vissa barn vet hur 

man ska vara en bra kompis men när de blir riktigt arga har de svårt att kontrollera sig 

själva, barn har förmodligen ännu svårare för detta än vuxna. När situationer uppstår 

gäller det att prata med barnen, vad hände och varför hände det, händer det ofta får man 

prata ännu mer, respondent 1 tror på upprepning tills det någon gång eventuellt fastnar. 

Byte av miljö kan vara en av förklaringarna till att situationer av olika slag uppstår. 

Barnen avbryts i arbetet för till exempel fruktstund eller rast och det blir ofta högljutt 

och spring. En annan förklaring kan vara att det är olika lärare inne i klasserna. Olika 

lärare har olika tolerans och det kan vara svårt för barnen att avläsa detta. 

Vuxenansvaret och vuxenbetydelsen är av stor vikt. Om man som vuxen inte agerar som 

man lär, kommer inte barnen heller göra detta. Respondent 1 anser att det blir ett svårare 

arbete med de barn som inte har med sig givna regler hemifrån än de som har det, 

ansvaret ligger både hos skolan och föräldrarna. Gruppförstärkande övningar stärker de 

sociala relationerna i klassen och det är viktigt att tänka på hur man sätter samman 

grupper och placeringar i klassen. 
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Respondent 2 
Respondent 2 anser att konfliktlösning av olika slag tar mycket tid från den övriga 

undervisningen, en annan svårighet är det faktum att det påverkar elevernas lärande på 

olika sätt. Detta blir tydligast i de äldre årskurserna. Som lärare har man stort ansvar att 

se och möta barnen och ge dem redskap att lösa konflikter. Barn blir väldigt ivriga och 

är ofta i sin egen tanke, det kan vara en förklaring till att konfliktsituationer uppstår. 

Respondent 2 menar att värdegrundsarbetet lägger sig på ytan hos eleverna, det går inte 

in, den egenskapen är något eleverna ofta inte har befäst än. Läraren har en stor 

betydelse och det är viktigt hur man som lärare är, man måste vara en förebild för 

eleverna. Undervisningen är inte tillräckligt meningsfull för barnen, den bedrivs på en 

nivå så att barnen känner att det inte rör dem. En del barn har dock en naturlig trygghet 

och empati vilket märks tydligt. Åldersintegrerade övningar stärker banden mellan 

årskurserna, de människor man har en kontakt och relation med, de är man sedan 

hyggligare mot.  

 

Respondent 3 
Respondent 3 tror på mer vuxennärvaro och menar att en del barn är väldigt impulsiva 

och explosiva och har svårt att kontrollera sig själva. En del barn kan tycka det är roligt 

att trigga just de här eleverna. Läraren har ett stort ansvar, tillsammans med barn och 

föräldrar. Värdegrundsarbete är en av de viktigaste sakerna man kan arbeta med i 

skolan. En del elever kan ha svårt att arbeta i grupp och man måste ta hänsyn till alla 

faktorer som finns i en klass. Eleverna kan, när det uppstår konfliktsituationer, i 

stundens hetta bli väldigt arga men respondent 3 tror att värdegrundsarbete har stor 

betydelse för hur eleverna är mot varandra. Det kommer dock alltid uppstå 

konfliktsituationer, hur mycket värdegrundsarbete man än har. 

 

Respondent 4 
Respondent 4 berättar att det är stor skillnad på att barnen kan berätta hur man är en bra 

kompis och att verkligen utföra det. Vidare säger respondenten att alla barn kan 

beskriva hur man är en bra kompis är, man är snäll mot varandra, man låter alla vara 

med och man ljuger inte. Svårigheterna ligger i att se sig själv i det som händer. 

Vuxenansvaret är självklart och att reda i konflikter som barnen inte själva rår att lösa. 

Slåss barnen gäller det att gå in och markera med en gång och förklara att det inte är 

acceptabelt. Alla är inte lika, men som lärare måste man ha grundtanken att alla måste 

få vara som de är. Respondent 4 tror på att man som lärare har en öppenhet och stöttar 

de elever som har det jobbigt och även att det är viktigt att berätta för övriga 

klasskamrater så att de kan tänka på det. Gruppkonstellationen och en trygg miljö är 

viktig, trivs man inte i gruppen så trivs man inte med sig själv. Som lärare är man 

betydelsefull för barnen och när de är små är det väldigt vanligt att lärarens ord är 

verkligheten, då är det extra viktigt att man är tydlig som förebild. Det är viktigt att vara 

tydlig och rättvis. Detta innebär kanske inte att alla barn får lika mycket tid utan man 

måste se till vad varje barn har för behov. Barnen ska kunna koppla det man jobbar med 

i värdegrundsarbete till verkligheten vilket inte alltid är lätt. Respondent 4 drar liknelsen 

genom strategier i matematik och värdegrundsarbete. Man kan prata om olika 

mattestrategier men det är sedan i praktiken man ska kunna använda dem. Likadant är 

det med det sociala. När barnen blir arga är det svårt att kunna hejda sig och ha en 

metod som funkar, en del barn klarar det inte. 
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Respondent 5 
Respondent 5 beskriver att det är viktigt att låta barnen prata när det har uppstått 

konflikter. Det är svårt att förverkliga hur man ska vara även fast man har arbetat 

mycket med värdegrundsarbete, pratat om hur en bra kamrat ska vara och låtit barnen 

komma med egna förslag. Respondent 5 tror att det kan vara bra att få prata och gråta 

färdigt för att komma till insikt med vad man egentligen vill. Ibland kanske inte 

eleverna är osams utan besvikna på småsaker som ligger och gror och till slut händer en 

situation då allt brister. Konflikter finns ständigt i klasserna och som lärare måste man 

ge barnen redskap att lösa sina konflikter för det kommer alltid finnas i hela deras liv. 

De behöver bli experter på att lösa konflikterna. Det är viktigt att prata mycket med 

eleverna för respondent 4 tror att något faller alltid ner och att det växer och mognar hos 

barnen. Som lärare får man påminna eleverna med bland annat dokument uppsatta på 

väggarna för att barnen ska komma ihåg vad man pratat om. Barnen behöver få lära sig 

att ta ansvar för sig själva. Ibland kan det finnas barn med oerhörda svårigheter som 

kanske skulle behöva prata med en kurator eller psykolog för att få den hjälp den 

behöver. Som lärare måste man kämpa på och hjälpa barnen med dessa frågor. 

Respondent 5 menar att det finns barn som är mer lättkränkta än andra och om det finns 

fler sådana barn i samma klass så kan det vara svårt att komma vidare. Som lärare måste 

man alltid hjälpa dem och jobba med värdegrundsarbete. Alla klasser ser olika ut och 

hur man kan arbeta med värdegrundsarbete beror på hur gruppen ser ut. Läraren har ett 

enormt ansvar och det är lärarens jobb att skapa ett klimat i klassrummet och på rasten 

där barnen trivs. Det är viktigt att arbeta med värdegrundsarbete, lika viktigt som att lära 

sig räkna till exempel multiplikationstabellerna. Man måste lära sig att handskas med 

livet. Mår man inte bra kan man inte lära sig. Det är lärarens främsta uppgift att se till 

att alla barnen mår så bra som möjligt, därefter kan man bygga vidare på kunskap. 

Lärarlett samtal och en grund med EQ är en bra grund för att lösa konflikter. Positiv 

förstärkning är viktig. Läraren har stor betydelse men även samhället och föräldrarna 

spelar roll.  

 

Respondent 6 
Respondent 6 berättar att ibland kan barnen känna sig kränkta av minsta lilla sak som att 

man snubblade fast det kändes som att någon slog mig, de bryter ihop och skvallrar 

istället för att bara skaka av sig det. Det viktigaste i en grupp är tryggheten, det är a och 

o. Som lärare kan man inte lägga sig i alla konflikter utan barnen får lösa det själva fast 

de ska känna att man som lärare finns där som stöd om de behöver det. Läraren måste 

ha en bild av gruppen och lära sig maktstrukturerna som finns. Respondent 6 tycker inte 

konflikter är något direkt problem i skolan utan att man som lärare kan hantera det. Det 

finns extrembarn som inte platsar bland andra normalbarn, för de barnen är övriga 

gruppen ett besvär. Ofta har de här barnen olika diagnoser och då tycker respondenten 

det är viktigt att man känner sig uppbackad av skolhälsovårdsteamet, annars blir man 

väldigt ensam och maktlös i att hjälpa de här barnen. Svårigheter är ”jagbarnen”, det vill 

säga de egocentriska barnen, som inte har fått hjälp att lyckas i leken. Så länge barnen är 

i skolan är det lärarens ansvar att se till att de mår bra och att läsa av ansiktena och fråga 

hur de mår. Respondent 6 beskriver att om det är lugnt i klassrummet, då är barnen 

lugna och trygga eftersom tydliga ramar har satts upp. Barnen vet precis vad som gäller 

och i klassen har man aldrig ens pratat om regler. Lappar för vad man ska göra eller inte 
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förekommer inte utan reglerna uppkommer automatiskt. Respondent 6 tycker att det är 

viktigt att hela tiden berömma barnen och stärka dem i det de gör. Som lärare påverkar 

man eleverna genom att tala om att man är olika men samtidigt kolossalt lika. Läraren 

har en oerhörd betydelse och det är viktigt att man aldrig gör ner det som görs hemma. 

Man ska lyfta och ta fram det som är bra hos barnen och stärka lågstatusbarnen.  

 

Samtliga respondenter poängterar att värdegrundarbete är viktigt men de arbetar olika 

med området i sina klasser. Några följer mer eller mindre specifika material tänkta för 

värdegrundsarbete, andra arbetar mer utefter teman eller projekt. Gemensamt för alla 

respondenterna är att deras värdegrundsarbete, enligt deras egna utsagor, grundar sig i 

läroplanen. Respondent 6 beskriver detta genom: 

 
Nu med nya läroplanen så har vi nött in kapitel ett till två och värdegrund, vi har ju 

en ny reviderad likabehandlingsplan. Jag tycker vi kunde prata mycket mycket mer 

om sånt här, för när vi väl börjar med det så säger vi lika, men jag tror inte vi menar 

lika, vi gör inte lika. Vi vill rätt, man är så fokuserad på att barnen ska ha gjort 

någonting i skolan istället för att ha fått någonting till livs, inte på papper utan till sin 

själ. 

 

Avslutningsvis vill vi poängtera att respondenterna gärna vill beskriva hur de vill 

hantera problemet mer än fokus på hur de förklarat vari problemet består, det vill säga 

varför det i grunden uppstår. Respondenterna refererar mycket marginellt till de etiska 

värdena i läroplanen. 
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Matris och förklaringsmodeller 
Nedan följer respondenternas utsagor utifrån förklaringsmodellerna i matrisen (Tabell 

2) för elevers tillämpning av värdefrågor i praktiken. Sammanställningen utgår ifrån vår 

matris.  

 

 

Tabell 2. Matris och förklaringsmodeller.  

 

 
 
 
 

 

  

Respondent Mognad Hemmiljö Gruppen Skolmiljö Läraren 

1 x x x x x 

2 x  x   

3 x  x   

4   x x  

5 x x x x  

6  x x   
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Mognad 
Mognadsprocessen har från våra respondenter lyfts fram från olika perspektiv. Dels en 

utvecklingsmognad hos barnen, en mognad i att begreppen och hur värdena nöts in och 

mognar samt barnens beteenden. Mognad som förklaringsmodell är både knuten till 

barns förmåga att lära och barns beteendeförmåga.  

 

Respondent 1 tror inte att barnens empati är fullt utvecklad vilket påverkar hur de tar in 

det värdegrundsarbete som bedrivs i skolan. Respondenten menar att ”de yngre barnen 

har inte lika väl utvecklad empati”. Vidare beskrivs osäkerheten i hur mycket av alla 

övningar i värdegrundsarbetet som eleverna förstår och tar till sig. Respondent 2 tror att 

egenskapen att få värdegrundsarbetet att gå in har ännu inte befästs hos eleverna utan 

lägger sig på ytan, det går inte in ordentligt, ”de är så på och i sin egen tanke” medan 

respondent 5 tror att om man pratar mycket med barnen är det alltid något som fastnar. 

Barnen behöver påminnelser samtidigt som det växer och mognar hos dem. Respondent 

3 uttrycker mognad som att ”ibland har man ju kanske barn som är väldigt impulsiva 

och explosiva som inte kan kontrollera sig”. 

 

Hemmiljön 
Respondent 1 och 3 anser att ansvaret ligger hos både skolan och hemmet. ”Det finns 

tyvärr många föräldrar som tycker det, att det bara är skolan som ska uppfostra barnen” 

(respondent 1). Vidare tror respondent 1 att om inte barnet har givna regler hemifrån 

blir det svårare att arbeta med dessa i skolan. Respondent 5 betonar att både samhället 

och föräldrarna spelar stor roll i frågan. Respondent 6 trycker på att det är viktigt att inte 

göra ner det som görs hemma, även om hemmiljön på något vis skulle brista. Det gäller 

istället att lyfta fram det som är bra hos barnen och på så vis stärka.  

 

 

Gruppen 
Samtliga respondenter uttrycker att gruppen har stor betydelse och påverkan för 

elevernas sätt att vara mot varandra. Respondent 5 menar att  

 
de kommer ju till skolan och blir insatta i en grupp, det är ju inget de har valt och 

kommer man då till en lugn grupp kanske man också blir lugn, kommer man till en 

grupp där många har behov kanske det inte funkar så bra. 

 

Citatet kan kopplas till respondent 1 som menar att eleverna på raster och vid fri lek 

väljer sina grupper, men i skolan blir de tilldelade en grupp och då blir det viktigt hur 

gruppen är sammansatt. Respondent 1 och 2 tror att gruppförstärkande övningar bidrar 

till att stärka de sociala relationerna. Respondent 1 pekar på att  

 
har du fått hjälp av någon på lektionen och verkligen försökt göra något då går du 

inte gärna ut och smäller till den människan på rasten sen. Inte den dagen i alla fall. 

 

Vidare menar respondent 1 att det är viktigt hur man sätter samman grupper och hur 

man, till exempel gör placeringar i klassrummet för att få ett gott klimat. Respondent 4 

tror att gruppkonstellationen är viktigt, trivs man inte i gruppen så trivs man inte heller 

med sig själv. Respondent 3, 5 och 6 anser att man måste ta hänsyn till alla faktorer som 



 

27 

 

finns i klassen, däribland att en del elever har svårare eller lättare att arbeta i grupp. 

Ovannämnda respondenter tar även upp faktorer som, lättkränkta barn, barn som skulle 

behöva hjälp av en kurator eller en psykolog, extrembarn och barn med olika diagnoser. 

Dessa faktorer gör att värdegrundsarbetet får läggas upp olika beroende på hur gruppen 

ser ut. Respondent 6 tror att tryggheten i gruppen är den viktigaste faktorn för att 

gruppen ska fungera. 

Skolmiljön 
Samtliga respondenter tar under intervjuerna upp miljön men inte enbart som en 

förklaringsmodell till konfliktskapande utan mer som den fysiska miljöns betydelse för 

trygghet i skolsituationen. Respondent 1 tror att byte av miljö kan vara en av 

förklaringarna till att konfliktsituationer uppstår, eleverna avbryts då i den situation de 

befinner sig i för att finna sig i en ny. Respondent 1 beskriver en situation då: 

 
De hade jobbat jättebra och de satt fint och alla var vänner och bara det, att de skulle 

gå två meter ut i korridoren så hinner allting brytas och då är det liksom högljutt, 

man springer istället för att gå man hinner kanske putta till någon på vägen ut. 

 

Respondent 4 tror att en ”gruppen och konstellationen och trygg miljö” är en viktig 

faktor för att konfliktsituationer inte ska uppstå. Respondent 5 tror, likt respondent 4, på 

vikten att skapa ett bra klimat där eleverna trivs, både i klassrummet och på rasten.  
 

Läraren 
Samtliga respondenter betonar lärarens roll som viktig och av stor betydelse för 

eleverna. Ur respondenternas utsagor om lärarens betydelse för elevernas handlande kan 

vi se följande aspekter som framhålls. Dessa aspekter presenteras i fyra kategorier 

(Figur 1):  

 

 
 

Figur 1. Lärarens betydelse för elevernas handlande.  

 

  

Läraren 

Läraren som 
förebild 

Lärare som 
auktoritet 

Läraren som 
trygghetsskapare 

Lärarens undervisning 

 - hur innehållet upplevs,    
som meningsfullt eller ej. 

    - metodval 
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Läraren som förebild 

Respondent 3 belyser lärarens betydelse och säger att  

 
genom att man liksom träffar de en så pass stor del av deras tid så att, genom att visa 

själv vad man tycker är viktigt så tror jag man har en stor betydelse för dem. 

 

Respondenterna ser lärarens roll som en förebild för eleverna. De menar att om man 

som lärare inte handlar utifrån det värdegrundsarbete de arbetar med tillsammans med 

eleverna, kan de heller inte förvänta sig att eleverna handlar därefter. Respondent 2 

uttrycker att ”jag måste utstråla och verka för det här och vara så själv. Förebild måste 

man ju vara”. Respondent 1 betonar att man som lärare som finns i elevernas omgivning 

kommer att betyda mycket, man kan påverka eleverna både positivt och negativt 

beroende på hur man är som person. Positiv påverkan, anser respondent 1, har ännu 

större betydelse för de elever som inte har givna regler hemifrån, ”så jag tror att i de 

fallen har man ännu större roll som lärare”. 

 

Läraren som auktoritet  
Respondent 4 säger ”när barnen är yngre så är frökens ord verkligheten”. Vidare 

beskriver respondent 4 att det är viktigt att vara rättvis men poängterar att det inte 

innebär att alla får lika mycket, det gäller att se till varje barns behov. Då menar 

respondenten att det är viktigt att ”ibland vara tydlig med att nu är det så här att nu är 

det den här som behöver det här”. 

 

Respondent 3 poängterar lärarens stora ansvar, ”det är ju det viktigaste man kan jobba 

med i skolan att få detta att fungera”. 

 

Läraren som trygghetsskapare 
Respondent 5 menar att det är lärarens jobb att skapa ett klimat i klassrummet och på 

rasterna där eleverna trivs ”det är väldigt jätteviktigt, lika viktigt som att komma till 

skolan och lära sig räkna”. Respondent 5 betonar lärarens betydelse för elevernas 

välmående genom citatet: 

 
mår man inte bra så kan man inte lära sig så man måste ju som lärare först och 

främst se till att alla mår så bra som möjligt /…/ och sen bygga vidare på kunskap. 

 

Även respondent 4 poängterar en positiv klassrumsmiljö som en betydande faktor. 

Respondent 6 belyser vikten av att som vuxen hela tiden finnas där och berömma saker.  

 
Jag ställer aldrig en unge på mattan ensam, utan alltid med mig, med en arm eller 

hand så de vet att jag är där. 
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Lärarens undervisning 
Respondenterna har gett uttryck för två perspektiv av undervisningens betydelse för 

elevernas handlande. Dessa faktorer är om innehållet upplevs som meningsfullt eller 

inte samt metodvalen i undervisningen. 

 

Respondent 2 och 5 uttrycker lärarens betydelse i att ge eleverna redskap att lösa 

konflikter. Respondent 5 menar att det är viktigt att ”ge dem redskap att lösa deras 

konflikter för det kommer alltid finnas i deras liv”. Respondent 5 anser också att det är 

viktigt att påminna eleverna om vad de tidigare arbetat med i värdegrundsarbetet, 

genom till exempel synlig dokumentation på väggar. Vidare menar respondenten att 

som lärare är det viktigt att ta till vara på stunder där positiv förstärkning kan ges,  

 
om man ser några som gör något jättebra, att man då talar om det för de andra, ser ni 

hur bra det här blev mellan dem. 

 

Även respondent 6 belyser positiv förstärkning som viktigt. 

 

Respondent 4 framhäver att det är viktigt att eleverna kan koppla värdegrundsarbetet till 

sin verklighet, vilket inte alltid är lätt för eleverna. Respondent 2 belyser att eleverna 

kan tro att det man gör i värdegrundsarbetet är på låtsas.  

 
alltså, det rör inte mig, det rör inte verkligheten. /…/ de fattar inte att de gör det för 

sin skull /…/ För barn är skolan inte alltid meningsfull, det är många lösa bitar. 

 

Sammanfattningsvis vill vi lyfta fram att samtliga respondenter belyser lärarens roll, i 

hela skolans verksamhet, inte enbart för elevernas handlande, som väldigt viktig och 

betydelsefull för eleverna. Respondent 6 poängterar lärarens betydelse som oerhört 

viktig. Respondent 5 menar att läraren har stor påverkan och säger att ”man har en stund 

här i skolan där det ska fungera så bra som möjligt, det är självklart jätteviktigt”. 

 

Dock är det endast respondent 1 som tydligt ger uttryck för att lärare kan ha betydelse 

för elevernas handlande, vilket visar sig i följande citat:  

 
Jag tror att en sådan sak, att få nya lärare /…/ Vi har ju också olika förhållningssätt 

till eleverna och olika tolerans och jag tror det också kan vara svårt för eleverna. 

Okej, nu är de hos mig då gäller dessa regler. 
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Teoretiska perspektiv på hur elever lär 
Under intervjuerna tar inte respondenterna tydligt upp hur elever lär in eller tar till sig 

undervisningen. Utifrån det sociokulturella perspektivet kan sådana spår finnas, genom 

utsagor från respondent 1 i citatet:  

 
Man ska verkligen tänka sig för när man gör grupper och när man gör placeringar i 

klassrummet /…/ vi har ju en flicka som läser jättejättebra och skriver och någon 

annan som knappt kan läsa och skriva då kan man dra nytta av dem också, att man 

hjälper varandra. 

  

Även respondent 6 tar upp hur elever kan lära av varandra genom att berätta om en 

incident där ett barn lånar ut ett par byxor till ett annat barn 

 
Uppmuntra hela tiden den här att ta fram ”om varandra mentaliteten”, det är ju 

livsviktigt. /…/ hjälp din nästa, de känner sig så himla tillfreds barnen, när de har 

gjort det. 

  

Ovannämnda citat rör att elever generellt kan lära av varandra men hur just 

värdegrundsarbetet tillägnas i detta lärande är inget som någon av respondenterna 

belyser.  

 

I respondenternas utsagor kan även andra spår av det sociokulturella perspektivet ses då 

respondenterna lägger stor vikt på gruppens betydelse i att konflikter av olika slag 

uppstår.  

 

Det man dock kan konstatera är att några av respondenterna ger uttryck för 

behavioristiska idéer, till exempel om betydelsen av positiv förstärkning, beröm, 

upprepning för att ”det ska fastna”. Respondent 5 uttrycker att ”mycket tror jag det är 

det positiva, förstärkning, förstärka det positiva”. 

 

Även den konstruktivistiska synen uttrycks i respondenternas utsagor då de ger uttryck 

för betoningar av mognadens betydelse för lärandet. Ett exempel på detta ger 

respondenten 1 genom citatet; ”de yngre barnen har inte lika väl utvecklad empati”.  
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5. Diskussion 
Nedan följer studiens diskussionsdel som är uppdelad under rubrikerna metoddiskussion 

och resultatdiskussion. Under metoddiskussionen kommer studiens val och analys 

diskuteras. I den efterföljande resultatdiskussionen kommer studiens slutsatser 

diskuteras med perspektiv till det som tagits upp i studiens teoretiska bakgrund. 

Diskussionsdelen avslutas med förslag på fortsatt forskning inom området.  

 

Metoddiskussion 
Under avsnittet metoddiskussion kommer metodval och urval, genomförande, intervjuer 

och transkribering samt analys att diskuteras.  

Metodval och urval 
Syftet med studien var att undersöka lärares uppfattningar av villkor för elevernas 

tillämpning av värdegrundsarbetet i praktiken. För studien valdes ett kvalitativt 

arbetssätt med delar från en fenomenografisk inriktning. I den fenomenografiska 

ansatsen sker datainsamling vanligtvis genom intervjuer. Dessa intervjuer bandas för att 

sedan transkriberas vilket vi sett har varit relevant för vår studie. För att sätta in 

respondenterna i en konkret situation valdes att utgå från ett fall, ett så kallat case. Vi 

anser att caset satte in respondenterna i en konkret vardagssituation inom skolans värld 

vilket hjälpte dem att besvara intervjufrågorna. Caset skulle kunna ha använts i en 

kvantitativ inriktad enkätstudie med ett antal frågor kring caset, men det djup vi fick 

genom intervjufrågorna hade då inte uppnåtts. Genom att använda oss av kvalitativa 

intervjuer hade vi möjlighet att få mer utförliga och informativa svar om 

respondenternas uppfattningar. 

 

Vi är nöjda med vårt urval av respondenter av flera skäl, bland annat för att de 

representerar olika åldersgrupper, arbetar i olika klasser med olika behov och deras 

olika sätt att arbeta med värdegrundsfrågor. Möjligtvis kunde vi besökt fler skolor för 

att få bredare uppfattningar från olika skolor. I efterhand har vi kommit på att en 

pilotstudie hade varit att föredra för att bli lite säkrare som intervjuare. Vi är fullt 

medvetna om att vi inte är vana intervjuare och att träna på att intervjua i pilotstudien 

hade gett oss mer erfarenhet. Under intervjuerna kände vi oss dock trygga och väl 

förberedda. 

 

Genomförande, intervjuer och transkribering 
Vid studiens startfas diskuterades valet mellan intervju och fokusgrupp och valet föll på 

enskilda intervjuer eftersom vi ville få fram alla respondenternas uppfattningar. Vid ett 

val av att använda fokusgrupper antog vi att respondenterna skulle påverkas av 

varandras svar samt att en del kunde ha svårare att uttrycka sig i en grupp där man inte 

känner varandra. Vi känner att valet av intervjuform var det rätta för vår studies syfte då 

intervjuerna gav användbar information. Att vi valde att båda vara närvarande under 

samtliga intervjuer anser vi positivt då vi båda blev insatta i alla samtal och hade samma 

utgångspunkt i analysarbetet. Intervjusituationerna påverkades inte av att bådas närvaro 

utan sågs som positivt av respondenterna. Ur tidssynpunkt ser vi det positivt att det 

inspelade materialet delades lika mellan oss, men det är av vikt att framhäva att vi 
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gemensamt kommit överens om hur transkriberingen skulle ske. Självklart kan vi ha 

blivit påverkade av att ha hört ett material mer än det andra men vår uppfattning är att 

tillförlitligheten i resultatarbetet inte påverkats. Under intervjuerna förde vi båda korta 

stödanteckningar som ett komplement till inspelningen som skedde med en diktafon på 

en mobiltelefon. Dessa stödanteckningar har vi i efterhand inte använt i vårt 

analysarbete utan enbart de transkriberade inspelningarna som vi ansåg var fullt 

tillräckliga. Våra intervjufrågor anser vi är relevanta för studiens syfte. Vi ser, utifrån 

förklaringsmodellerna, att vi hade kunnat ställa mer konkreta frågor, om till exempel 

barnens mognad, för att få mer specifika svar. Samtidigt ser vi att den typen av frågor 

hade varit mer styrda och frångår då respondenternas möjlighet till att själva fundera 

över möjliga orsaker till elevernas eventuella tillämpning av värdegrundsfrågor. Vi hade 

planerat att genomföra sex intervjuer, vid behov fler än så, men efter sex genomförda 

intervjuer ansåg vi ha tillräckligt med data för att komma fram till ett resultat. Vi anser 

att vår data innehåller substans för analys och hade uppnått en mättnadsgrad som vi 

bedömt som rimlig. Dock ser vi inte resultatet så omfattande att det skulle kunna 

representera hela Sveriges lärarkårs uppfattningar av villkor för elevers tillämpning av 

värdegrundsarbete i praktiken, vilket inte heller varit studiens syfte. Däremot tror vi att 

resultatet kan ge förståelse och bidra till effektivare värdegrundsarbete i skolorna.  

 

Analys av den insamlade datan  
Utifrån studiens syfte har vi studerat relevant litteratur som har bestått av böcker, 

avhandlingar, utredningar samt artiklar. Vi fann att det var svårt att hitta litteratur, 

speciellt tidigare forskning, som berörde studiens exakta syfte. Bakgrunden ligger som 

en bakgrund till förklaringar av elevers handlande. Vi har funnit rikt med material om 

de förklaringsmodeller som gäller varför elever handlar som de gör vilket vi ser som en 

styrka i relation till respondenternas svar. Det har hjälpt oss i arbetet med analys av 

lärarnas utsagor.  
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Resultatdiskussion  
Nedan följer vår diskussion av studiens resultat i relation till studiens teoretiska 

bakgrund samt studiens syfte, att undersöka lärares uppfattningar av villkoren för 

värdegrundsarbetets betydelse för eleverna i skolans tidiga år. I studien analyseras hur 

lärare förstår samspelet mellan å ena sidan undervisning i värdefrågor och å andra sidan 

elevers tillämpning i deras praktik.  

 

Inledningsvis vill vi i detta avsnitt betona att målen för värdegrundsarbetet har både 

etisk och juridisk status i skolan men lärarnas tolkningar och ansvar är centralt för att 

förverkliga dess syften. I både läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och 

fritidshemmet (Utbildningsdepartementet, 2011, Lgr 11) och i skollagen (SFS 

2010:800, 1 kap 5§) anges de fem grundläggande värdena; människolivets 

okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet 

mellan kvinnor och män samt solidaritet med svaga och utsatta. Arbetssätten kring 

värdegrundsarbete som respondenterna i studien använder varierar, men deras olika sätt, 

så som EQ och SET, grundar sig i läroplanens uppsatta mål. Detta har vi tydliggjort i 

Bakgrunden, s. 5-6. 

 

Det som har framkommit i vår studie är att respondenterna ser olika förklaringsmodeller 

till elevernas handlande. Vi tolkar det som en styrka att respondenternas förklaringar 

mellan samspelet i undervisningen angående värdefrågor och elevers tillämpning av 

dem ses i ett brett perspektiv. Olika förklaringsmodeller kan förklara elevernas 

handlande. Samtidigt gör detta frågan komplex eftersom det inte finns ett rätt sätt att 

handskas med konfliktsituationer som uppstår. Att värdegrundsbegreppet är komplext 

beskriver även Orlenius och Bigsten (2010) liksom Colnerud och Thornberg (2003). De 

menar att värdegrundsbegreppet innefattar flera samlade begrepp tillsammans, det finns 

ingen tydlig term eller avgränsning som heltäckande ger ord för innebörden av 

begreppet. Frågan är även komplex eftersom människors förhållanden till de värden och 

normer som finns i en klass skiljer sig från varandra vilket Thornberg (2006) framhäver. 

Vi anser att svårigheter uppkommer när en människas normer och värden ställs mot 

andras normer och värden, vilket hela tiden sker i sociala sammanhang så som i en 

skolklass. I vår studie refererar dock respondenterna till normer och värden, etik och 

moral bara marginellt, till exempel läroplanens grundläggande värden. 

 

Gruppens betydelse  
Resultatet av studien visar att gruppen är den förklaringsmodell som har mest betydelse 

för elevernas handlande. Thornberg (2006) menar att alla skolklasser är 

sekundärgrupper, grupper som eleverna själva inte väljer vilket gör att relationerna med 

varandra inte behöver vara personliga. Utifrån gemensamma intressen och samhörighet 

kan även undergrupper i klasserna bildas. Vi anser att många gånger är det inte i 

lärarvalda grupper som de flesta konflikter uppstår utan i de grupperna eleverna väljer 

själva, så som fria aktiviteter, till exempel under rasterna. Bliding (2004) beskriver att 

människor har, i varje social situation, regler och förväntningar på hur de ska agera. Den 

sociala kontexten utgår ifrån vad eleverna gör i olika situationer beroende på vilken 

klasstillhörighet de är en del av.  

 

Kroksmark (2003) lyfter fram Piagets tankar om barns mognad i olika stadier. I de 

klasser som respondenterna undervisar i går elever som befinner sig mellan det 
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preoperationella stadiet och det konkreta operationernas stadie. Det preoperationella 

stadiet kännetecknas av barnens höga egocentriska egenskaper. Vi ser här att det i 

grupperna kan bli kollisioner mellan dessa stadier eftersom eleverna är enskilda 

individer och kan befinna sig på olika utvecklingsstadier. En del har fortfarande kvar 

många egocentriska egenskaper medan andra har kommit längre att interagera i sociala 

relationer. Detta kopplar vi till Thornbergs (2006) beskrivning av prosociala egenskaper 

där man handlar med andras bästa för ögonen, vilket även ges uttryck för i Lgr 11, 

(Utbildningsdepartementet, 2011). Vi tycker att det är väldigt viktigt att lärare stödjer 

detta i elevers utveckling eftersom det är något man kommer komma i kontakt med hela 

livet. Thornberg (2006) poängterar även faktorer som kan ha negativa effekter för 

prosocialt handlande, dessa kan bland andra vara grupptryck och social status. Dessa 

faktorer anser vi att man som lärare måste ta hänsyn till och ha i åtanke vad gäller 

värdegrundsarbete i stort. Ovanstående resonemang kan vi sammanföra med mognadens 

betydelse för elevernas handlande. I studien har det framkommit att mognad som 

förklaringsmodell både kan vara knuten till barns förmåga att lära samt barns beteende.  

 

Lärarens betydelse  
Studien visar att lärarna har stor betydelse för eleverna enligt respondenterna. Bergem 

(2000) poängterar att lärarnas arbete i skolan grundar sig både på elevernas och 

föräldrarnas tillit till dem. Han menar att lärare har en stark påverkan och att tilliten 

behöver bevaras och stärkas i relationen mellan lärare, elever och föräldrar. Han, och 

även Åman (2011), påpekar att lärare är nyckelpersoner i elevernas utveckling. 

Respondenterna uttrycker att lärarens roll är viktig eftersom de träffar eleverna så stor 

del av deras tid. Även det faktum att eleverna har lärarna som förebilder har i studien 

kommit upp. För att eleverna ska handla i linje med värdegrundsarbetets innehåll och 

mål behöver även lärarna göra det. Öhman (2007) framhäver lärarna som empatiska 

förebilder för eleverna i deras arbete med värderingsfrågor samt med sitt agerande. 

Vidare menar dock Öhman att mycket av lärarnas empatiska engagemang sker osynligt 

för eleverna, genom till exempel olika kroppsuttryck så som miner och gester. Detta 

anser vi är något som lärare bör vara uppmärksamma på eftersom vår uppfattning är att 

man uttrycker så mycket mer än vad man säger och gör. Wardekker (2004) menar att 

det inte alltid är lätt för eleverna att veta på vilket sätt de ska hantera värdegrundsfrågor 

när konfliktsituationer uppstår.  

 

I studien har även framkommit att det är lärarnas uppgift att ge eleverna redskap att 

hantera de konfliktsituationer som uppstår. Bliding (2004) beskriver Vygotskijs tankar 

kring språket som ett viktigt redskap i sociala sammanhang. Vygotskij menar att språket 

är ett effektivt redskap att hantera de sociala praktikerna med. Eleverna kommer att 

möta dessa typer av svårigheter under hela livet, och vi ser det som viktigt att eleverna, 

från deras skolgång, får med sig olika redskap för att hantera de värdegrundsfrågor som 

dyker upp. Åman (2011) bekräftar detta och menar att skolan ska ge alla elever en god 

grund av kunskaper och färdigheter. Vidare menar Åman att lärarna ska lära elever att 

visa respekt för varandra, förhindra mobbning samt göra det demokratiska samhällets 

värderingar till sina egna. 
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Skolmiljöns och hemmiljöns betydelse   
Skolmiljön betonas också som en viktig aspekt då en trygg miljö är en faktor för att 

eleverna trivs. Vi tolkar detta som att om eleverna trivs uppstår troligtvis färre 

konfliktsituationer. En respondent i studien trycker tydligt på skolmiljön och byte av 

miljöer som en förklaring till att konfliktsituationer uppstår. Stensmo (2000) pekar även 

på detta genom att lektioner alltid avbryts vid lektionstidens slut oavsett om den är 

slutförd eller inte. Han menar att dessa omställningar kan bidra till konflikter. Vi håller 

med om att detta kan vara en förklaring till att konfliktsituationer uppstår men ställer oss 

frågan hur man skulle kunna anpassa skolans schemaläggning för att i största möjliga 

mån undvika miljöbytena för eleverna? I skolan är många faktorer påverkade av 

varandra så som till exempel mattider, raster, gymnastik och slöjd. Schemat ska fungera 

för samtliga skolans elever och lärare. Här handlar det snarare om en organisationsfråga 

än en fråga på klassnivå. Respondenten lyfter snarare fram förklaringar till varför 

konfliktsituationer uppstår än varför inte eleverna tillämpar de principer och 

förhållningssätt som behandlats i värdegrundsarbetet. Vi tror dock att miljöombytena 

och de tvära avbrotten som sker under skoldagen bidrar till att eleverna avbryts i sina 

tankegångar kring frågorna som tagits upp i undervisningen. Detta kan göra att de just 

då har svårt att tillämpa det nyss genomgångna innehållet. 

 

Precis som Lgr 11 (Utbildningsdepartementet, 2011) anger uttrycker Zackari och 

Modigh (2000) att skolan ska finnas som ett komplement och fungera som ett stöd till 

hemmet. De betonar att det är föräldrarna som har huvudansvaret för sina barns fostran. 

Under studien har det framkommit av några respondenter att en del föräldrar verkar tro 

att det bara är skolan som ska uppfostra barnen, vilket uttrycks som att om inte barnet 

har givna regler hemifrån kan det bli svårare att arbeta med värdefrågor i skolan. 

Zackari och Modigh (2000) bekräftar detta genom att poängtera att skolan har ett ansvar 

för dessa frågor, särskilt när det gäller barn som kommer från en otrygg och utsatt 

hemmiljö. Vi tycker att dialogen mellan skolan och hemmet är viktig samt att 

föräldrarnas värdeuppfattningar speglar sig i skolans värdegrundsarbete så att inte 

barnen hamnar i kläm mellan hemmet och skolans uppfattningar. Lgr 11 

(Utbildningsdepartementet, 2011) poängterar att skolans normer och regler ska 

klargöras som en grund för arbetet och samarbetet med hemmet. Vad lärarna ska lägga 

vikt vid kan från föräldrarnas synvinkel variera och vi tror på tydlighet från skolans sida 

att belysa syftet med just deras värdegrundsarbete. Detta för att föräldrarna lättare ska få 

en vidare syn in i verksamheten. Resultatet av studien har visat på vikten av att lärarens 

ansvar delas med hemmets, vilket även Lgr 11 (Utbildningsdepartementet, 2011) 

betonar. I studiens resultat trodde vi att hemmiljöns betydelse skulle belysas mer än den 

görs, inte minst mot bakgrund av den nya läroplanen, Lgr 11, 

(Utbildningsdepartementet, 2011) där kopplingen mellan hemmet och skolan är 

tydligare än tidigare läroplaner.  
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Perspektiv på lärande  
I studiens bakgrundsarbete togs tre perspektiv på lärande upp, det behavioristiska 

perspektivet, det kognitivistiska perspektivet samt det sociokulturella perspektivet.  

 

I respondenternas utsagor har inslag av det behavoristiska perspektivet på lärande lyfts 

fram. De trycker mycket på positiv förstärkning samt beröm för att eleverna ska tillägna 

sig undervisningen. Precis som Skinner (1904-1990) tror även vi på positiv förstärkning 

för att stärka eleverna. Att fokusera på det som eleverna gör bra tror vi kan stärka dem i 

sig själva och även verka positivt på deras sätt att vara. Vi anser, utifrån erfarenheter, att 

om man som lärare trycker på elevernas positiva egenskaper gynnas deras 

självförtroende vilket vi även tror har betydelse på lång sikt. Ingen av respondenterna 

har tagit upp om de använder sig av någon form av belöningssystem för eleverna. Vi har 

ändå reflekterat över för och nackdelar med belöningssystem och har kommit fram till 

att vi ser gränssättning för belöningssystem som en svårighet. Vart sätter man gränserna 

för att gynna alla elever utifrån deras individuella förutsättningar och behov? Risken 

finns också att man handlar på ett önskvärt sätt bara för att få belöning. Vad händer 

sedan om man inte får det? 

 

Utifrån respondenternas utsagor har vi även sett inslag av det konstruktivistiska 

perspektivet på lärande. Några respondenter ger uttryck för mognadens betydelse för 

elevernas lärande. Piaget framhäver olika utvecklingsstadier, eleverna som lärarna i 

studien undervisar befinner sig mellan det preoperationella stadiet och det konkreta 

operationernas stadie. När eleverna går från mer egocentriska egenskaper till att 

samspela i rationella och sociala relationer håller deras fokus på att utvecklas och flyttas 

från att endast se sig själv till att se sig själv som en individ som påverkar den grupp 

man befinner sig i. Individerna i en klass har kommit olika långt i sin utveckling och 

befinner sig på olika stadier vilket vi tror kan påverka deras inlärning av 

värdegrundsarbetet.  Eleverna övar hela tiden sin förståelse för att se sin egen påverkan 

till varför konfliktsituationer uppstår och en del har kommit längre i detta än andra. Här 

kan vi se vikten av att verkligen arbeta kontinuerligt med värdegrundsarbete. Vi tror att 

eleverna som fortfarande befinner sig mer i det preoperationella stadiet inte tillägnar sig 

undervisningen på samma sätt som de elever som befinner sig i de konkreta 

operationernas stadie. De ser inte sin egen påverkan på gruppen som betydelsefull för 

hur samspelet fungerar. Utifrån det konstruktivistiska perspektivet baseras kunskap på 

erfarenhet och tänkande, utifrån detta anser vi att det som lärare är viktigt att se och 

förstå elevernas olika utvecklingsstadier. Detta är särskilt viktigt om man arbetar med 

de tidiga åren i skolan eftersom de eleverna befinner sig i olika stadier i 

mognadsutvecklingen. Alla elever har kommit olika långt i sin utveckling och tillägnar 

sig på grund av detta undervisningen på olika sätt. Slutligen tror vi även att elevernas 

olika utvecklingsstadier kan bero på olika faktorer som till exempel kön, sociala 

relationer, gruppkonstellationer samt hemförhållanden. 

 

Vi kan se spår av det sociokulturella perspektivet i respondenternas utsagor. 

Respondenterna menar att eleverna kan, i olika genomtänkta gruppkonstellationer, lära 

av varandra. Utifrån det sociokulturella perspektivet där elever lär av varandra anser vi 

att det är viktigt att man som lärare lägger tid och kraft på att försöka sätta samman 

fungerande gruppkonstellationer som gynnar alla elever. Alla grupper kan inte alltid 

gynna alla elever på bästa sätt, men vi anser att alla elever någon gång måste få 

möjlighet att känna sig tillfredsställd och nöjd. En orsak till att eleverna inte lär in det 

värdegrundsarbete som bedrivs, tror vi, kan orsakas av just de gruppkonstellationer som 



 

37 

 

skapas. Genom att kontinuerligt byta grupper, till exempel vem man sitter bredvid, 

platser i matsalen, grupparbeten samt pararbeten, tror vi att tryggheten ökar för eleverna 

i skolan, vilket i sin tur, kan öka möjligheten till att lära. Under våra 

verksamhetsförlagda perioder har vi sett att det förkommer att lärare väljer att använda 

sig av de lugna och trygga eleverna för att dämpa de elever som av olika anledningar 

kan ha svårt att koncentrera sig, till exempel vid placeringar i klassrummet. Vi anser att 

det ibland är att föredra men att man som lärare även behöver låta dessa redan lugna och 

trygga elever få möjlighet att bara vara och inte användas som hjälpredor till läraren. 

Det gäller, som lärare, att hela tiden avväga situationer och avgöra vad som passar bäst 

för stunden. De lugna och trygga eleverna kan komma att störas av att de placeras 

bredvid elever som av olika anledningar har svårt att koncentrera sig. 

 

I studiens resultat har det inte tydligt framkommit hur elever lär in värdegrundsarbetet 

vilket kan bero på att vi i intervjufrågorna inte hade specifika frågor gällande elevers 

lärande. Men det bör också betonas att fokus i vår studie gäller villkoren i 

värdegrundsarbetet för vilka effekter det kan få för elevernas handlande. Vi ser att om 

respondenterna hade gett mer uttryck för olika sätt att lära kunde det utmynnat i 

ytterligare en förklaringsmodell. Om lärare i stort reflekterar mer över hur elever lär 

kanske undervisningen i värdegrundsfrågor hade blivit mer slagkraftig. Lika viktigt att 

fundera på hur elever lär är det att som lärare vara angelägen om att reflektera över hur 

man lär ut. Olika sätt att lära ut, tror vi, kan ge olika konsekvenser för elevernas lärande.  

 

 

Implikationer för undervisning  
Studiens resultat pekar på implikationer för undervisning i värdegrundsarbetet genom 

att studien visar att man som lärare behöver ta hänsyn till många olika faktorer till 

varför konfliktsituationer uppstår, så som våra förklaringsmodeller: mognadens-, 

hemmiljöns-, gruppens-, skolmiljöns- och lärarens betydelse. Det är viktigt att man som 

lärare är medveten och ser hela eleven, både sociala och emotionella faktorer. Zackari 

och Modigh (2000) poängterar att för att elever ska utveckla en positiv självbild är det 

viktigt att vuxna ser och bekräftar dem. För många elever är skolan den enda platsen där 

detta sker, vilket man som lärare behöver ta hänsyn till. Vi anser även att kontinuerligt 

arbete kring värdefrågor behövs och vi ser inga nackdelar med att börja arbeta med 

värdegrundsfrågor redan från förskoleåldern. I studien har det framkommit genom 

lärares utsagor att värdegrundsarbetet behöver nötas in för att påverka eleverna. Därför 

ser vi det som viktigt att börja tidigt med detta, vilket kan kopplas till det behavoristiska 

perspektivet. Vi ser värdegrundsarbete som en grundläggande del för att utveckla 

elevernas empatiska förmåga, vilken är viktig inte bara i konfliktsituationer utan i livet 

som helhet. Elevernas empatiska förmåga tror vi utvecklas i takt med deras mognad, när 

de går från det egocentriska stadiet till att integrera mer med andra människor, vilket vi 

kan koppla till det konstruktivistiska perspektivet. Vi anser dock inte att det ena 

perspektivet utesluter det andra. Som lärare måste man i undervisningen ta hänsyn till 

olika faktorer och anpassa undervisningen till de elever man har. Även om det inte 

förekommer tydliga konflikter i klassen tror vi att det alltid är viktigt för eleverna att 

arbeta med värdegrundsarbete. Detta för att både kunna uttrycka sig själv och ha 

förståelse för andra medmänniskors känslor och uppfattningar.  
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Framtida forskning 
Det vi har kunnat konstatera är att det finns lite forskning i ämnet kring just elevernas 

tillämpning av värdegrundsarbete. Vår studie ska ses som ett kunskapsbidrag men 

självfallet behövs mer djupgående och omfattande studier i ämnet. Frågan är ständigt 

aktuell, både på varje skola, som samhällsfråga samt intressant utifrån att 

värdegrundsarbete är en del av varje lärares vardag. Vi anser att det borde ligga i varje 

lärares intresse att belysa faktorer som gör att värdegrundsarbetet inte alltid tillämpas. 

För framtida forskning kan intervjuer även av elever vara av intresse för vidare tankar 

och förklaringar kring varför inte alla elever tillämpar de principer och förhållningssätt 

som tas upp i värdegrundsarbetet. Vi ser det även som intressant att, i vidare forskning, 

belysa undervisningens innehåll i relation till elevernas handlande och agerande, detta 

genom till exempel observationer med kompletterande intervjuer.  

 

Avslutning  
Avslutningsvis vill vi belysa vikten av att faktiskt kontinuerligt arbeta med 

värdegrundsfrågor i förskola och skola. Både läroplanen (Utbildningsdepartementet, 

2011, Lgr 11) och skollagen (SFS 2010:800, 1 kap. 5 §) ger tydligt uttryck för att skolan 

aktivt och medvetet ska påverka och stimulera eleverna. De ska övas i att gestalta 

samhällets gemensamma värderingar och visa detta i praktisk handling. Genom 

kontinuerligt arbete är vår förhoppning att eleverna övar upp sin förmåga att lättare 

uttrycka sig, få redskap att hantera konfliktsituationer samt en grund i att sätta ord på 

sina känslor och få förståelse för hur andra känner. Vi tror på vikten av att, som lärare, 

vara medveten i hur man arbetar med värdefrågor. Befästs värdefrågorna och dess 

värderingar hos eleverna? Om inte, kan man göra på något annat sätt? Att, som lärare, 

ställa sig dessa frågor ibland anser vi viktigt för både lärarnas och elevernas utveckling. 

Lgr 11 (Utbildningsdepartementet, 2011) belyser även skolans och hemmets värde för 

samarbete av elevernas fostran. Vi tror på en öppen och tydlig dialog mellan skolan och 

hemmet som gynnsam för både skolans arbete med värdegrundsfrågor samt elevernas 

utveckling. Vi är fullt medvetna om att värdefrågor är komplexa och att 

konfliktsituationer kan bero på många olika faktorer, vilket även studien visar.  Det 

faktum att värdefrågorna tolkas olika från individ till individ gör frågan än mer 

komplex.  
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