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Abstract  
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Title: How does value-based work integrate into Swedish education? 

A study of how the value base is integrated into the Swedish subject from a teacher 

perspective. 

 

The purpose of the study is to find out how Swedish teachers in grade 6 integrate the school’s 

value base into the Swedish subject. Following question have driven the study:  

How is value-based work integrated into Swedish subject in grade 6? What methods/teaching 

strategies do Swedish teachers in grade 6 use to integrate the value base into Swedish 

subjects? How does Swedish teacher experience value-based work in Swedish subjects in 

grade 6? 

 

The methods that’ve been used are qualitative methods in form of participatory observations 

and teacher interviews. The study is based on teacher’s perspective. The theories that’ve been 

used in the study are the socio-cultural perspective, the hidden curriculum, the prevention 

work and the social interaction. The value base is a term that can interpreted on several 

different levels. A value-based work need to be done all the time. It should be an active work 

that will permeate all Swedish education. The foundation of values for the students is to feel 

safe and to be able to express themselves through their education. Through the value base, 

students should feel involved in the teaching as well as school’s activities. The results were a 

co-operative learning, inclusive education, value-based exercises, four corner-activities, 

every-other questioning method, health- and safety groups, student advice, property-oriented 

methodology, cognitive development methology, role-playing methology and value-

clarification method.  

 

Keywords: Value-based work, Swedish subject, teacher perspective, socio- cultural 

perspective, the hidden curriculum, communication 
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1. Inledning 

 

Skolans värdegrund bör fungera som en pelare som på högre plan håller samman alla skolor i samhället 

i ett stabilt läge där skolans generella uppdrag att fostra elever till demokratiska medborgare verkställs. 

Skolans avsikt är att tillgodose elever med en utbildning som främjar lärande där elever kan inhämta och 

utveckla kunskaper och värden. Värdegrunden bör enligt Skolverket (2017) inte skilja sig från 

undervisningen. Syftet med värdegrunden är att understödja elevers rättigheter på ett individuellt plan i 

samma veva som eleverna tillsammans med sina klasskamrater utvecklar och inhämtar demokratiska 

kompetenser och principer. Målet på lång sikt är att fostra eleverna till demokratiska 

samhällsmedborgare. Värdegrunden är en bas som bör genomsyra alla ämnen i skolan; men den stora 

frågan är hur denna värdegrund egentligen omsätts i praktiken, närmare bestämt, i svenskämnet?  

 

Värdegrundsarbeten är komplexa och avancerade. De är tolkningsbara och kan tolkas väldigt olika både 

på högre men även på lägre plan. Enligt Ellmin (2014, s. 84) finns svårigheter i arbetet med 

värdegrundsfrågor då begreppet ses som diffust, svårbegripligt, generellt och tolkningsbart. Detta är 

problematiskt då begreppet kan tolkas olika mellan skolor, lärare, föräldrar och elever. Problematiken 

med att begreppet är så komplext och tolkningsbart kan i sin tur leda till att skolor definierar arbetet med 

värdegrunden på olika plan. Hur man arbetar med värdegrunden i praktiken står inte med i läroplanen 

vilket leder till att lärare arbetar med värdegrunden på olika sätt.  Vissa arbetar med värdegrunden som 

ett praktiskt moment i undervisningen medan andra som låter det genomsyra hela undervisningen. 

Många gånger tas även värdegrunden och värdegrundsarbeten för givna.  I Skolverket (2015, s.15) står 

följande: 

 

”Det är inte tillräckligt att i undervisningen förmedla kunskap om grundläggande demokratiska värderingar. 

Undervisningen ska bedrivas i demokratiska arbetsformer och förbereda eleverna för att aktivt delta i 

samhällslivet. Den ska utveckla deras förmåga att ta ett personligt ansvar”. 

  

Genom egna erfarenheter av egen skolgång och tidigare vikariat i olika skolor har jag fått en bild av att 

värdegrunden är något som många lärare inte explicit relaterar till i sina specifika ämnen och särskilt 

inte inom svenskämnet. Många gånger har skolorna haft temadagar eller att värdegrundsarbeten kommit 

på tal under enstaka lektioner eller genom en konflikthantering men för övrigt har värdegrunden mest 

tagits för given. Enligt Skolverket (2017) är det vanligt att lärare arbetar med värdegrunden och 

värdegrundsarbeten i ämnen som samhällskunskap, historia eller religion men värdegrunden ska och bör 
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genomsyra alla skolämnen. Det är minst lika viktigt att arbeta med värdegrundsarbetet i svenskämnet 

som det är i ett annat skolämne. I denna ämnesdidaktiska studie finner jag det särskilt intressant att 

undersöka hur värdegrundsarbetet integreras i svenskämnet då det svenska språket är Sveriges 

huvudspråk och därmed det språk som skolan som verksamhet talar och som alla elever bör tala. I 

svenskämnet sätts fokus på språket och dess funktion som människans främsta verktyg för en 

kommunikation med omvärlden.  

 

Skolverket (2016) skriver att värdegrunden inte ska ske vid sidan om undervisningen i skolan. 

Värdegrundsarbetet ska genomsyras både innanför men även utanför klassrummets dörrar. Skolverket 

lyfter upp demokratisk kompetens genom två aspekter; delaktighet och inflytande som vilar på 

demokratins grund. Skolverket kategoriserar tre underrubriker för hur värdegrundsarbetet kan 

genomsyra undervisningen: 1. Ett reellt inflytande i undervisningen där eleverna inhämtar kunskaper 

kring demokratiska kvalifikationer. Med detta menas att det ska kännas givande och väsentligt för elever 

att delta i demokratiska förlopp, 2.  Att lärare har koll på hur talutrymme fördelas i klassrummet. Det är 

viktigt att alla elever i klassen får komma till tals i klassrummet. Skolverket beskriver detta som en 

”praktisk demokratisk träning” där eleverna tränas i att alla röster i klassrummet är lika viktiga och att 

alla räknas i processen, 3. Delaktighet där elever får känna sig delaktiga i undervisningen. Med detta 

menas en konkret delaktighet för elever för att de ska känna att de är med inom olika demokratiska 

beslutsprocesser och att de kan påverka beslut som rör deras undervisning.  

 

I denna studie undersöks hur värdegrunden integreras i svenskämnet i årskurs 6, vilka 

metoder/undervisningsstrategier svensklärare använder sig av i sin undervisning för att integrera 

värdegrunden samt hur de uppfattar värdegrundsarbeten i svenskämnet. De punkter som studien tittar 

närmare på är om värdegrundsbegreppet nämns under svensklektioner, hur talutrymmet ser ut mellan 

könen, om klassrumsklimatet är tillåtande, fostran och fostransbegreppet, om lärarens arbetssätt är 

demokratiskt samt om alla elever i klassrummet får komma till tals under svensklektionerna. 
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2. Bakgrund 

 

I detta avsnitt presenteras en bakgrund i form av en historisk översikt över alla fem läroplaner som 

funnits sedan 1962 till idag. Avsnittet avslutas med vår nutida värdegrund; läroplan Lgr 11.  

2.1 Värdegrundens ändamål sedan 1962  

 

Ellmin (2014, s.38) skriver om skolans värdegrund och de fem perspektiv som läroplanerna har haft. En 

lärare ska inte endast ha ett ansvar för kunskapsinhämtning menar Ellmin (2014) utan ansvaret gäller även 

för elever. Ellmin (2014) jämför de fem läroplanerna som har funnits till grund för skolan sedan 

grundskolan skapades. Varje läroplan sedan den första läroplanen från 1962 ha haft sitt eget perspektiv 

och sitt eget fokus. 

 

Läroplanen 1962, Lgr 62, hade fokus på fostransbegreppet skriver Ellmin (2014, s.38). Skolans uppdrag 

var att fostra elever till demokratiska medborgare och självrådande individer. Att elever ska kunna stå 

emot olika typer av förtryck så som religiöst och politiska uttryck var något som fokus sattes på. Det var 

ytterst viktigt att skolan fostrade eleverna till demokratiska samhällsmedborgare. I läroplanen 1969, Lgr 

69, börjas det skrivas om missförstånd och svårigheter som kan uppkomma i skolor och hur man bör 

hantera dessa.  

 

I läroplanen 1980, Lgr 80, är konflikt ett centralt begrepp i läroplanen skriver Ellmin (2014, s.39). I 

jämförelse med tidigare läroplaner skriver Lgr 80 att det är viktigt att elever är med och diskuterar 

konflikter för att ta ett ansvarstagande och lösa konflikterna. Diskussioner och samtal i olika former av 

skolans värderingar är viktiga för eleverna. I läroplanen 1994, Lpo 94, fortsätts det med att ta upp vikten 

av ett samarbete mellan elever. Här nämns även att kränkande behandling kan uppstå och att det är viktigt 

att elever ska kunna ta avstånd från sådana behandlingar. Läraren i grundskolan förväntas nu i jämförelse 

med tidigare läroplan att samtala och resonera kring problem och konflikter med eleverna samt kring olika 

tänkesätt och värderingar. I denna läroplan står att alla människor är lika värda samt hur lärare bör agera 

vid olika situationer kring konflikter och problem som kan upplösas i skolan. 

 

I läroplanen för grundskolan 2011, Lgr 11, sätts fokus på värdegrunden. Diskriminering och kränkande 

behandling är två centrala begrepp. I denna läroplan benämns dessa begrepp som två olika värden vilka 

är tänkta för skolan och dess verksamhet att framställa och uttrycka. Värdegrunden blir enligt Ellmin 



 

7 

 

(2014, s.40) synlig inom Lgr 80, Lpo 94 och Lgr 11.  Det är alltså de tre senaste läroplanerna som skriver 

och talar om en värdegrund.  Att skolan ska vara en trygg plats för elever och lärare där elever fostras till 

demokratiska medborgare samtidigt som de inhämtar och utvecklar kunskaper och där lärarna har sin 

arbetsplats för att möjliggöra detta för eleverna är principer som skolan har. Ellmin (2014) beskriver att 

det är dessa principer som i skolan kallas för värdegrund. Vidare skriver Ellmin (2014) att värdegrunden 

och värdegrundsfrågor fungerar som ett allmänt målområde som inte prioriteras ofta i skolans vardag. 

Detta kan bero på en rad olika orsaker men mycket tyder på att när värdegrunden inte prioriteras handlar 

det om att ledningen har fokuserat på andra akuta åtgärder eller gett upp.  

2.2 Den aktuella läroplanen; Lgr 11 

 

I vår nutida läroplan för grundskolan, Lgr 11, skriver Skolverket (2017, s.1) att utbildningen i skolan ska 

föra vidare och förankra respekt för individens rättigheter och de demokratiska värderingar som det 

svenska samhället vilar på. Hela skolväsendet ska enligt läroplanen i Skolverket vila på demokratiska 

principer och demokratisk grund. Elever ska i den enskilda verksamheten kunna inhämta och utveckla 

kunskaper, färdigheter och värden av olika slag. De mänskliga rättigheterna benämns också i 

beskrivningen av skolans värdegrund i den utsträckningen där utbildningen tar hänsyn till rättigheterna. I 

läroplanen (Skolverket, 2017, s.1) står att: 

 

“Människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet mellan 

kvinnor och män samt solidaritet med svaga och utsatta är de värden som skolan ska gestalta och förmedla. I 

överensstämmelse med den etik som förvaltats av kristen tradition och västerländsk humanism sker detta genom 

individens fostran till rättskänsla, generositet, tolerans och ansvarstagande. Undervisningen i skolan ska vara 

icke-konfessionell”. 

 

Citatet ovan ur läroplanen avser värdegrunden enligt Skolverket (2017) följande fem värden: 1. 

Människolivets okränkbarhet, 2. Individens frihet och integritet, 3. Alla människors lika värde, 4. 

Jämställdhet mellan könen, 5. Solidaritet mellan människor.  Dessa fem värden bör enligt Skolverket 

genomsyra undervisningen vilket även gäller svenskundervisningen. Dessa fem värden kan kopplas till 

svenskämnet genom användningen av det svenska språket i exempelvis värdegrundsövningar, muntliga 

framställningar av olika slag och beslutsprocesser som står i det centrala innehållet i svenska. 
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3. Syfte och frågeställningar 

 

Syftet med studien är att ta reda på hur svensklärare i årskurs 6 integrerar värdegrunden i svenskämnet. 

Här ingår en undersökning i vilka metoder/undervisningsstrategier svensklärare i årskurs 6 använder sig 

av för att integrera värdegrunden samt hur de uppfattar värdegrunden i svenskämnet.  

 

Tre forskningsfrågor har formulerats för att undersökas i studien; 

 

 Hur integreras värdegrundsarbetet i svenskämnet i årskurs 6? 

 Vilka metoder/undervisningsstrategier använder svensklärare i årskurs 6 för att integrera 

värdegrunden i svenskämnet? 

 Hur uppfattar svensklärare värdegrundsarbeten i svenskämnet i årskurs 6? 
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4. Tidigare forskning  

 

I detta avsnitt behandlas tidigare forskning som omfattar en problematisk värdegrund, värdegrunden 

som ett samlingsbegrepp för normgivande frågor, fostransbegreppet, fyra undervisningsmetoder inom 

värdegrundsarbetet och ett samarbetsinriktat lärande som metod/undervisningsstrategi. 

4.1 Problematik inom värdegrundsarbete 

Lindgren (2002, s.39) skriver om demokratifostran i svenska skolor och en studie som berör 

projektbeskrivningar hos flera skolor vad gäller hur värdegrunden tillämpas på olika skolor och hur 

värdegrundsarbetet visar sig på skolorna. Lindgren hänvisar till filosofen John Dewey som har haft en 

avgörande och betydelsefull roll i och med värdegrunden. Deweys texter översattes till svenska redan 

vid tidigt 90-tal och kan än idag märkas av i läroplanen och styrdokumenten, särskilt under rubriken 

värdegrund.  Vidare skriver Lindgren att värdegrunden bör fungera som ett utgångsläge för den enskilda 

skolans verksamhet. Skolans värdegrund bör genomsyra samhällets uppfattning av demokratin.  

 

Hur lärare och övrig personal på skolan arbetar med värdegrunden skriver Lindgren (2002, s.42) också 

om i sin artikel. Diverse omständigheter ligger bakom värdegrunden och hur värdegrundsarbeten 

tillämpas under undervisningen på skolor. Det är upp till varje enskild skola att komma fram till 

grundläggande handlingsprogram, policy, och värden som skolan ska förhålla sig till utifrån läroplanen. 

Skolans demokratifostran står dock som värdegrundens främsta punkt skriver Lindgren (2002). Detta ser 

dock väldigt olika ut emellan skolor och län. En hel del beror på tolkningen av värdegrunden skiljer sig 

enormt mycket mellan olika skolor och län i första hand. Anledningen till varför värdegrunden har 

tolkats och tolkas olika har att bero på uppfattningen och förståelsen av kursplanerna samt hur denna är 

tänkt att utföras i praktiken.  

 

Värdegrundens konstruerade mål preciseras inte i skolans dagliga verksamhet. De konkretiseras inte och 

görs inte elevnära. De prioriteras inte under de planeringar som används och som gäller i vardagen 

skriver Lindgren.  Värdegrundsfrågan går även ut på kunskap och en kunskapsuppfattning. Enligt 

Lindgren har lärare vid undersökningar uttrycks sig vara tveksamma när det gäller tillämpningen av 

värdegrunden i vardagen. Av den anledningen söker de efter ett underlag och mer stöd för att det ska gå 

rätt till. 
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Demokrati är ett centralt begrepp i värdegrundsarbetet och i tolkningen av värdegrunden skriver 

Lindgren (2002, s.43). Författaren lyfter även upp att demokrati sällan konkretiseras eller tydliggörs. 

Oftast görs det till ett tema (stödinsats) som är tänkt att prägla skolan men innebörden reds inte ut. 

Många perspektiv, teorier och modeller finns men tolkas på olika sätt. Värdegrundsarbetet förhåller sig 

lärare till i sina ämnen och undervisning för att på någorlunda sätt förbättra kvalitén på undervisningen 

med fokus på att bland annat förbättra klassrumsklimatet. Miljön i klassrummet är en avgörande och 

central del inom värdegrundsarbetet. Lindgren (2002) skriver att värdegrunden blir en fråga om 

undervisning där läraren undervisar eleverna om de värden som skolan präglas av. Oftast kommer 

värdegrunden på tal vid så kallade konflikthanteringar där en problematik har upplösts. 

 

Lindgren (2002, s.44-47) menar att skolor översätter läroplanen och värdegrunden på så vis att de inte 

fokuserar på beskrivning av hur den ska tillämpas i praktiken. Värdegrunden konkretiseras inte på 

samma sätt som den knappast diskuteras. Människans frihet och att det ska vara jämställt mellan könen 

är två exempel som står med i värdegrunden och läroplanen och som oftast missas att tas med under 

projektbeskrivningar. Författaren hänvisar även till professorn Niclas Månsson som betonar att skolans 

gemensamma normer och värden är problematiska. Vad gäller skolans uppdrag att fostra elever till 

demokratiska samhällsmedborgare och bereda de till generationen som väntar blir normerna 

problematiska på grund av att samhället i nutiden utmärks av så många varierande livsåskådningar och 

trosuppfattningar. Hur människan bör leva blir problematiskt att definiera och konkretisera. Att skolan 

sätter de ”gemensamma” normerna i centrum gör att syftet med värdegrunden i första hand osynliggörs 

sakta men säkert. Skolan använder sig av diverse makttekniker i och med att skapa gemensamma 

normer vilket går emot värdegrundens syfte.  

 

De resultat som visat sig av analysen i studien av projektbeskrivningar i olika skolor skriver Lindgren 

(2002, s.46) är en bild där en gemensam värdegrund och värden/normer är populärt och tillämpas på 

många skolor. Sedan visar analysen i studien att vissa skolor står för värdepluralism; att de står för att 

eleverna fritt ska kunna uttrycka sig. De resultat som visat sig av skolornas projektbeskrivningar har visat 

att många skolor fokuserar på att finna en gemensam utgångspunkt, en gemensam värdegrund som ska 

gälla hela verksamheten. Detta strider dock emot värdegrundens syfte menar Lindgren (2002, s.48). 

Skolans värdegrund omfattar bland annat elevers fria vilja och yttrandefrihet. Av den anledningen 

beskriver Lindgren (2002) värdegrunden som möjligtvis värdelös och problematisk då ett flertal skolor 

inte tillämpar den korrekt. Att skapa en gemensam värdegrund gör att elever inte ges chansen att ge ett 

inflytande eller vara delaktiga i verksamheten. 
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4.2 Värdegrunden som samlingsbegrepp för normgivande frågor 

 

Colnerud (2004, s.81) förklarar genom tidigare forskning att slutsatser tagits om är att begreppet 

värdegrund har kommit till att fungera som ett slags samlingsbegrepp för ett flertal normgivande 

frågeställningar, svårigheter och händelser i skolans verksamhet vilket ses som en problematik på skolor. 

Colnerud nämner att värdegrunden som ett enskilt begrepp lanserades först vid läroplanen 1994, Lpo 94 

för att i första hand hitta normer och regler som skulle komma att fungera som en gemensam princip, en 

gemensam samling av olika normer och regler som skulle gälla alla skolor. 

  

Problematiken med begreppet skriver Colnerud (2004, s.81) är att det har blivit ett samlingsbegrepp som 

täcker alldeles för många områden inom olika kategorier som exempelvis värdefrågor, frågor som rör 

demokrati, livsfrågor, etik och moral med mera. Colnerud (2004) skriver att det som sker när ett begrepp 

blir ett så kallat samlingsbegrepp för en rad olika kategorier och områden är att det uttrycks tvivel och 

frågetecken gällande innebörden av begreppet. Begreppet värdegrund definieras på högre plan, i skolans 

verksamhet, som ett praxisorienterat och resultatinriktat begrepp. Colnerud (2004, s.82) skriver att: 

 

“De i skolan verksamma använder således begreppet värdegrund fritt och otvunget för att fylla ett språkligt 

tomrum och det enorma genomslag som begreppet värdegrund fått bekräftar behovet av adekvata språkliga 

uttryck för fenomen inom den moraliska domänen”. 

  

Colnerud (2004, s.83) är överens om att begreppet tolkas olika på olika plan och att den har olika innebörd 

för olika människor. Lärares olika tolkning av begreppet i form av deras undervisningsstrategier/metoder 

inom värdegrundsarbetet framkommer även i deras undervisning. Lärare har ett flertal pedagogiska 

verktyg i och värdegrundsarbetet. Ibland kan det riktas in på livsåskådningsfrågor och andra gånger är 

undervisningen tänkt att påverka elevens moraliska handlade när det gäller hur eleven beter sig mot 

personerna som finns i omgivningen. Vid sådana moment sätts moralen och moraliska övningar i fokus. 

Under andra undervisningstillfällen inom värdegrundsarbeten är syftet att ändra på elevernas personliga 

värderingar gentemot sina medmänniskor. Där blir människans lika värde och mänskliga rättigheter en 

utgångspunkt. Andra pedagogiska insatser görs där syftet är att utveckla och fostra eleverna till 

demokratiska samhällsmedborgare. Colnerud (2004, s.85) beskriver värdegrunden på följande vis: 

 

“Värdegrunden riskerar att bli ett urholkat begrepp, om det utan distinktioner samlar alla sociala, religiösa och 

moraliska frågor som skolan har, eller anses ha, problem med. Man kan bland annat luras tro att olika 
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värdepedagogiska insatser kan ersätta varandra, som om exempelvis ett projekt mot mobbning automatiskt skulle 

utveckla demokratiska värden”. 

 

Colneruds (2004, s.86) tidigare forskning kring värdegrunden bidrar till att Colnerud tar slutsatser som 

berör moralisk normpåverkan. Moralisk normpåverkan är ett värdegrundsarbete som handlar om hur 

eleverna beter sig mot varandra och hur de möter sina medmänniskor. Detta representerar dagens 

fostransbegrepp. Fostransbegreppet är problematiskt enligt Colnerud (2004). Fostransbegreppet kan leda 

till att eleverna tolkar det som en styrd fostran (en auktoritär fostran) vilken inte är demokratisk då eleven 

inte ges möjlighet till att vara delaktig i det.  

 

Colnerud (2004, s.87) hänvisar till tre pedagogiska förhållningssätt som läraren i värdegrundsarbetet kan 

förhålla sig till: 1, en regelfokuserad ansats, att läraren 2, utveckla elevernas kritiska tänkande gällande 

moraliska ordningar och 3, att lägga tonvikten på elevernas önskvärda goda moraler. Där läggs fokus på 

att eleverna bland annat övar på sin självkontroll. Den regelfokuserade ansatsen syftar till att läraren i sin 

undervisning betonar vissa specifika beteenden och normer som moraliska genom att exempelvis betona 

vissa beteenden som extra bra och andra som mindre bra. Genom denna tillsägelse och påpekande av 

beteende utvecklas eleverna till moraliska individer genom att de lär sig dessa beteenden. Det andra 

förhållningssättet syftar till att eleverna självmant reflekterar över olika moraliska läror. Eleverna lär sig 

att tänka självständigt oberoende av sin omgivning eller sina klasskamrater. 

 

4.2 Fostransbegreppet inom värdegrundsarbete 

Lifmark (2010) skriver hur fostransbegreppet kom in i läroplanen, innebörden av begreppet, vilka 

följder det fick, vilken nutida innebörd begreppet har fått och hur det kan förstås i relation till 

mångkulturaliteten som existerar i samhället idag. 

Att skolan ska fostra elever var ett nytt uppdrag och en ny arbetsuppgift för lärare/pedagoger och den 

enskilda verksamheten som tillsattes i läroplanen 1980, Lgr 80. Utbildningsministern vid den tiden, Britt 

Mogård, hade skapat en så kallad normgrupp där normbildning sattes i fokus vilket hon tillät påverka 

läroplanen. Där var bakgrunden till begreppet att den svenska undervisningen förändrats och 

undervisningen i svenska skolor blivit påverkad immigrationen och invandringen som ägde rum i 

Sverige under den tiden. Förutsättningarna och villkoren i undervisningen var de punkter som det lades 

mest krut på skriver Lifmark (2010, s.13). En av orsakerna till varför begreppet fostran blev så aktuellt 

var på grund av att samhället blev mångkulturellt vilket i sin tur bidrog till att fler tankegångar, 
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trosuppfattningar, åsikter och levnadssätt tog plats och blev synliga i samhället. Det uppkom fler sätt att 

leva. Detta ledde i sin tur till att det uppkom tolkningar i läroplanen då olika människor tolkar texter 

annorlunda på grund av olika bakgrund, olika levnadsätt och olika erfarenheter av olika slag. 

 

Lifmark (2010, s.25) hänvisar till skribenterna Zackari & Modigh (2000) som skriver om 

värdegrundsarbeten och som bemärker deliberativa samtal som en betydelsefull faktor i arbetet. 

Deliberativa samtal i klassrummet går således ut på att samtala och föra diskussioner om olika värden. 

Författarna lyfter även upp vikten av en ständig dialog med elevernas föräldrar (elever som har föräldrar 

med icke-etnisk svensk bakgrund) som en kärna i värdegrundsarbetet men även i läraryrket över huvud 

taget. I ett mångkulturellt samhälle som existerar i Sverige idag och då (för cirka 40 år sedan) beskriver 

Zackari & Modigh (2000) som att det är ytterst viktigt att tydliggöra värden för föräldrar med annan 

bakgrund och andra levnadssätt. De värden som främst behöver sättas in i en kontext och tydliggöras för 

föräldrarna blir jämställdhet mellan kön vilket är den främsta punkten att tydliggöra samt homosexuell 

läggning. Det är ytterst viktigt att i ett värdegrundsarbete lyfta fram principer som dessa där det 

tydliggörs för elever och föräldrar med invandrarbakgrund att flickor/kvinnor inte kan begränsas utan att 

de har lika stor frihet och delar lika rättigheter som män/pojkar.  

 

4.3 Fyra undervisningsmetoder i värdegrundsarbetet 

 

Brady (2011, s.56) har undersökt hur lärare på australienska skolor på bästa sätt kan lära ut 

värdegrunden till sina elever på skolorna. Läraren fungerar som så att hon förutom sitt ämnesintegrerade 

arbete undervisar utifrån sina sociala och moraliska värderingar och åsikter. Brady (2011) skriver att 

lärarens val av ämnen hon ska undervisa i, har också att göra med hennes personliga värderingar. 

Lärarens olika val i praktiken skickar ut olika signaler till eleverna skriver författaren. Att välja mellan 

att låta eleverna äga klassrummet, låta de få samarbeta och arbeta tillsammans för att lösa uppgifter 

säger något om läraren medan när läraren istället själv väljer att leda hela lektionen uttrycker 

automatiskt en annan bild av lärarens värderingar till eleverna.  

 

Brady (2011, s.57) hänvisar till studier av Halstead & Xiao (2010) där de undersökte den dolda 

läroplanen, the hidden curriculum, och upptäckte hur eleverna inhämtade kunskaper efter att de har fått 

tillsägningar när de inte har följt regler som gäller i klassrummet eller i den enskilda skolans 

verksamhet. Hemmet har även en betydelsefull i detta kom Halstead & Xiao fram till i sina 
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undersökningar. Precis som eleverna inhämtar kunskaper från lärarens dominerande beteende och sätt 

inhämtar de även kunskaper i lika stor utsträckning hemifrån. 

 

Brady (2011, s.57) hänvisar även till en forskare vid namn Tirri som behandlar lärarvärderingar och som 

riktar in sig på lärares uppfattningar/värderingar. Hur läraren beter/uppför sig är en bidragande faktor 

inom värdegrundsarbeten. En lärare behöver enligt eleverna (som deltog i Bradys undersökning) vara 

professionell, respekterande, rättvis, demokratisk, uppmuntrande, ödmjuk engagerad, har tolerans och 

visar eleverna att hon bryr sig om dem och finns där för dem. 

 

I ett värdegrundsarbete skriver Brady (2011, s.59) vidare att det är viktigt att läraren skapar ett varmt, 

tillåtande och stödjande klimat i klassrummet. Ett klassrumsklimat där eleverna ges möjlighet och frihet 

att kunna uttrycka sig och känna att det samtidigt är acceptabelt. Brady (2011) har i sin undersökning 

kommit fram till att följande fyra metoder använts i värdegrundsarbeten i australienska skolor:  

 

  Egenskapsinriktad metod (The trait approach method) 

 Värdegrundsförtydligad metod (The values clarification method) 

 Kognitiv utvecklingsmetod (The cognitive developmental method) 

 Rollspelsmetod (The role-play method) 

 

Den egenskapsinriktade metoden (The trait approach method) fokuserar på att utveckla de redan 

förbestämda egenskaperna som eleverna visar i beteende och uppförande skriver Brady (2011, s.59).  

Detta kan ske genom en direkt eller indirekt undervisning. Läraren undervisar eleverna i etik och moral 

genom att tydliggöra, konkretisera och förtydliga normer och värden som finns i klassrummet, i 

verksamheten och i samhället. Läraren ger elevnära exempel som innefattar frågor gällande vilka 

beteenden som är acceptabla hemma hos eleverna och vilka som är acceptabla på skolan. 

 

Den värdegrundsförtydligande metoden (The values clarification method) sätter sitt fokus på att göra 

eleverna medvetna om sina egna värderingar och trosuppfattningar genom att klargöra, identifiera och 

tydliggöra dem skriver Brady (2011, s.61). Detta görs för att de ska kunna lära sig själva på ett djupare 

plan. Eleverna ges då chansen och möjligheten att tydliggöra de värden som är betydelsefulla för dem. 

Eleverna presenterar sina värden och värderingar genom att samtala om dem i smågrupper. Därefter 

diskuterar läraren tillsammans med eleverna dessa genom en helklassdiskussion. 

 



 

15 

 

Den kognitiva utvecklingsmetoden (The cognitive developmental method) inriktar sig på att utveckla 

moraliska tankegångar som kan förekomma i olika nivåer hos elever skriver Brady (2011, s.61). 

Metoden går ut på att ha en styrd diskussion inom konflikthantering som koncentrerar sig på dygder och 

moraliska dilemman. Vad var rätt och vad var fel gjort i sammanhanget/konflikten? Eleverna ges chans 

och möjlighet att själva reflektera över sin kognitiva utveckling och hur de beter sig i olika 

sammanhang. Inom denna metod undersöker man sambandet mellan struktur och innehåll.  Läraren 

underlättar genom att ställa frågor kring de andra alternativen som kunde ha funnits i den valda 

situationen/i sammanhanget. Läraren ger alternativa lösningar till konflikten.  

 

Rollspelsmetoden (The role-play method) fokuserar på att eleverna blir medvetna om sin egen roll i 

olika situationer skriver Broady (2011, s.61-62). Metoden möjliggör för elever att bli medvetna kring 

vilken roll deras klasskamrater har i vissa situationer och vilken roll läraren har. Dessa är användbara 

när det gäller olika gruppsituationer av olika slag eller gruppkonflikter. Då identifierar läraren 

tillsammans med eleverna genom diskussion vilken roll eleverna hade i den specifika situationen. Själva 

rollspelsmetoden går ut på att öva in sig i olika typiska roller/ karaktärer/ karaktärsdrag som kan finnas i 

ett klassrum och att eleverna i denna övning byter roller för att alla elever ska kunna ”känna” hur det 

känns att stå i olika positioner i klassrummet och vara ”olika personer”. Eleverna får känna hur det är att 

vara den tystlåtna i klassen, den högljudda, den störiga eleven eller den aktiva eleven. 

4.4  Samarbetsinriktat lärande  

 

Samarbeten i klassrummet ökar elevers inhämtning av kunskaper. Elever inhämtar kunskaper av 

varandra när de samarbetar. Det menar Ellmin (2014, s.102) som skriver att samarbetsinriktat lärande är 

en gren inom det sociala samspelet. Ett samarbetsinriktat lärande leder till att elever arbetar i mindre 

grupper där de har möjlighet att uttrycka och yttra sig mer än om de skulle vara i större grupper. Det blir 

lättare för eleverna att samtala i mindre grupper. När eleverna samarbetar i mindre grupper inhämtar de 

kunskaper av varandra och bidrar även till en framställning av nya synsätt och tankesystem. Ett 

samarbetsinriktat lärande bidrar även till en ökning av motivation för eleverna. På så vis stimuleras 

eleverna till att utveckla en kritisk tankeförmåga. 

 

Att ha mål framför sig är viktigt. Elever behöver i grupp vara målmedvetna. Ellmin (2014, s.103-104) 

skriver att det är viktigt att läraren eller pedagogen har ett tankesätt som ser på elever som tillgångar och 

resurser för varandra där de kompletterar varandras kunskaper i samarbete med varandra. I små 

samarbeten är det viktigt att elever skapar mål som de ska sträva efter och som de vill uppnå. På så vis 
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ökas elevers förståelse och uppfattning för området. Detta leder även till att eleverna strävar efter ett mål 

de tillsammans vill uppnå i sina samarbetsgrupper.  

 

Vidare skriver Ellmin (2014, s.103-104) att i ett samarbetsinriktat lärande ingår förklaringar som 

eleverna använder för att kunna samarbeta med varandra. Eleverna blir mer eller mindre tvungna att 

klargöra och ange orsaker till varför de tänker som de gör för varandra. Eleverna behöver samtala och 

berätta sina visioner, uppfattningar och åsikter för varandra. Inom ett samarbetsinriktat lärande skriver 

författaren att eleverna övas i höra uppmärksamt på sina kamrater, vara behjälpliga, uppmuntra och 

inspirera varandra i ett förlopp där alla medverkar och är delaktiga. Eleverna hjälps åt att tillsammans 

lösa de uppgifter de har blivit tilldelade. Eleverna blir resurser för varandra i ett sådant lärande menar 

Ellmin. Detta lärande leder i sin tur till förbättrade insatser av elever, ökad drivkraft, ökad självkänsla 

med mera. Ett kamratstöd utvecklas av detta lärande. Detta gör även att relation mellan elever förbättras. 

4.5 Sammanfattning av tidigare forskning  

 

Till skillnad från Ellmin och Colnerud studier syftar Lindgren till att värdegrundsarbeten är värdelösa då 

skolor går emot värdegrunden snarare än att arbeta för dem. Även skolor arbetar med dem på ett 

problematiskt sätt då människans värde inte främjas utan gemensamma normer och regler sätts, vilket 

uppfattas som en maktteknik. Om denna teknik används går uppfylls inte syftet med värdegrundsarbetet.  

Den tidigare forskning som presenterats visar olika synvinklar på värdegrunden och värdegrundsarbetet 

förklaras på en mer allmän, övergripande och abstrakt nivå till skillnad från min studie som fördjupar 

sig inom olika aspekter inom värdegrunden på en mer konkret nivå. Min studie till skillnad från 

exempelvis Lifmarks studie fokuserar på hur värdegrunden omsätts i praktiken, i svenskämnet. Till 

skillnad från den tidigare forskning som presenterats i denna studie väljer min studie andra teoretiska 

verktyg. Min studie utgår ifrån ett lärarperspektiv vilket Colnerud inte gör utan hennes studie är på ett 

mer allmänt plan. 

 

Den tidigare forskning som gjorts kring ämnet ger en bild av värdegrunden som problematisk. 

Värdegrunden är enligt tidigare forskning ett samlingsbegrepp för normgivande frågor. Värdegrunden 

kan förstås utifrån fostransbegreppet där fostran är en central aspekt inom värdegrundsarbetet. 

Värdegrunden kan i praktiken tillämpas genom fyra olika undervisningsmetoder samt att ett 

samarbetsinriktat lärande är en bidragande faktor inom värdegrundsarbetet. Min studie skiljer sig ifrån 

denna forskning då en av mina forskningsbaserade frågor specifikt undersöker hur svensklärare 

integrerar värdegrunden i svenskämnet. En svensklärare kan integrera värdegrunden på olika sätt.  
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5. Teoretiskt ramverk  

 

I detta avsnitt presenteras studiens teoretiska ram och utgångspunkter. De teorier som är värdefulla för 

studien och som studien utgår ifrån är det sociokulturella perspektivet, den dolda läroplanen samt det 

förebyggande arbetet på tre nivåer. Det sociokulturella perspektivet fokuserar på kommunikation och 

språk som fungerar som människans mest angelägna instrument för en kommunikation med omvärlden. 

Den dolda läroplanen fyller området där lärarens demokratiska arbetssätt, 

metoder/undervisningsstrategier, talutrymme samt klassrumsklimat förklaras ur en teoretisk synvinkel. 

Det förebyggande arbetet på tre nivåer kommer att ge en teoretiskt ram för skolans verksamhet vilket 

fungerar som ett helhetsperspektiv över skolan som produkt. 

5.1 Det sociokulturella perspektivet  

 

Säljö (2015, s.9) menar att människan inhämtar kunskaper genom ett kommunikativt och sociohistoriskt 

tillvägagångssätt. Inhämtningen av kunskap har sin grund i samspel med våra medmänniskor. Lärandet 

sker först i samspel med andra människor och övergår därefter i inhämtning av individuell kunskap. 

Lärandet går hand i hand med det mänskliga tänkandet enligt Säljö (2015, s.17). Människans tankar och 

agerande är knutna till människans lärande och människans utveckling.  

 

Kommunikation och lärande är två centrala faktorer inom det sociokulturella perspektivet som inte går 

att skilja åt skriver Säljö (2015, s.34-35). Dessa går hand i hand med varandra. Genom språket kan 

kunskaper, kännedom och uppfattningar lagras hos individer. Med hjälp av språket kan människan dela 

med sig av sina erfarenheter och kunskaper till sina medmänniskor. Med hjälp av språket kan 

människan inhämta kunskaper och i utbyte dela med sig av kunskaper till andra. Med hjälp av språket 

kan människan hjälpa sina medmänniskor. Genom språket, kontakten och samspelet med våra 

medmänniskor kommer människan väldigt långt. Säljö beskriver det mänskliga språket som en 

betydelsefull enhet och beståndsdel för att inhämta och delge kunskap.  

 

Vidare skriver Säljö (2015, s.88) att människan kom till världen med en förberedelse mot en 

kommunikation med sina medmänniskor. Människan söker efter en social bekantskap redan från 

födseln. Språket används då som ett verktyg för att kunna upprätthålla den sociala kontakten. I och med 

mänsklig kommunikation med omvärlden och människan som social varelse blir begreppet 

sociokulturell relevant. 
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5.2 Den dolda läroplanen  

 

Den dolda läroplanen är enligt Broady (2007, s.7-8) efter så många år, fortfarande aktuell. Broady stötte 

på begreppet först 1981 och översatte det från det engelska, the hidden curriculum, till det svenska den 

dolda läroplanen. Från första början användes forskningsstudierna till att undersöka vilken orättvisa 

som existerade i klassrummet. För fyrtio år sedan blev resultatet att lärare kategoriserade elever 

beroende på social tillhörighet, närmare bestämt vilken klass de tillhörde i samhället. Efter ett flertal 

klassrumsundersökningar blev ett resultat att de elever som var mest engagerade placerades av läraren 

oftast längst fram i klassrummet, närmast lärarens kateder. Det manliga könet hade exempelvis även en 

större roll i klassrummet än det kvinnliga könet och läraren tillämpade tvåtredjedelsregeln som stod för 

att läraren talade dubbelt så mycket som eleverna vilket gjorde att många elever i klassrummet inte fick 

komma till tals.  

 

Idag har den dolda läroplanen enligt Broady (2007, s.9) kommit att differentierats. Skolan ser inte ut 

som den gjorde för fyrtio år sedan. Samhället och skolan är idag präglad av mångkulturalitet. Den dolda 

läroplanen stämmer inte överens idag med att elever kategoriseras beroende på vilken social tillhörighet 

de tillhör i samhället. Förr var medelklassen i fokus; så ser det inte ut idag menar Broady (2007,s.10). 

Idag finns så många olika linjer och utbildningar att föräldrar/elever väljer det som passar bäst för just 

dem. Den dolda läroplanen får på grund av detta konsekvenser idag då den dolda läroplanen ifrågasätts.  

 

Elever har ställts (och ställs fortfarande) en hel del krav på och det är dessa krav som i sin tur kom att 

kallas för den dolda läroplanen skriver Broady (2007, s. 17-18). I början handlade det om krav där 

eleverna fick lära sig att vänta när läraren hjälpte andra elever i klassrummet. Att eleven behövde vara 

observant så att hen inte missar information som inte nämns igen, att eleven behöver hålla tillbaka och 

hejda sina erfarenheter vid vissa tillfällen och att eleven blev medveten om lärarens osynliga makt i 

klassrummet. Dessa krav finns inte med i den offentliga läroplanen men existerar ändå i klassrummet 

menar Broady (2015).  

 

Skolan fostrar även elever. På senare år har dock kunskapsförmedlingen försökt ta över men det är något 

som inte går att ta över då både principer sker i anknytning till varandra. Det går inte att undvika fostran 

när man är lärare samtidigt som man förmedlar kunskaper till eleverna. När läraren fostrar eleverna är 

det inte en onödig information som tillges eleverna. Utan det är kunskaper inför en allmänbildning så 

som att passa tider, prata på ett visst sätt eller attitydsträning. Detta är också undervisning. Detta är 
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osynlig undervisning som sker dagligen men som inte står med i den offentliga läroplanen menar 

Broady (2015).  För att undersöka hur fostran äger rum i klassrummet är den dolda läroplanen enligt 

författaren ett användbart verktyg. 

 

Den dolda läroplanen kan tänkas ha en koppling till värdegrundsarbetet med anledning av den nämner 

och beskriver klassrumsbeteende, klassrumsklimat, talutrymmet mellan könen, fostransbegreppet och 

om elever får komma till tals under lektioner.  

5.3 Det förebyggande arbetet på skolan  

 

Ellmin (2014, s.150) skriver om det förebyggande arbetet på tre nivåer på skolor som en teori där den 

enskilda skolans verksamhet delas in i tre olika nivåer; i tre olika stadier. Teorin är i första hand knuten 

till skolans värdegrund vilken benämns som den primära preventionen.  

 

 

(Ellmin, 2014, s.150, figur 8) 

 

Modellen ovan beskriver det förebyggande arbetet som består av de tre nivåerna: primär prevention, 

sekundär prevention och tertiär prevention. Modellen är formad som en pyramid och arbetet börjar 

nedifrån; från botten där grunden är värdegrundsarbeten som sedan trappas upp och utvecklas till de två 

andra nivåerna.  

 

Den första nivån, den primära preventionen, fokuserar främst på värdegrunden i skolan skriver Ellmin 

(2014, s.149-150). Inom denna fas gäller det att förebygga och förbättra sociala aspekter, miljön och 
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ordningar. Det är betydelsefullt att arbeta aktivt med att förebygga allvarliga belägenheter som sker i en 

skola och att det läggs en särskild vikt på att i den dagliga undervisningen i skolan arbeta utifrån 

värdegrunden och arbeta aktivt med värdegrundsfrågor för att kunna stärka elevernas sociala 

kvalifikationer. För att få in värdegrunden i den dagliga undervisningen kan man arbeta med demokratiska 

frågor och demokrati genom att exempelvis låta eleverna få samarbeta och arbeta tillsammans i diverse 

undervisningstillfällen. På så vis förbättras klassrumsklimatet som är kärnan för att demokratiska 

principer ska ta form. Ellmin (2014) skriver att en utbildning där kunskaperna är i fokus är grunden men 

det är viktigt att den även kompletteras vid sidan om med en hälsosam social progression för att även 

eleverna ska känna att de mår bra när de studerar. Det är således minst lika viktigt att lärarna känner att 

de mår bra i sin undervisning och i sitt arbete i överlag. Skolan ska och bör erbjuda en stadig, trygg, 

hälsobefrämjande och utvecklande skolmiljö för alla som befinner sig på verksamheten. 

 

Den andra nivån, den sekundära preventionen, har sitt främsta fokus på arbetet i skolan där det är viktigt 

att igenkänna och identifiera olika grupper, handlingssätt och miljöer som klassas i riskzon menar Ellmin 

(2014, s.151). Klimatet är inte hälsosamt i sådana riskzoner för varken elever eller vuxna. I denna fas 

kartläggs den enskilda skolan och dess verksamhet där ingripanden och support sätts in jäms med de 

behov som finns på skolan. Den sekundära preventionen utgår ifrån ett elevperspektiv där elevernas 

skildringar av skolans verklighet sätts i fokus. Hur elever upplever skolmiljön inom olika riskzoner är 

betydelsefullt för att kunna kartlägga skolans verksamhet. Där skriver Ellmin (2014) att det gäller att ta 

reda på hur elever upplever trivsel, trygghet och tvister. Det är viktigt att ta reda på hur elever rubricerar 

den pedagogiska skolmiljön där struktur, respons, kapaciteter och resultat bland annat blir viktiga 

utgånglägen. Elevråd och hälsoråd i skolans skyddsorganisation är väsentliga inom den sekundära 

preventionen. 

 

Den tredje nivån, den tertiära preventionen, handlar om lärarens agerande vid akuta krisinsatser som sker 

i skolan. Detta är inte en produkt eller ett resultat av tidigare nivåer eller faser utan den tertiära 

preventionen står högst upp på pyramiden som en tredje fas i det förebyggande arbetet på skolan. Det som 

blir väsentligt inom denna fas är hur läraren hanterar och agerar. Det är nödvändigt med akuta krisinsatser. 

Rutiner är oerhört viktigt inom denna fas. Rutiner behöver finnas för att felaktiga tolkningar inte ska 

uppstå eller andra komplikationer. De rutiner som Ellmin (2014, s.151-152) belyser inom den tertiära 

preventionen är akuta åtgärder/krisinsatser, support av olika slag till påverkade elever och föräldrar, 

uppföljningsarbeten men även olika råd (elev- och hälsoråd) samt elev-och skyddsombud. Inom denna 

fas är det även viktigt att lärarna är medvetna om vad som ska göras under vilken specifik situation. Var 
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går gränsen för en förolämpning/kränkning? När ska läraren polisanmäla en händelse? Hur hanterar 

läraren elever som inte följer stadgarna på skolan?  

 

I anknytning till denna studie kan det förebyggande arbetet på tre nivåer förstås stegvis genom det första 

steget; den primära preventionen. Hur svensklärare integrerar värdegrunden i svenskämnet knyts an till 

hur lärare bör arbeta med värdegrundsfrågor i undervisningen och vad som bör finnas med i 

värdegrundsarbetet. Den primära preventionen behandlar arbetet med att lyfta fram och förbättra sociala 

aspekter i klassrummet och ordningar i klassrummet. Dessa kan svensklärare förhålla sig till i sin 

planering och i sin undervisning som ett grund att stå på. Den första nivån står för att värdegrunden är en 

princip som lärare aktivt ska arbeta med i undervisningen för att stärka elevernas kvalifikationer. Denna 

teori är ett verktyg för svensklärare att förhålla sig till i sin undervisning då den pekar på ett 

värdegrundsarbete med demokratiska frågor genom en samarbetsinriktad undervisning där eleverna får 

samarbeta tillsammans under undervisningen. Detta är genom denna teori en utgångspunkt för att 

demokratiska principer bedrivas under den dagliga undervisningen på skolan. Med tanke på att skolans 

miljö påverkar eleverna är det viktigt enligt den sekundära preventionen i värdegrundsarbetet att man som 

lärare är medveten kring hur miljön kan påverka eleverna. Om eleverna inte mår bra av miljön kommer 

det i sin tur att påverka deras välmående i klassrummet. Det tredje nivån, den tertiära preventionen ingår 

också i värdegrundsarbete men är ett tredje steg vid akuta insatser vilket också en lärare blir påverkad av 

om något oförutsägbart skulle hända.  

5.4 Det sociala samspelet  

 

Det sociala samspelet går hand i hand med lärandet i skolan skriver Ellmin (2014). Det sociala samspelet 

är essentiellt för elevers lärande och därmed ett betydelsefullt redskap i ett förebyggande arbete på skolor. 

Elever lär sig av varandra: de lär sig i samspel med andra. Människan i allmänhet inhämtar kunskaper i 

ett socialt samspel. I skolan lär sig eleverna från varandra. Lärandet för eleverna sker givetvis på ett 

individuellt plan men även i interaktion med deras klasskamrater emellan dem själva. Även omgivningen 

har en avgörande roll för lärandets betydelse. Samarbeten i klassrumsmiljö är produktiva för att ett lärande 

ska ske.  

 

Ellmin (2014, s.86-87) skriver om social konstruktivism som läroplanen i sin tur beskriver lärandet i ett 

socialt samspel. Med social konstruktivism menas att ett lärande äger rum i ett socialt förlopp. I en sådan 

tankebana kan lärande förklaras som så att det enbart inte är vad eleverna inhämtar för kunskaper utan att 

det är minst lika angeläget att analysera hur eleverna inhämtar dessa kunskaper. Ellmin (2014) presenterar 
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två orsaker till varför en socialkonstruktivistisk eller en interaktionistisk syn på lärande är givande för 

både elever och lärare. Dels ligger en teoretisk förklaring bakom där en helhetsbild av individen (både 

elev och lärare) framkommer i skolans miljö och där det dels ligger en praktisk förklaring som menar att 

synen på individen som dynamisk och på samma sätt i interaktion med skolmiljön får konsekvenser.  

Konsekvenserna blir för skolan då dess arbetsinnehåll och verksamhetsgrenar.  

 

Lärandet går enligt Ellmin (2014, s.88) att begripa och klarlägga med utgångspunkt i elevernas relation 

till omgivningen. Det handlar om att träna elevers sociala förmågor då det ger resultat som visar en större 

växling och utbyte av kunskaper och lärande i allmänhet. Skolmiljön blir i samma veva dessutom mer 

stabil och trygg för elever. Skolor som gynnas av framgång har närhet och trygghet som två centrala 

utgångslägen för lärandet. Detta tillämpas genom att klassen dagligen arbetar för att vara varandras arbets- 

och utvecklingsmiljö där kommunikation är en betydelsefull faktor då eleverna genom ett befrämjande 

klimat i klassrummet hör uppmärksamt på varandra så som de också lyssnar på läraren. Samarbeten och 

samarbetsprocessen ger också resultat på ett konstruktivt lärande.  Eleverna ges möjlighet att yttra och 

uttrycka sig och samtidigt dela med sig av sina inhämtade kunskaper. 

Kommunikation är en betydelsefull faktor inom det sociala samspelet. I kommunikation med lärare så väl 

som i kommunikation med klasskamraterna sinsemellan skapas ett lärande för elever (Ellmin, 2014, s.88). 

Människan lär sig genom att samtala och lyssna. Gruppen påverkar den enskilde eleven och om den är 

stödjande för den enskilde eleven underlättar lärandet. Om gruppens klimat inte är stödjande finns 

ytterligare något att tänka på utöver inhämtandet av kunskaper. Ett bra gruppklimat är alltså kärnan här.  

 

Vidare skriver Ellmin (2014, s.91) om att en klass oftast beskådas ur två ståndpunkter. En klass fyller 

enligt författaren två funktioner.  Det handlar om att en klass fyller en uppgiftsfunktion och en 

samspelsfunktion. För att en bra och hälsosam klassrumsatmosfär ska kunna väckas till liv behöver dessa 

två funktioner tillämpas korrekt. Dessa två funktioner går hand i hand och kompletterar varandra mer eller 

mindre. Både två behöver fungera tillsammans för att ett bra klimat ska genomsyra klassrummet. 

Uppgiftsfunktionen handlar om de kunskaper som eleverna förväntas inhämta och de uppgifter eleverna 

blir tilldelade att utföra. Alltså det som elever bör arbeta med enligt Skolverket och läroplanen. Här är 

skolans mål centrala punkter. Ellmin refererar till ett tre-stegs-stöd för elever som handlar om att elever 

ska bli tilldelade 1, tydliga mål och riktlinjer, 2, en god planering och genomförande av lärprocesser och 

3, ett bedömningsunderlag som eleverna kan gå vidare med. 

 

Samspelsfunktionen handlar dock om värdegrundsfrågor och det som sker i socialt samspel i skolan. Här 

sätts fokus inte på ämnesrelaterade kunskaper utan här är sociala aspekter väsentliga. Inom denna funktion 
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är det viktigt att ställa frågor kring hur eleverna ska behandla varandra och hur man vill ha det i 

klassrummet. Inom denna funktion blir värdegrunden en central utgångspunkt. Frågor diskuteras 

angående vad som står i styrdokumenten kring värdegrunden med mera. Skolans värdegrund handlar om 

att alla elever är lika värda, att det ska vara jämnt ställt mellan könen, att individen har sin frihet, att man 

inte ska kränka någon annan, att skolan aktivt ska arbeta för att påverka, stärka och liva upp elever till att 

inkludera samhällets värderingar och normer med mera. Ellmin (2014, s.91-92) skriver att det i 

styrdokumentet står väldigt lite om hur värdegrunden ska assimileras i praktiken; i vardagen; i 

klassrummet. Samspelsfunktionen lägger fokus på att elever skapar lämpliga och användbara relationer 

och kommunikation i klassrummet. På så vis stimuleras den sociala kvalifikationen mellan elever vilket 

leder till ett friskare klassrumsklimat. Det är således viktigt att klassen som helhet i storgrupp arbetar med 

en gemensam målsättning för att alla elever i klassen ska kunna fungera som ett stöd för varandra. 

 

 

(Ellmin, 2014, s.93, figur 2) 

 

Ett exempel på hur man kan väva in uppgiftsfunktionen (kursmål) och samspelsfunktionen 

(värdegrunden) på en och samma bana är genom tydliga, preciserade, konkreta uppgift- och samspelsmål 

i form av en måltavla som hänger på väggen i ett klassrum i en skola skriver Ellmin (2014, s.93). Där blir 

uppgiftsmålen elevnära och konkreta samtidigt som man också för in värdegrunden i måltavlan och de 

sociala aspekterna. 
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6. Metod och material  

 

I detta avsnitt presenteras studiens metod - och materialval. De undersökningsmetoder som är relevanta 

för studien är främst kvalitativa metoder i form av deltagande observationer och lärarintervjuer.  

 

I boken handbok i kvalitativa metoder skriver Ahrne & Svensson (2015, s.9) om kvalitativa metoder och 

belyser då att intervjuer, observationer och analyser inom olika områden. Dessa är metoder som bidrar 

till ett kvalitativt inslag till olika studier. Dessa fungerar som olika tillvägagångssätt för att utreda och 

analysera material som ska undersökas närmare i en studie.  

 

Syftet med studien är att ta reda på hur svensklärare i årskurs 6 integrerar värdegrunden i svenskämnet; 

vilka metoder/undervisningsstrategier de använder sig av samt hur svensklärare uppfattar 

värdegrundsarbeten i årskurs 6. 

6.1 Beskrivning av analysmetod 

 

Som tidigare nämnt ligger lärarintervjuer och deltagande observationer till grund för denna studie.  

 

6.2 Metod 1: deltagande observationer 

 

Deltagande observationer är användbara i denna studie då jag själv ville närvara under observationerna 

och med egna ögon få ta del av hur läraren integrerar värdegrunden i sin svenskundervisning. 

Observeraren ser och lägger märke till oförutsägbara händelser som läraren kanske inte hinner lägga 

märke till. Av den anledningen var det ytterst viktigt för mig att jag deltog under observationerna för att 

få en rättvis syn på undervisningen samt för att se om det som sägs på intervjuerna efter observationerna 

stämmer överens med verkligheten och att det följs upp i praktiken. Det som menas med deltagande 

observationer är att jag närvarar under observationen men att jag observerar på distans. Jag observerade 

på distans för att inte påverka observationen. Det är viktigt för mig och för studiens trovärdighet och 

resultat att jag inte påverkar resultatet på grund av min närvaro. Målet med observationerna var att först 

och främst få en skymt av hur verkligheten ser ut och få ta del av hur lärare arbetar för att kunna 

integrera värdegrunden i sin svenskundervisning.  
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Studien utgick ifrån totalt fyra deltagande observationer. Observationerna ägde rum på två olika skolor. 

Skolorna ligger söder om Stockholm och är två skolor med cirka 700-750 elever i respektive skola. 

Två observationer utfördes på den ena skolan och resterande två observationer på den andra skolan. 

Anledningen till antalet fyra observationer var på grund av att tre inte skulle vara tillräckliga för att 

kunna dra slutsatser på. Det skulle vara ojämnt och studien skulle inte få ett trovärdigt resultat då det 

empiriska materialet skulle vara otillräckligt för en dra en slutsats. En observation under en 

svensklektion på en skola kan inte stå som ram för hur resterande svensklektioner ser ut hos andra 

klasser på samma skola. Av den anledningen var två observationer per skola mer realistiskt att dra 

slutsatser ifrån. Samtidigt är dessa observationer inte till för att dra slutsatser om hur 

svenskundervisningen och hur svensklärarna på den enskilda skolan ser ut, utan detta empiriska material 

fungerar som underlag för denna studie och ger en skymt av hur verkligheten kan se ut.  

 

Lärarna som blev observerade och intervjuade fick informationsblad av mig i förväg. De blev 

informerade om att det var ett lärarperspektiv studien skulle utgå ifrån. Jag ville inte dela med mig av 

för mycket information då det skulle kunna bidra till allt för planerade och styrda lektioner och 

observationer. Av den anledningen fick lärarna givetvis information om studien.  

 

Jag hade även ett observationsschema som jag hade gjort i ordning innan jag gick ut på observationerna. 

I observationsschemat förde jag in de punkter som jag skulle titta på under observationerna. Under 

observationerna antecknade jag noga de olika aktiviteterna/punkterna som jag hade skrivit i olika 

kolumner i tabellen.  

 

6.3 Metod 2: Lärarintervjuer 

 

Studien utgår ifrån ett lärarperspektiv. Av den anledningen blev fyra lärarintervjuer väsentliga för 

studien. Det empiriska materialet samlades genom totalt fyra intervjuer med fyra behöriga svensklärare i 

årskurs 6 på två olika skolor. En intervjuguide i form av 13 frågor till lärarna iordningställdes i förhand 

(se bilaga 3).  

 

Anledningen till varför fyra intervjuer med fyra lärare valdes var för att få fyra olika perspektiv på hur 

värdegrunden integreras i svenskämnet. Alla lärare arbetar olika.  Alla svensklärare eller lärare över 

huvud taget tolkar inte värdegrunden likadant. Av det skälet var det väsentligt för studien att intervjua 

olika lärare som hade det svenska ämnet som en gemensam kärna i sitt arbete.  
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Lärarintervjuerna ägde rum efter att observationerna hade utförts, samma dag. Detta planerades i förväg 

med lärarna då det var ett önskemål från mitt håll då jag ville ha allt färskt för att kunna relatera och 

knyta an observationerna under själva intervjuerna.  Antalet fyra lärarintervjuer planerades för att få ett 

brett underlag och för att få ta del av fyra olika glasögon, fyra olika synvinklar och för att slutligen 

kunna ta del av fyra olika sätt att integrera värdegrunden på i svenskundervisningen i årskurs 6. 

Lärarintervjuerna spelades inte in med begäran från 2 lärare (som arbetar på samma skola). När jag fick 

det beskedet valde jag att inte spela in någon av intervjuerna för att ämnet kan vara känsligt och hur 

läraren arbetar kan också vara ett känsligt ämne. Istället skrev jag ner anteckningar och sammanställde 

sedan dem därefter. Att lärarna är bekväma och svarar hederligt prioriterar jag i första hand.  

7. Etiska överväganden 

 

Fyra grundläggande etiska aspekter är essentiella att ta hänsyn till och uppfylla i ett självständigt arbete, 

särskilt vid insamling av det empiriska materialet och all datainsamling i studien. De som ligger bakom 

de fyra följande forskningsetiska aspekterna inom i humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning är 

Vetenskapsrådet (2002).  

 

Informationskravet är ett krav som går ut på att deltagarna i och med datainsamlingen är informerade 

om studien och studiens syfte skriver Vetenskapsrådet (2002, s.7-8). Detta krav uppfylldes när ett 

informationsblad skickades till rektorerna på båda skolor som observationerna och intervjuerna skulle 

äga rum på. Det var rektorerna som i sin tur informerade de behöriga svensklärarna på skolan som sedan 

hörde av sig till mig. Dessa lärare informerade kort därefter föräldrarna till eleverna på deras veckobrev 

i den klassen observationerna skulle äga rum på. Alla berörda blev informerade om studien. 

 

Samtyckeskravet kräver samtycke från alla deltagare i studien skriver Vetenskapsrådet (2002, s.9-10). I 

detta fall gäller detta två rektorer, fyra lärare och föräldrar till alla elever. Dessa behövde ge samtycke 

för att de deltagande observationerna och intervjuerna skulle kunna genomföras. Deltagarna har även 

rätt utifrån denna forskningsetiska princip att avbryta sin medverkan om de skulle vilja göra det. 

 

Konfidentialitetskravet är en forskningsetisk princip som går ut på att informationen som berör 

deltagarna i studien förvaras på ett säkert sätt skriver Vetenskapsrådet (2002, s.12). Information om 

deltagare eller skolor får inte gå ut till obehöriga som inte har med studien att göra. Sekretess är ett 

centralt begrepp inom denna princip. I denna studie har konfidentialitetskravet uppfyllts då inga riktiga 
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namn på varken skola, lärare eller elever har benämnts. Skolorna har döpts till Skola 1 och Skola 2 och 

lärarna har också namngivits utefter en rangordning. Klassnamnen har också byts ut. Detta har gjorts för 

att skolorna, lärarna, eleverna eller klasserna inte skall kunna identifieras i studien.   

 

Nyttjandekravet är ett krav som går ut på att all empiriskt material om alla deltagare i studien enbart får 

används till studiens forskningsändamål och inte brukas eller nyttjas till annat skriver Vetenskapsrådet 

(2002, s.14). Detta gäller personuppgifter så väl som andra uppgifter som berör deltagarna. 

 

8. Analys  

 

I detta avsnitt presenteras studiens resultat. Jag har valt att integrera analysen i redovisningen av 

resultaten, och respektive avsnitt avslutas med en sammanfattning där jag summerar de viktigaste 

resultaten. 

8.1 Resultat från deltagande observationer 

 

Nedan presenteras resultatet från respektive observation. Observationerna ägde rum under samma vecka 

men under olika dagar och tider. Detta för att jag skulle få en sådan neutral bild av verkligheten som 

möjligt.  

 

På grund av säkerhetsskäl och forskningsetiska principer, särskilt konfidentialitetskravet, döps skolorna 

till skola 1 och skola 2. Klasserna döps till 6:1, 6:2, 6:3 och 6:4 för att inte kunna identifieras.  

 

Observation 1 (Skola 1, klass 6:1) 

 

Innan lektionsstart hade den ansvariga svenskläraren för klassen informerat mig om att de 3 klasserna 

som fanns i årskurs 6 på skolan arbetade med ett projekt vid namn Robin Hood -projektet. Det innebar 

ett projekt som de redan hade påbörjat i mars. Inom detta projekt ingick en rad olika kunskapskrav och 

även flera punkter inom det centrala innehållet bockades av då projektet var stort. I projektet ingick 

olika delar där eleverna fick öva på förmågorna skriva, tala, samtala, läsa och lyssna samtidigt som de 

skulle diskutera etik och moral genom olika övningar. Eleverna hade skrivit olika texter, övat på 

stavningsregler av olika slag, haft kamratbedömning och tittat på filmen Robin Hood. Den delen där de 

skulle få diskutera och samtala hade läraren ”sparat” till detta observationstillfälle. 
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Svensklektionen var på 60 minuter.  Klass 6:1 består av 26 elever. 15 pojkar och 11 flickor. Under 

denna lektion satt jag längst bak i klassrummet där elevernas ryggar var emot mig. Jag satt ostört och 

observerade på distans för att inte påverka eleverna. Under denna lektion skulle lärarna diskutera etik 

och moral anknutet till Robin Hood- temat. Eleverna blev under första halvan av lektionen indelade i två 

grupper. Det jag reagerade på innan läraren delade upp klassen i två var att två flickor räckte upp handen 

och frågade läraren om hon inte kunde använda ”glasspinnarna” istället för att själv dela in klassen i 

grupper. Läraren frågade då den resterande klassen om de gillade iden vilket de gjorde.  Då tog läraren 

hänsyn till elevernas förslag och tog fram pinnarna. Flickorna sken genast upp och blev glada då de fick 

påverka ett beslut som skulle tas av läraren. Läraren förklarade att de skulle få samarbeta under denna 

lektion men samtidigt få stå för sina egna åsikter och få dela med sig av sina egna tankar och 

funderingar gällande etik och moral.  

 

Eleverna blev tilldelade ett blad med flera diskussionsfrågor i en grupp som de skulle samtala om och 

argumentera för eller emot på. I den stod frågor/dilemman som berörde ämnet etik och moral. Är det 

någonsin rätt att stjäla? Är det fel att stjäla? Är det rätt att bryta lagar om det hjälper en människa i nöd? 

Innan läraren gick igenom frågorna hade läraren en kort genomgång av begreppen som stod på bladet 

där hon lyfte upp skolans värdegrund och skolans uppdrag att fostra elever till demokratiska 

medborgare. En elev räckte upp handen och frågade vad som menades med fostra och om det var 

samma sak som uppfostran och då tog läraren tid till att förklara för eleven skillnaden mellan begreppen. 

Hon förtydligade värdegrundens syfte genom att nämna de demokratiska principer som värdegrunden 

står för. Då nämnde läraren (förutom fostransbegreppet) jämställdhet mellan könen, att kränkningar inte 

ska uppstå och människans lika värde. Hon nämnde även att den kunde tolkas olika vilket också kunde 

vara problematiskt. Sedan behövde eleverna sätta igång men då det var ett par elever (3 pojkar) som inte 

lyssnade och gjorde annat när hon hade sin korta genomgång av begrepp och då ställde de frågor till 

läraren som hon precis hade besvarat. Då valde hon att inte svara på de tre pojkarna då resten av klassen 

väntade på att få sätta igång och läraren svarade inte på de tre pojkarnas frågor utan bad de istället att 

sätta igång. Under den situationen satte jag ett kryss och nej under kolumnen på observationsschemat 

där läraren lät alla elever få komma till tals. Lärarens arbetssätt var demokratiskt då hon följde 

majoriteten som väntade på att få sätta igång och arbeta. Enligt min synvinkel fostrade hon eleverna.  

 

Observation 2 (Skola 1 – klass 6:2) 

 

Denna lektion och detta observationstillfälle hade samma innehåll som observation 1. Det var Robin 

Hood-temat som gällde i denna klass i årskurs 6 också. Skillnaden mellan observationerna var läraren. 
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Här var det en annan svensklärare i årskurs 6. Lärare 1 och 2 samarbetade tillsammans och gjorde upp 

en grovplanering för detta projekt tillsammans med en tredje svensklärare på samma skola. De höll sig 

till sin grovplanering och arbetade likadant berättade läraren för mig innan lektionen skulle sättas igång.  

 

Denna svensklektion för klass 6:2 var på 70 minuter. Klassen består av 24 elever. 13 flickor och 11 

pojkar. Läraren delade in klassen genom att dela ut nummer till dem, 1 och 2. Här gick det smidigt till. 

Läraren förklarade för dem att de skulle få samarbeta och läste högt olika frågor/dilemman de skulle få 

diskutera tillsammans i gruppen som behandlade Robin Hoods beteende. Var det rätt att stjäla från de 

rika och ge till de fattiga? En elev räckte upp handen och frågade om hon fick dela ut bladen vilket 

läraren tillät. Läraren nämnde inget utöver frågorna som stod på bladet. Värdegrunden togs upp men då 

gick läraren in på de mänskliga rättigheterna och etik och moral. Läraren nämnde inte fostransbegreppet. 

Läraren svarade på alla handuppräckningar och på alla elever som ställde frågor rakt ut. Det var ett lugnt 

och tillåtande klassrumsklimat. Läraren hade ett demokratiskt arbetssätt vilket märktes vid flera tillfällen 

under lektionens gång. Hon avsatte lika mycket tid hos båda grupperna i klassrummet och gav samma 

information till båda grupperna när hon stod och lyssnade på när de diskuterade och argumenterade.  

 

Observation 3 (Skola 2 – klass 6:3) 

 

Innan svensklektionen startade berättade svenskläraren i 6:3 för mig att de redan hade arbetat med 

förmågorna i det centrala innehållet i svenska att tala, lyssna och samtala men att de ändå övade på det 

fortfarande. Under denna svensklektion på 70 minuter skulle svenskläraren som gått på utbildning för 

Grej of the Day ha en sådan lektion. Själva Grej of the day syftar till att en känd person eller en känd 

plats/byggnad kommer till tals och att läraren tillsammans med eleverna diskuterar det som 

personen/byggnaden står för och varför den blivit känd. Dagen innan lektionen får eleverna en ledtråd 

om personen eller platsen och sedan ska de få gissa i början på lektionen vem/vad det kan vara som blir 

dagens Grej of the day. 

 

Klass 6c består av 25 elever. 15 pojkar och 10 flickor. Läraren började med att ställa frågan om eleverna 

kunde gissa sig fram om eleverna hade löst ledtråden. Då räckte fyra flickor upp händerna och fem 

pojkar. Det jag la märkte till var hur läraren använde sig av varannan-fråge-metoden. Först fick en pojke 

besvara frågan, sedan en flicka, sedan en pojke och så vidare. Läraren gjorde så att bägge könen fick 

besvara lika många frågor. Den kända personen som eleverna lyckades komma fram till var USA:s 

president, Donald Trump. Där hade eleverna blandade åsikter vilket läraren genom sitt språk och genom 

sin ledarroll visade att det var helt acceptabelt att de tyckte så som de tyckte. Läraren lyfte upp 
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yttrandefrihet och alla människors rätt att yttra sina åsikter och tankar, till en viss gräns. Läraren nämnde 

inte fostransbegreppet under lektionens gång men hon fostrade ändå eleverna. Han talade om politik och 

gick in på mänskligt handlande och beteende. Efter genomgång av Donald Trumps insatser och varför 

han är en känd person fick eleverna samarbeta två och två och besvara frågor som gällde genomgången 

och Donald Trump i över lag. Sedan fick eleverna rita en tankekarta och sammanfatta Donald trump 

som president och därefter tillsammans (två och två) skriva ett brev till Donald Trump där fokus var på 

innehåll och genretypiska drag (brev och innehåll i detta fall).  

 

Värdegrundsbegreppet kom inte på tals under denna lektion. Läraren hade dock ett demokratiskt 

tillvägagångssätt och förhållningssätt i sin ledarroll och i sin undervisning. Fostransbegreppet nändes 

som sagt inte under lektionens gång men jag som observerade upplevde ändå att lärarens 

professionalitet i ett demokratiskt arbetssätt fostrade eleverna. Alla elever fick komma till tals under 

lektionen. Detta gällde även de elever som vid vissa tillfällen pratade i mun på läraren. Svenskläraren lät 

alla elever få delta i diskussionen i början på lektionen och hade på så vis ett tillåtande klassrumsklimat.  

 

Observation 4 (Skola 2 – klass 6:4) 

 

Under denna svensklektion på 65 minuter skulle eleverna få öva på att skriva en argumenterande text. 

Innan de satte igång med skrivandet berättade läraren för eleverna att de skulle få öva på rollspel där de 

två och två, (den de satt bredvid) fick argumentera med varandra för att sätta sig in i det hela. Eleverna 

skulle samtidigt få samarbeta med varandra när de argumenterade mot varandra. Läraren startade 

lektionen med att förklara hur det skulle gå till. Här stod det genretypiska draget för en argumenterande 

text i fokus samtidigt som eleverna fick öva på att i muntlig framställnings argumentera med varandra 

för att kombinera muntliga och skriftliga färdigheter inom ett och samma ämne. Eleverna blev tilldelade 

olika dilemman där eleverna skulle argumentera med varandra. Eleverna fick öva på att försöka sätta sig 

in i olika roller. Där fick eleverna samtidigt öva på olika beteenden och uppföranden. Ämnen de blev 

tilldelade var att uniformer skulle införas på svenska skolor och att idrott skulle tas bort från schemat 

med mera. Värdegrundsbegreppet kom inte på tals under lektionen men jag upplevde ändå att läraren i 

sitt arbetssätt var demokratisk då hon lät eleverna få påverka olika beslut av mindre händelser. 

Fostransbegreppet kom inte heller på tals och läraren fostrade inte eleverna under detta 

observationstillfälle. De var självgående och läraren verkade lita på att de var självständiga och kunna ta 

ansvar för sig själva.  

 



 

31 

 

Klass 6d består av 22 elever. 11 flickor och 11 pojkar. Även fast det var jämnt antal bemärkte jag ändå 

att pojkarna fick mer uppmärksamhet av läraren än flickorna. Flickorna var tystlåtna och pojkarna tog 

mest plats under lektionen. Pojkarna hördes över hela klassrummet.  

 

8.2 Resultat från lärarintervjuer  

 

De fyra svensklärare som blev intervjuade var de lärare som undervisade under observationerna. 

Intervjuerna syftade till att räta ut eventuella frågetecken som skulle ha kunnat uppkomma under 

observationerna. Lärarintervjuerna utfördes samma dag som respektive observation. Lärarna 

anonymiserades genom att bli kallade efter siffrorna 1-4.  

 

Lärarintervju 1 – Undervisande svensklärare i skola 1, klass 6:1. 

 

Lärare 1 är en 48-årig kvinna som är undervisande och behörig svensklärare (bland annat) sedan 18 år 

tillbaka. Hon tog lärarexamen år 2000 och har sedan dess arbetat på en och samma skola. Denna lärare 

undervisar 6:1 och var undervisande svensklärare under observation 1. Under intervjun berättar läraren 

att värdegrunden i den skola hon arbetar på är något som det aktivt arbetas med vilket gäller lärare så väl 

som elever. Elever blir tilldelade anonyma enkäter i slutet på varje månad där eleverna får kryssa i hur 

trygga de känner sig på skolan, om de kan vända sig till någon vuxen, hur de bemöts av vuxna, hur de 

blir behandlade av sina klasskamrater och även hur undervisningen påverkar de som individer. Denna 

lärare berättade även att värdegrundsarbeten diskuteras av skolledningen på skolan under APT varannan 

vecka samt under arbetslagsmöten. Värdegrundsarbetet diskuteras för att utvecklas, anpassas och 

moderniseras till dagens mångkulturalitet vilket enligt läraren är ett kontinuerligt arbete på skolan. I 

frågan vilka möjligheter skolan erbjuder eleverna för att kunna verka på skolan svarar läraren att skolan 

har elev- och hälsoteam, en antimobbning-team som går från årskurs 1-9 (två representanter från varje 

klass), matråd och klassråd. Dessa är nödvändiga att finnas på skolor för att skolans värdegrund ska 

kunna tillämpas. Genom dessa olika grupper berättar hon att eleverna tillges ett inflytande på skolan där 

de får vara delaktiga i frågor som rör deras utbildning och skolan som verksamhet.   

 

Läraren berättar att hon inte planerar värdegrunden som ett enskilt moment i svenskämnet utan hon låter 

värdegrunden genomsyra hela hennes planering och undervisning genom ett aktivt värdegrundsarbete i 

allt hon gör. Hon använder sig av olika värdegrundsövningar som hon för in i olika moment i 

svenskämnet som exempelvis nu i årskurs 6 Robin Hood -projektet. Där etik och moral diskuteras och 
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läraren fostrar eleverna samtidigt som de skriver, läser, lyssnar och samtalar inom projektet. Sedan låter 

hon eleverna samarbeta tillsammans och har ofta helklassdiskussioner där hon låter eleverna komma till 

tals. Ett samarbetsinriktat lärande är väldigt nyttigt för att få med hela klassen på banan berättar läraren. 

Det lockar till och med de elever som inte tycker att ämnet är särskilt kul men om det är så att de får 

samarbeta i mindre grupper, bolla idéer tillsammans och lösa ett problem, en uppgift eller endast 

diskutera frågor blir det mycket roligare. Hon berättar själv att hon låter varannan flicka- varannan pojke 

svara vilket hon även har tydliggjort för eleverna. Elevernas fria vilja, ett jämnt talutrymme mellan 

könen, demokratiskt förhållningssätt i undervisningen, eleverna som delaktiga genom att de får vara 

med under olika beslutsprocesser som innefattar deras utbildning. Läraren hade inte ett specifikt område 

där hon kände att värdegrunden blev mest synlig då hon för in värdegrunden i alla områden i 

svenskämnet berättade hon. 

 

I frågan gällande hur hon uppfattar värdegrunden i svenskämnet beskriver läraren vilka utmaningar hon 

stöter på som svensklärare vilka är när exempelvis vissa elever som under observation 1 valde att rikta 

sin uppmärksamhet på annat under hennes genomgång och hon inte lät de komma till tals senare vilket 

hon svarar att lärarens demokratiska arbetssätt också är problematiskt. Enligt henne är lärarens 

professionalitet i undervisningen minst lika viktig som att demokratiskt arbetssätt. Värdegrunden kan 

tolkas på olika sätt berättar hon. Under hennes 18 år som svensklärare har hon tolkat den efter sina 

erfarenheter och sitt nära samarbete med skolledningen. Hon tolkar värdegrundsarbetet som något hon 

själv tar in i allt hon gör och undervisar och att det är ett tillåtande och hälsosamt klimat hon skapar i 

klassrummet. Något hon saknar i läroplanen är enligt henne en tydlig mall för nyutexaminerade lärare 

som ger råd kring hur värdegrunden kan föras in i olika områden i svenskämnet. Hon nämner även att 

hon fostrar eleverna under sin undervisning då ordningen och klimatet i klassrummet behöver vara bra 

för eleverna för att undervisningen ska fungera.  

 

Lärarintervju 2- Undervisande svensklärare i skola 1, klass 6:2. 

 

Lärare 2 är en 36-åring kvinna som tog lärarexamen för 9 år sedan, år 2009. Hon har arbetat på skolan 

sedan 5 år tillbaka och är undervisande svensklärare. Denna lärare undervisade i svenskämnet under 

observation 2. I frågan kring hur skolan arbetar med värdegrunden och hur skolan tillgav eleverna 

delaktighet och inflytande på skolan svarade hon likadant som lärare 1 (se ovan). Läraren berättar att 

hon själv försöker förhålla sig till värdegrunden i den mån hon kan men att hon finner svårigheter i det 

då begreppet värdegrund är en definitionsfråga och att det är alldeles för stort och brett. Hon beskriver 
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värdegrundsarbetet som finns på skolan som aktivt och att det är något som upplyses av rektorn och 

skolledningen på skolan varannan vecka.  

 

I hennes svenskundervisning försöker hon föra in värdegrundsövningar som exempelvis 4-

hörnsövningar där eleverna tillges 4 alternativ som behandlar demokratiska principer och som kan 

handla om alla möjliga områden inom värdegrunden beskriver läraren. Vid vissa tillfällen har hon 

introducerat olika dramaövningar som innefattar olika demokratiska principer inom skolans värdegrund. 

Då har eleverna fått öva på olika rollspel. Temat har då varit jämställdhet mellan könen eller 

människans lika värde. Ibland har de haft värdegrundsbegrepp som glosor. Den strategi som oftast 

används är ett samarbetsinriktat lärande berättar läraren. Den tillämpar hon ofta då hon ser ett mönster i 

att elever blir mer engagerade i ämnet om de diskuterar och samarbetar med sina klasskamrater. 

 

 Läraren tror på gemenskap och diskussioner där eleverna får komma till tals och fritt kunna yttra sig 

kring ämnet. I frågan om vilket specifikt kunskapsområde värdegrunden blir mest synlig förklarar hon 

att det blir genom det centrala innehållet att kunna tala, lyssna och samtala av den anledningen att det är 

i det kunskapsområdet där eleverna övar på sitt muntliga framförande och sitt talspråk. Då ges de en 

möjlighet i att yttra sig och uttrycka sina tankar, känslor och funderingar av olika slag. Läraren nämner 

även att det är problematiskt vissa gånger att integrera värdegrunden i svenskämnet när det exempelvis 

gäller övandet av grammatik. I skrivprocesser menar hon att det ändå går att arbeta med 

värdegrundsarbetet då eleverna kan uttrycka och få ner känslor och tankar på papper i skriftlig form så 

som de gör det genom sitt talspråk men att det under grammatikperioder blir svårt.  

 

När det gäller lärarens demokratiska arbetssätt svarar läraren att det är a och o i yrket. Hon beskriver att 

läraren är en förebild för många elever i klassen. Många elever ser upp till sina lärare, särskilt i yngre 

åldrar. Om läraren är rättvis, demokratisk och lyhörd smittar det av sig på eleverna också. Lärarens 

arbetssätt är också en del av värdegrundsarbetet förklarar läraren. Läraren förklarar även att hon både 

omedvetet men även medvetet fostrar eleverna till demokratiska samhällsmedborgare så att de går ut 

grundskolan, börjar gymnasiet och kommer ut till arbetslivet utan några större problem.  

 

Lärarintervju 3- Undervisande svensklärare i skola 2, klass 6:3. 

 

Läraren är en man på 32 år som har arbetat på skolan sedan 5 år tillbaka. Han tog lärarexamen år 2013. 

Denna lärare undervisade i svenskämnet under observation 3.  
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I frågan om hur han som svensklärare integrerar värdegrunden i svenskämnet berättar han att 

värdegrundsarbetet är ett aktivt arbete. Han nämner även att han som lärare fostrar elever och alla lärare 

tilldelas ett fostranuppdrag när de examineras som lärare. Han betonar att fostranuppdraget är minst lika 

viktigt som kunskapsuppdraget. Läraren förklarar att han brukar diskutera med eleverna hur en bra 

klasskamrat ska vara, hur en drömkompis är eller hur de själv önskar att de var. Han förklarar att 

eleverna går i årskurs 6 och är så pass stora att det blir möjligt att tala om sådana ämnen.  

 

Läraren förklarar också att i lektioner som Grej of the Day kan svensklärare arbeta med värdegrunden 

genom att diskutera hur den kända personen blev känd men att innehållet diskuteras där eleverna får 

komma till tals och uttrycka sina tankar, funderingar och åsikter. I en sådan lektion är ett 

samarbetsinriktat lärande en metod som han använder sig av då denna lärare förklarade att eleverna 

varannan lektion med honom fick samarbeta och varannan lektion fick arbeta enskilt. Han trodde att 

bägge metoderna gav bäst resultat för eleverna i inhämtningen av kunskap.  

 

När jag under observationen la märke till att läraren använde sig av varannan-fråge-metoden frågade jag 

om det var ett medvetet metodval eller om det endast skedde slumpmässigt. Läraren svarade att det var 

ett medvetet val och något han brukar tänka på en hel del. Han berättar att pojkarna i klassen tidigare har 

tagit väldigt mycket plats i klassrummet och att de knappt ger utrymme för flickorna att tala. Av den 

anledningen hade han blivit tipsad av en annan lärare som använde samma metod på samma skola. Hon 

tyckte att det blev en stor skillnad i klassrummet och att pojkarnas beteende hade förändrats. Han 

berättar att detta är ett ständigt värdegrundsarbete.  

 

En utmaning lärare 3 känner i och med värdegrundsarbeten berättar han är att eleverna i årskurs 6 är så 

pass självständiga att det vid vissa tillfällen kan vara svårt att ändra på vissa mönster, vissa tankesätt 

eller yttranden som han ser som olämpliga och icke demokratiska. Han betonar att han vid vissa 

områden i svenskämnet inte finner en lucka att diskutera värdegrundsfrågor men att han gör så gott han 

kan för att undervisningen ska genomsyras av värdegrunden genom hans arbetssätt. Han menar även att 

han ibland skulle behöva en mall för hur värdegrundsarbeten ska tillämpas i praktiken för äldre elever.  

 

Lärarintervju 4 - Undervisande svensklärare i skola 2, klass 6:4. 

 

Läraren är en 37 år gammal kvinna som har arbetat på skolan sedan 7 år tillbaka. Hon tog lärarexamen 

år 2009. Denna lärare undervisade i svenskämnet under observation 4.  
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Läraren hade under observation 4 lagt in rollspelsmetoden när de arbetade med det centrala innehåller i 

svenska att kunna tala, lyssna och samtala där argumentationer av olika slag i muntliga framställningar 

ingick. Hon beskrev under intervjun att rollspel och att sätta sig in i andra roller än de roller man själv 

har leder till diskussioner kring hur andra människor kan känna vid exempelvis argumentationer. På så 

vis förde hon in värdegrunden inom denna centrala del i svenskämnet förklarar läraren. 

Läraren belyser även vikten av ett samarbete och gemenskap. Hon tror att eleverna inhämtar kunskaper 

från varandra om de ges en möjlighet att diskutera uppgifter tillsammans och samarbeta för att diskutera 

idéer med varandra vilket även syntes under observation 4.  

 

Under observation 4 la jag märke till att pojkarna fick mer uppmärksamhet från denna lärare än 

flickorna vilket jag frågade läraren om det var något hon tänkte på och hon svarade att hon inte ville 

väcka en diskussion kring vilken kön som tar mest plats i klassrummet då det skulle påverka pojkarna. 

De var fler pojkar än flickor i denna klass och pojkarna var mer aktiva under lektionen, vilket syntes 

men det som också syntes var att diskussionen i helklass bestod av en diskussion mellan det manliga 

könet och läraren. Denna lärare svarade att hon själv brukar diskutera med de elever som är aktiva under 

lektionens gång, vare sig det är pojkar eller inte. Hon nämnde även att pojkarna under lektionen som 

observerades var mer aktiva än flickorna och att hon hade sin diskussion efter deras engagemang och 

nyfikenhet. Hon berättar att hon alltid låter alla elever komma till tals under lektionerna men att hon vid 

vissa tillfällen ger mer uppmärksamhet till det ena könet gav läraren inget specifikt svar på. 

 

När det gäller frågan om fostransbegreppet berättar läraren att hon inte tänker på det under vanliga 

lektioner utan att hon tillämpar fostransuppdraget mest vid konflikthanteringssituationer. Hon menar att 

fostranuppdraget är problematiskt då föräldrar har lagt sig i och pekat på att det är de som föräldrar som 

ska fostra sina barn och ingen annan medan hon lyfter upp vikten av att hon som lärare har ett 

fostranuppdrag som syftar till att fostra eleverna till demokratiska samhällsmedborgare. Hon förklarade 

att hon ändå nämnde demokratiska principer så ofta hon kunde under sin svenskundervisning och att 

henens arbetssätt var demokratiskt på så vis. 

 

Hur hon uppfattar värdegrunden beskriver hon som utmaningar som hon lärare stöter på i och med 

värdegrundsarbete i svenskämnet vilka är konkretisering. Hon skulle vilja att läroplanen skulle lyfta upp 

exempel på hur man som svensklärare kan göra värdegrunden mer elevnära. Hon nämnde under 

intervjun att det var en utmaning att föra in värdegrunden i vissa centrala kunskapsområden i svenska 

som i exempelvis grammatik och källkritik. 
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8.3 Diskussion kring resultat från det empiriska materialet 

 

Nedan har det empiriska materialet bestående av de fyra deltagande observationerna, de fyra 

lärarintervjuerna och observationsschemats olika punkter sammanställts till en enda tabell. Detta har 

gjorts för att på ett tydligt sätt urskilja och jämföra de deltagande observationerna från lärarintervjuerna. 

 

 

 

 Tas 

värdegrunds-

begreppet 

upp under 

lektionen? 

 

Har läraren 

ett 

demokratiskt 

arbetssätt? 

Får eleverna 

påverka olika 

beslut? 

 

Fördelar 

läraren 

ordet 

jämnt 

mellan 

könen? 

 

Kommer 

fostransbegreppet 

på tals under 

lektionen?  

Fostrar läraren 

eleverna? 

Får alla 

elever 

komma till 

tals under 

lektionen? 

Är klimatet 

         i 

klassrummet 

tillåtande? 

 

 

Lärare 1 (6:1) 

+ 

observation1  

 

Ja  Ja Ja Ja   

Ja 

Nej    Ja 

Lärare 2 (6:2) 

+ 

observation2 

 

Ja  Ja Ja Nej 

Ja 

Ja Ja 

Lärare 3 (6:3) 

+ 

observation3 

 

Nej Ja Ja Nej 

Ja 

Ja Ja 

Lärare 4 (6:4) 

+ 

observation4 

Nej Ja 

 

Nej Nej 

Nej 

Ja Ja 
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Observation 1 visade att läraren utgick ifrån den egenskapsriktade metoden (The trait approach method) 

som Brady (2011, s.59) kom fram till i sin studie. Läraren förtydligade och konkretisera värdegrunden 

och normer i klassrummet genom att göra dem elevnära så att eleverna kan relatera det till sin vardag, 

precis som metoden står för. En annan metod av Brady (2011) som visade sig under denna observation 

var den värdegrundsförtydligande metoden (The values clarification method) där läraren förklarade och 

tydliggjorde fostransbegreppet inom värdegrunden. Eleverna fick under lektionen samarbeta, vilket kan 

knytas an till det samarbetsinriktade lärandet som Ellmin (2014, s.102) har forskat om. Här kan en 

koppling dras till det sociokulturella perspektivet där eleven (människan) som social varelse inhämtar 

kunskaper i samspel med sina medmänniskor. Elever inhämtar kunskaper i ett samarbete med varandra 

där de kan bolla idéer tillsammans, diskutera och lösa uppgifter. Läraren nämner även för eleverna 

under svensklektionen (observation 1) att värdegrunden är problematiskt vilket kan kopplas till 

Colnerud (2004, s.81) som har forskat om att värdegrunden är ett problematiskt begrepp som går att 

tolkas på olika sätt. Observation 1 visade även att lärare 1 använde sig av en så kallad varannan-fråge-

metod vilket ingår i ett värdegrundsarbete där läraren medvetet ställer varannan fråga till en pojke i 

klassen och varannan fråga till en flicka i klassen. Detta sker alltså under en helklassdiskussion för att 

talutrymmet mellan könen ska vara så jämnt som det bara går så att inte det ena könet tar mer av 

talutrymmet än det andra 

  

Observation 2 visade att läraren utgick ifrån metoderna/undervisningsstrategierna det samarbetsinriktade 

lärandet forskats av Ellmin (2014, s.102) och den kognitiva utvecklingsmetoden (The cognitive 

developmental method) som forskats av Brady (2011, s.61).  Eleverna fick under denna lektion arbeta 

tillsammans genom att samarbeta och av den anledningen kan en koppling dras till det 

samarbetsinriktade lärandet som menar att elever inhämtar kunskaper i samarbete med varandra. Den 

kognitiva utvecklingsmetoden av Brady (2011) syftar till att läraren har en styrd diskussion som går in 

på olika moraliska dilemman. Det handlar om diskussioner kring etik och moral. Eleverna ges en 

möjlighet att själva få tänka efter vad som var rätt eller fel i den specifika situationen som tas upp. Även 

det sociokulturella perspektivet kan knytas an till denna observation och lärarens arbetssätt då läraren lät 

eleverna arbeta och diskutera frågor tillsammans samtidigt som läraren även trodde på att eleverna i 

samarbete med sina klasskamrater inhämtar kunskaper från varandra. 

 

Observation 3 visade ett flertal metoder som den tidigare forskningen i denna studie har baserats på. 

Bland annat har läraren använt sig av det sociala samspelet som Ellmin (2014, s.) forskat om som en 

teori; att det fungerar som ett redskap i de sammanhang där eleverna får arbeta tillsammans för att lösa 

uppgifter. Här knyts det samarbetsinriktade lärandet som Ellmin (2014, s.102) forskat om.  
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Under observationen fostrade även svenskläraren eleverna till demokratiska samhällsmedborgare genom 

att diskutera mänskligt handlande och beteende samt yttrandefrihet. Läraren fostrade eleverna under 

observationen vilket hon under intervjun även påpekade som något väsentligt inom läraryrket. Lifmarks 

studie (2010, s.13) som behandlar fostransbegreppet inom värdegrunden knyts an till resultatet av denna 

observation. Med tanke på den mångkulturalitet som präglar skolan idag skapas det dagligen nya 

tankegångar, trosuppfattningar, beteenden vilket gör att eleverna tilldelas många alternativ som alla 

gångar inte är bra. Det är här lärarens fostransuppdrag blir väsentligt menar Lifmark vilket även lärare 3 

påpekade under intervjun och under sin svensklektion.  

Observation 4 visade att läraren använde sig av rollspelsmetoden (The role-play method) som Broady 

(2011, s.61) forskat om som en faktor/metod inom värdegrundsarbetet. Eleverna skulle öva på att 

argumentera med varandra och fick därmed öva in sig på olika karaktärer med olika karaktärsdrag vilka 

hade åsikter och tankar om olika ämnen. Fokus låg dock på själva argumentationsdelen i svenskämnet. 

Rollspelsmetoden går ut på att öva in sig på olika karaktärer med olika karaktärsdrag. Observation 4 

hade även ett samarbetsinriktat lärande som Ellmin (2014, s.102) forskat om genom att eleverna, 

samtidigt som de argumenterade med varandra fick samarbeta.  

 

8.4 Samarbetsinriktat lärande 

 

Samarbetsinriktat lärande är en populär undervisningsstrategi/metod som alla fyra svensklärare använde 

sig av under observationerna och som de även nämnde under intervjuerna. I och med ett 

värdegrundsarbete har resultatet från det empiriska materialet visat att fyra svensklärare i årskurs 6 tror 

på att samarbete lönar sig i längden i svenskämnet. Lärare 1 har uttryckt sig följande: 

 

”Ett samarbetsinriktat lärande är nyttigt för att få med hela klassen på banan. Det lockar även elever som inte 

gillar ämnet särskilt mycket men om det är så att de samarbetar i mindre grupper, bollar idéer med varandra och 

löser ett problem, en uppgift eller bara diskutera frågor ihop blir de genast mer engagerade i ämnet vilket gör att 

de tycker att ämnet är kul”.                                                                

 

Ellmin (2014, s.102) som har forskat kring denna undervisningsmetod förklarar att elever som arbetar i 

mindre grupper tillsammans i ett samarbete tillges en chans och möjlighet att kunna yttra sig och få 

komma till tals och fundera själv på hur en uppgift ska lösas. Eleverna får använda det svenska språket 

till att samtala med varandra, diskutera förslag och bolla idéer tillsammans för att lösa uppgifter eller 

dilemman. Alla elever kommer inte till tals i ett klassrum under exempelvis helklassdiskussioner och 
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genom ett samarbetsinriktat lärande delas eleverna in i mindre grupper där de får komma till tals och 

samarbeta ihop med sina klasskamrater.  

9. Slutsats och slutdiskussion 

 

Värdegrunden är ett komplext begrepp. De fyra svensklärare som har intervjuats och observerats under 

processen har tolkat och tillämpat värdegrunden på olika sätt. Personligen anser jag att värdegrunden är 

ett begrepp som omfattar ett flertal principer och som av den anledningen kan integreras på flera olika 

nivåer i svenskämnet i årskurs 6. Värdegrundsarbetet kan se olika ut beroende på hur man som lärare 

själv tolkar värdegrunden. Det som förvånade mig men som samtidigt gjorde mig väldigt glad var att jag 

under mina observationer fick ta del av hur värdegrunden genomsyrar svenskämnet på fyra olika och 

unika sätt. Nedan följer ett citat från Colnerud (2004, s.81) där hon i sin forskning beskriver hur hon 

uppfattar begreppet värdegrund: 

 

”Problemet är att begreppet värdegrund blivit ett samlingsbegrepp för de flesta värdefrågor, moral- och etikfrågor, 

normfrågor, demokratifrågor, relationsfrågor och livsåskådningsfrågor. Som en följd härav uppstår problem 

rörande de olika begreppens och fenomenens innebörd och inneboende relationer. Skolans praktiker, lärarna, 

definierar ofta begreppen operationellt och pragmatiskt”. 

 

När jag i denna studie skulle utforma mitt observationsschema innan jag gick ut på mina fyra 

observationer ställde jag mig själv frågan: Vad omfattar egentligen skolans värdegrund? Jag sökte efter 

svar och klickade mig in på Skolverkets hemsida som sammanfattar värdegrunden i fem punkter. Citerat 

nedan från Skolverket (2017) avser skolans värdegrund följande punkter:  

 

 ”Människolivets okränkbarhet, 

 individens frihet och integritet, 

 alla människors lika värde, 

 jämställdhet mellan könen och 

 solidaritet mellan människor”.  

 

Dessa punkter trappade jag ned till olika områden som skulles undersöka under observationerna. 

Värdegrundsarbete ska ske hela tiden. Det ska vara ett aktivt arbete som ska genomsyra hela 

svenskundervisningen (och givetvis alla andra skolämnen också). Värdegrunden finns till för att elever 
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ska känna sig trygga, kunna yttra sig fritt och må bra. Genom värdegrunden ska elever kunna känna sig 

delaktiga i undervisningen så väl som det gäller skolans verksamhet. Värdegrunden syftar till att alla 

elever blir medvetna om demokratiska principer och demokrati. Ett tillåtande och accepterande 

klassrumsklimat är väsentligt inom värdegrundsarbetet. Ett ledarskap där läraren är professionell 

samtidigt som hon är demokratisk i sitt förhållningssätt och även ödmjuk anser jag är en bidragande 

faktor inom värdegrundsarbetet. 

 

Den tidigare forskningen i denna studie tyder bland annat på att värdegrunden är ett komplext och 

avancerat begrepp vilket bland annat Lindgren (2002) efter ett flertal undersökningar kommit fram till. I 

Lindgrens studie uppfattar lärare värdegrunden som ett styrdokument som inte har konkretiserats och 

inte gjorts elevnära. Lärare har vid undersökningar visat sig vara obekväma vid tillämpning av 

värdegrunden i praktiken. Detta är en av anledningarna till varför ämnet intresserar mig och att jag från 

studiens första början ville undersöka hur svensklärare i årskurs 6 uppfattar och integrerar 

värdegrunden. Syftet med studien var att undersöka hur svensklärare i årskurs 6 integrerar värdegrunden 

i svenskämnet, vilka metoder/undervisningsstrategier de använder sig av i svenskundervisningen samt 

hur de uppfattar värdegrundsarbeten i svenskämnet i årskurs 6. 

 

De resultat jag fick av mitt empiriska material i denna studie som svarar på studiens första och andra 

frågeställningar; hur värdegrunden integreras i svenskämnet i årskurs 6 och vilka 

metoder/undervisningsstrategier svensklärare använder sig av blev svaret ett samarbetsinriktat lärande, 

en inkluderande undervisning, värdegrundsövningar (4- hörnsövningar), fostransstrategi, varannan-

fråge-metod, trygg-och hälsogrupper(team), elevråd och matråd, egenskapsinriktad metod, kognitiv 

utvecklingsmetod, rollspelsmetod och värdegrundsförtydligande metod.  

 

De resultat jag fick som svarade på studiens tredje frågeställning gällande hur svensklärare uppfattar 

värdegrundsarbeten i svenskämnet är att begreppet värdegrund är tolkningsbart då lärare saknar 

underlag i form av mallar som kan konkretisera värdegrunden och sättas in i sammanhang som till 

exempel svenskämnet där det finns förslag på värdegrundsövningar som lärarna kan kika på. Resultat 

som denna studie visar kan knytas an till det resultat som bland annat Lindgren (2002) kommit fram till.  

Teorin det förebyggande arbetet på skolan som går i tre nivåer är också en del av värdegrundsarbetet. 

Fördelarna med det förebyggande arbetet på tre nivåer är att det finns en plan över hur saker och ting 

kan lösas vilket är en lättnad för många lärare och övrig personal på skolor.  
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Bradys forskning (2011) har varit väldigt givande i denna studie då med faktorerna i värdegrundsarbetet 

som hon kom fram till i sin studie har jag kunnat koppla till mina observationer då jag har kunnat sätta 

namn på de strategier/metoder som lärarna använde sig av under svensklektionerna. Att en av lärarna jag 

observerade förtydligade värdegrundsbegreppet är en metod som Brady beskriver som den 

värdegrundsförtydligande metoden. Att vissa av lärarna jag observerade diskuterade etik och moral i 

klassrummet är en metod som Brady (2011) beskriver som den egenskapsinriktade metoden. Denna studie 

i jämförelse med Bradys studie (2011) skiljer sig genom granskningen av andra klassrum. Fokus på denna 

studie ligger inom ramen av svenskämnet med olika aspekter vilket skiljer sig från Bradys studie som inte 

har haft samma fokus.  

 

När det gäller mitt teoretiska ramverk finns fördelar med det sociokulturella perspektivet där fokus sätts 

på det mänskliga språket och att människans inhämtning av kunskap går hand i hand med 

kommunikation där det gäller i ett samspel med andra människor. Att samtala, diskutera och samarbeta 

med varandra blev faktorer/metoder som svensklärare använde sig av i min studie när lärarna 

integrerade värdegrunden i svenskämnet. Det sociokulturella perspektivet är kopplat till min studie och 

även till värdegrundsarbetet där värdegrunden enligt lärare blir mest synlig inom det centrala innehållet i 

svenska i årskurs 6; att kunna tala, lyssna och samtala.  

 

Teorin den dolda läroplanen är också knuten till värdegrunden och värdegrundsarbetet. Allt som står 

skrivet på dokument fungerar inte alltid som det ska i praktiken. Mycket av detta är dolt. Av den 

anledningen är den dolda läroplanen en givande teoretiskt ram när det gäller värdegrunden. Nackdelen 

med teorin är dock att det visar en bild som inte existerar i alla skolor givetvis. Den kan omedvetet dra 

många skolor över en kam när det som står skrivet i själva verket inte ser ut som beskrivet.  

 

10. Vidare forskning 

 

Denna studie utgick ifrån ett lärarperspektiv. I en vidare forskning kring hur värdegrunden integreras i 

svenskämnet skulle det vara intressant att byta perspektiv och möjligtvis utgå ifrån ett elevperspektiv. Det 

skulle kunna få ett helt annat resultat än det som framkom i denna studie. I denna studie gjordes även ett 

val av vissa specifika punkter (på observationsschemat) inom värdegrunden vilka kan ändras så att det 

fokuseras på andra punkter till en vidare forskning. Sedan är denna studie en kvalitativ studie som utgick 

ifrån observationer och intervjuer men till vidare forskning kan det göras en mer omfattande studie där 

svensklärare genom enkäter på nationell nivå besvarar frågor kring värdegrundsarbetet. 
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Bilaga 1 

 

Informationsbrev 
 

 

Hej! 

 

Mitt namn är Maria-Diana Gulunay och jag läser grundlärarutbildningen med interkulturell profil mot 

årskurs 4-6 på Södertörns Högskola. Jag är nu inne på min åttonde termin av utbildningen och skriver 

mitt andra självständiga arbete. Min studie handlar om att undersöka hur värdegrunden och 

värdegrundsarbeten integreras i svenskämnet och av den anledningen undrar jag om det är möjligt och 

godtagbart att jag observerar och intervjuar totalt 4 svensklektioner i årskurs 6 med 4 svensklärare?  

 

Det är ett lärarperspektiv jag utgår ifrån och det är svensklärarna som håller i de lektionerna som ska 

observeras som jag eventuellt skulle vilja intervjua efteråt. Jag skulle bli ytterst tacksam Ni skulle vilja 

ställa upp och låta mig få observera era klassrum och därtill även intervjua Er. 

 

För frågor och funderingar kan ni gärna höra av er till mig genom; 

 

E-mail: Maria-diana01.gulunay@student.sh.se 

Telefonnummer: 072- *** ** ** 

  

Med vänlig hälsning, 

 

Maria-Diana Gulunay 
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Bilaga 2 

 

Observationsschema 

 
Datum: …………………………………………………………………………………………….............. 

 

Skola och årkurs: ………………………………………………………………………………………….. 

 

Antal elever i klassen: ……………………………………………………………………………………... 

 

Lektionstid (minuter): …………………………………………………………………………………..….  

 

. 

 

  

Lektions-

innehåll 

 

Centrala 

innehåll 

i svenska 

 

Tas 

begreppet 

värdegrund 

upp under 

lektionen? 

 

 

Har läraren ett 

demokratiskt 

arbetssätt? 

Får eleverna 

påverka olika 

beslut? 

 

 

Fördelar 

läraren 

ordet 

jämnt 

mellan 

könen? 

 

 

Kommer 

fostransbegreppet 

på tal under 

lektionen? Fostrar 

läraren eleverna? 

 

Får alla 

elever 

komma 

till tals 

under 

lektionen? 

 

Är 

klimatet i 

klassrum

met 

tillåtande? 

 

 

Observation 

1 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

     

Observation 

2 
 

 

 

 

 

 

      

Observation 

3 
 

 

 

 

 

 

      

Observation 

4 
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Bilaga 3 

 

Intervjuguide – intervjufrågor till lärare 

 

1. Hur länge har du arbetat som lärare? Vilken utbildning har du gått? Hur länge har du arbetat på 

XXX – skolan? 

2. Hur arbetar lärare och personal med skolans värdegrund rent generellt på denna skola?  

3. Vilka möjligheter erbjuder skolan eleverna för att de ska kunna verka på ett sätt där de är 

delaktiga och ger ett ökat inflytande i verksamheten? 

4. På vilket sätt integrerar du som svensklärare i årskurs 6 värdegrunden och värdegrundsarbeten i 

din svenskundervisning? 

5. Inom vilka specifika kunskapsområden i svenskämnet upplever du att värdegrunden blir mest 

synlig? 

6. Har du någonsin upplevt att det är svårt att arbeta med värdegrunden och värdegrundsarbeten i 

svenskämnet till skillnad från andra ämnen eller tvärtom? 

7. Hur viktigt är det att en svensklärare använder sig av ett demokratiskt arbetssätt i sin 

undervisning? 

8. Hur låter du dina elever i klassrummet få komma till tals under svensklektioner? Ger du dem 

chanser att kunna påverka din undervisning? 

9. Vilka utmaningar stöter du som svensklärare på i årskurs 6 i och med värdegrundsarbeten? 

10. Hur undviker du att kränkningar uppstår under din svenskundervisning? 

11. Hur ser du på talutrymme i ditt klassrum? Hur fördelar du ordet mellan eleverna i din 

undervisning? Gör du några medvetna eller icke medvetna val? 

12. Upplever du som svensklärare att du fostrar dina elever under din undervisning? 

13. Hur skapar du som svensklärare ett tillåtande och friskt klimat i ditt klassrum? 

 


