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Utgångspunkten för denna uppsats är de problem med grundskolans värdegrundsarbete som 

Skolverket och Skolinspektionen lyft fram i tidigare rapporter (Skolverket 2009:419, 

Skolinspektionen 2012:9). De menar att värdegrunden tolkas på olika sätt och att skolor sällan 

har en plan för hur arbetet ska genomföras.  

Med syftet att bidra till en större förståelse för detta problem belyser uppsatsen lärarnas 

roll för värdegrundsarbetet, med fokus på den del som handlar om mänskliga rättigheter, 

utifrån semistrukturerade intervjuer med fem lärare i Malmö med omnejd. Frågorna som står i 

fokus är hur lärarna formulerar sina möjligheter och anledningar till att arbeta med 

värdegrund och mänskliga rättigheter samt hur de ser på sin roll inom värdegrundsarbetet. 

Genom analysmetoden ”open coding” har jag belyst lärarnas roll för uppdraget utifrån tre 

centrala teman – subjektivitet, nödvändighet och samhällsansvar, vilka ligger till grund för 

analysen. Vidare analyseras intervjuerna med lärarna utifrån några utvalda begrepp från 

Giddens struktureringsteori. Värdegrundsarbetet kan därigenom förstås som en del av ett 

rutinmässigt arbete, baserat på lärarnas praktiska medvetande, som länge präglat skolan som 

socialt system. Lärarnas möjligheter att nå förändring genom värdegrundsarbetet kan även 

förklaras som handlingar genom det diskursiva medvetandet samt resurser som möjliggör för 

lärarna att skapa nya rutiner för arbetet. 

I en avslutande diskussion och slutsats presenteras tre förhållningssätt som synliggjorts hos 

lärarna vilka kan ge en förklaring till varför värdegrundsarbetet varierar samt belyser 

betydelsen av lärarnas roll för arbetet. Dessa benämns som det främjande, förebyggande och 

åtgärdande förhållningssättet.  
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1. Inledning 
 

Lärarnas roll för barn och elevers utveckling i skolan är inte på något vis entydig eller 

oproblematisk. Diskussionerna är många kring hur yrket ska bedrivas och vilken status det 

ska ha. Samtidigt som lärarna har i uppdrag att undervisa och följa kursplaner, för att se till att 

eleverna når kunskapsmålen, ska de även följa upp varje elevs utveckling samt följa de 

grundläggande värden som skolans arbete ska vila på. Ett flertal rapporter och studier visar 

dock att arbetet med värdegrunden, som ska genomsyra hela skolan, är långt ifrån 

förverkligat. Rapporter från både Skolverket och Skolinspektionen påpekar att ett av 

problemen med värdegrundsarbetet är att den tolkas på olika sätt samt att det sällan finns en 

enhetlig plan på skolor för hur arbetet ska gå till eller hur värdegrunden ska integreras i 

skolans övriga arbete. Framför allt är detta ett problem då det, enligt Skolverkets rapport, 

finns en risk att intolerans och rasism sprids bland eleverna (Skolverket 2009:419, 

Skolinspektionen 2012:9). 

I denna uppsats studerar jag grundskolelärares syn på sin roll för arbetet med skolans 

värdegrund. Särskilt fokus ligger på de värden som lärarna inkluderar i de mänskliga 

rättigheterna1, vilket var ett nytt område som fördes in i skolans värdegrund i samband med 

den nya skollagen 2011 (Regeringens skrivelse 2009:59). Även i de intervjuer som ligger till 

grund för denna studie synliggörs att värdegrunden ofta framstår som otydlig och 

värdegrundsarbetet bedrivs på flera olika sätt.  

Jag ämnar genom uppsatsen bidra till en större förståelse för lärarnas roll för integreringen 

av värdegrunden i grundskolan. Fokus ligger på lärarnas tolkning av värdegrunden för att 

därigenom finna förklaringar till varför värdegrundsarbetet ser så varierande ut. Parallellt med 

detta visas även hur lärarnas roll utgör en central del av hur arbetet med värdegrunden 

genomförs. 

 

 

 

 

 

                                                
1 I uppsatsen diskuteras de mänskliga rättigheterna med utgångspunkt i formuleringen i Skollag 
2010:800 och Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 (lgr11).  Som grund 
för dessa styrdokument finns de värden som innefattas i de konventioner om mänskliga rättigheter 
som Sverige har skrivit under (Prop. 2009/10:165) 
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2. Bakgrund  
 

Att förmedla och förankra normer och värden har i alla tider varit en del av skolans uppgift. 

Med lärdomar från andra världskriget fanns särskilda skäl att ge skolan i uppdrag att 

utveckla demokratiskt sinnade människor för att säkra ett demokratiskt samhälle. 

Värdegrundsfrågorna fick sedan åter en framträdande plats när samhället på 1990-talet blev 

allt mer mångkulturellt (Skolverket 2009:419: 3). 

 

Så lyder en kort sammanfattning Skolverket gör av bakgrunden till skolans 

värdegrundsuppdrag. Begreppet ”värdegrund” fördes dock inte in i läroplanerna förrän 1994. 

Införandet av begreppet innebar visserligen inte att skolans uppdrag blev tydligare formulerat 

än i tidigare läroplaner gällande vilka normer och värden skolan skulle främja. Pia Nykänen 

betonar i sin avhandling, ”Värdegrund, demokrati och tolerans: om skolans fostran i ett 

mångkulturellt samhälle”, att utvecklingen från läroplanerna på 60-talet och fram till 1994 

snarare visat på en mer vacklande hållning och en medvetenhet om svårigheterna att framhäva 

vissa normer i ett allt mer mångkulturellt samhälle (Nykänen 2009: 43). I den nu gällande 

läroplanen från 2011 formuleras skolans värdegrund under rubriken ”Grundläggande värden” 

i läroplanens första kapitel2: 

 

Utbildningen ska förmedla och förankra respekt för de mänskliga rättigheterna och de 

grundläggande demokratiska värderingar som det svenska samhället vilar på. Var och en 

som verkar inom skolan ska också främja aktning för varje människas egenvärde och respekt 

för vår gemensamma miljö (Lgr113). 

 

Skolinspektionen betonar i en av sina senaste rapporter att ”[s]kolan har ett dubbelt uppdrag, 

som förstärkts i den nya skollagstiftningen, och som består i att förmedla och förankra både 

kunskaper och demokratiska värden” (Skolinspektionen 2012:9). I Skolinspektionens 

granskning av 17 skolor påvisar de att en majoritet av skolorna saknar en helhetssyn på 

värdegrundsuppdraget vilket framför allt verkar bero på skiftande kompetens och tolkningar 

hos lärarna. De menar att risken med detta är att exempelvis balanserandet mellan 

demokratiska och kulturspecifika värden gör att uppdraget blir kontraproduktivt. Framför allt 

                                                
2 Värdegrund används i denna uppsats med utgångspunkt i de definitioner som anges i läroplanen 
(2011) 
3 Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 
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menar de att denna risk uppstår om uppdraget ”i allt för hög grad grundar sig i enskilda 

lärares osäkerhet och subjektiva tolkningar” (Skolinspektionen 2012:9: 8-9).  

  

2.1 Tidigare forsknings betydelse för denna studie  
Lärarnas värdegrundsuppdrag ses ofta som mångtydigt och är vida omdiskuterat. Begreppet 

värdegrund fördes in i läroplanen år 1994, men då var det egentligen främst begreppet som 

sådant som var nytt. Värdegrunder hade funnits med redan tidigare, men formulerats på andra, 

mer konkreta sätt. I läroplanen för grundskolan 1962 förklarades exempelvis att skolan genom 

sin etiska fostran skulle ge eleven en ”god uppfattning om de moraliska normer, som måste 

gälla i sammanlevnaden mellan människor och som bär upp rättsordningen i ett demokratiskt 

samhälle” (Nykänen 2009: 26, 187). 

Denna uppsats utgår från det omdiskuterade läraryrket och ett av de dilemman som denna 

yrkeskategori ställs inför. En av mina utgångspunkter tar jag i de teoretiska antaganden som 

av Ann och Harold Berlak förklaras genom en relationen mellan makro och mikro, praktiker i 

skolans vardag kopplat till sociala strukturer på samhällsnivå. En av deras utgångspunkter är 

att de ser läraren som samhällets agent, ”the person as object assumption” (Berlak och Berlak 

1981: 23-25). 

Berlak och Berlak menar således att aktiviteter i skolan inte kan förstås utan att betrakta 

både lärares subjektiva upplevelser och sociala, politiska strukturer som råder och genomsyrar 

alla sociala situationer (Colnerud 1995: 51-52). Gunnel Colnerud antar detta perspektiv i sin 

avhandling i vilken hon studerar etiska konflikter i läraryrket och kommer fram till att detta 

utgörs av kollisioner mellan olika etiska och institutionella normer (Colnerud 1995: 139). På 

liknande sätt diskuterar Göran Brante strukturer och mekanismer som påverkar lärare samt 

hur lärare i sin tur agerar i förhållande till strukturer och mekanismer.  

  

Lärares arbetssituation kan betraktas på följande sätt. Å ena sidan är lärare en del av 

systemet, det vill säga tjänstemän i en organisation. Det finns ett regelverk att följa. Å andra 

sidan är lärare människor med egen moral och egna idéer om hur saker och ting kan och 

borde fungera (Brante 2008: 96-97). 

 

Utgångspunkten i Brantes avhandling är de problem som skolan antas ha gällande exempelvis 

mobbing, vilket behandlas i avhandlingen utifrån en teoretisk textanalys som exemplifierar 

dessa problem för att visa på komplexiteten i läraryrket (Brante 2008). Jag tar min 
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utgångspunkt i den komplexitet som Brante beskriver för att bättre kunna få en förståelse för 

hur lärare förstår sitt uppdrag. 

Skolverket presenterade 2011 en studie om skolors värdegrundsarbete där forskarna funnit 

fyra olika förhållningssätt till värdegrunden. Dessa beskriver de som ”Värdegrunden som 

vedertagen”, ”Värdegrunden som formalisering”, ”Värdegrunden som pedagogiskt flöde” 

samt ”Värdegrunden som interaktion mellan skola och samhälle” (Skolverket 2009:419). 

Dessa förhållningssätt återfinns även i mitt material och jag förhåller mig till dessa för att 

vidare kunna skönja lärarnas syn på sin roll med utgångspunkt i deras reflektioner kring 

värdegrundsuppdraget. Medvetenheten om en generell problematik att realisera värdegrunden 

är dock inte något nytt. Forskningen har länge studerat värdegrundsfrågor inom skolan samt 

lärarnas dubbla uppdrag, att både undervisa och fostra. 

Ett flertal forskare har, i likhet med Pia Nykänen, ägnat sig åt textanalys av olika slag med 

fokus på de normer, värderingar och målsättningar som framställs i skolans styrdokument 

samt värdegrundsuppdraget i sig. Nykänen betonar dock att forskning på området främst 

gjorts inom disciplinerna för pedagogik och didaktik och hon efterfrågar därmed forskning 

från fler håll eftersom ämnet är så viktigt för såväl dagens som kommande generationer. Vad 

som framför allt blir tydligt i Nykänens forskning är hur många saker tas för givet samt att det 

finns en förväntan på att samstämmighet inom värdegrundsområdet råder (Nykänen 2009: 

188). 

Tidigare forskning förhåller sig främst till skolans värdegrund med utgångspunkt i dess 

demokratiska uppdrag eftersom detta funnits med sedan formuleringen av värdegrunden i 

läroplanen 1994. Bland annat diskuterar Ylva Boman, genom en kritisk filosofisk och 

teoretisk utgångspunkt, hur utbildning relaterar till demokrati och medborgarskap utifrån 

skolans normativa villkor. Däribland visar hon på skolans funktion som 

”gemenskapsbyggare” utifrån bland annat skolans värdegrund (Boman 2002: 400-402). I 

denna uppsats vill jag utifrån detta lyfta diskussionen, men snarare studera värden mer 

generellt med utgångspunkt i lärarnas roll inom uppdraget. 

Sara Övermalm diskuterar värdegrundsuppdraget och tar där sin utgångspunkt i lärarnas 

perspektiv och etik inom det individuella uppdraget såväl som hur det gestaltas bland lärare 

som grupp. Övermalm poängterar att det inte går att skilja på lärarnas aktiva förmedlande av 

värden med deras vardagliga agerande och pekar på lärares gemensamma potential för 

samarbete kring etisk reflektion (Övermalm 2004). 

 



 

5 

3. Syfte och frågeställning 
 

Som beskrivningen av bakgrunden ovan visar är skolans värdegrundsarbete komplext då olika 

aktörer tolkar det på olika sätt samt har olika stor kompetens när det kommer till hur 

värdegrunden ska integreras i skolans arbete. Denna uppsats syftar till att studera skolans 

värdegrundsuppdrag med fokus på lärarnas roll4 som förmedlare av detta uppdrag. Den 

problemformulering som spänner över hela studien tar sin utgångspunkt i Skolinspektionens 

rapport (2012) och handlar om varför värdegrundsarbetet i praktiken tenderar att bli splittrat 

och svårdefinierat. För att kunna besvara detta utgår analysen i uppsatsen från två mer 

konkreta frågor:  

• Hur formulerar de intervjuade lärarna sina möjligheter samt anledningar till att arbeta 

med värdegrund och mänskliga rättigheter? 

• Hur ser lärarna på sin roll inom värdegrundsarbetet?  

Studien bygger på intervjuer med fem grundskolelärare. Att studera lärarnas syn på sin roll i 

arbetet kan bidra till en djupare förståelse för hur lärarna upplever det de, enligt skolans 

styrdokument, ska göra samt hur de förhåller sig till detta uppdrag. Genom att analysera 

intervjuerna utifrån Giddens struktureringsteori ämnar jag även belysa lärarnas 

handlingsutrymme, det vill säga vilka möjligheter och begränsningar de upplever i arbetet 

med värdegrunden. 
 

 

4. Disposition  
 

Uppsatsen började med en kort inledning följt av en beskrivning av bakgrunden kring 

värdegrundsarbete i skolan samt en översikt av tidigare forskning och hur den aktualiseras i 

denna studie. Därefter har syfte och frågeställning presenterats ovan.  

I följande kapitel 5, om metodologiska avvägningar och bearbetning av material, redogörs 

för studiens avgränsningar och trovärdighet. Där förklaras urvalet för studien samt 

genomförande av intervjuer och analys. Inom detta kapitel redogörs även för min egen 

förförståelse och etiska överväganden. Avslutningsvis görs en kort presentation av 

intervjupersonerna.  

                                                
4 Med begreppet roll syftas på det beteende individer förväntas ha i särskilda sociala positioner 
(Giddens 2003: 565). 
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I kapitel 6 presenteras studiens huvudsakliga teori – Giddens struktureringsteori, med 

utgångspunkt i för studien användbara begrepp, samt en kortfattad diskussion om kritik mot 

denna teori.  

Kapitel 7 utgör analysen vilken är indelad i tre teman utifrån vilka lärares roll och syn på 

värdegrundsarbete synliggörs. Avsnitt 7.1 om subjektivitet, 7.2 om nödvändighet samt 7.3 om 

samhällsansvar. Efter en kort sammanfattning av analysen förs sedan, i kapitel 8, en 

avslutande diskussion tillsammans med en kort presentation av några resultat. I den sista 

delen av detta kapitel presenteras avslutningsvis förslag till framtida forskning.  

 

 

5. Metodologiska avvägningar och genomförande 
 

I följande kapitel redogörs för uppsatsens avgränsningar, urval, tillförlitlighet och etiska 

överväganden. Här presenteras även studiens genomförande utifrån intervju- och analysmetod 

samt min förförståelse för det studerade området. Avslutningsvis görs en kortfattad 

presentation av intervjupersonerna. 

 

5.1 Avgränsningar och positionering   

Denna studie utgår från lärares roll för värdegrundsuppdraget med avgränsning till 

grundskolan, den obligatoriska delen av skolan, eftersom denna skoltid är en angelägenhet för 

alla medborgare. Grundskolan har inte avgränsats ytterligare för att på så vis få en spridning 

av lärare som har olika åldrar på eleverna och som därmed arbetar på något olika sätt med 

värdegrundsuppdraget.  

I fokus för studien finns värdegrunden så som den formuleras i skollagen och läroplanen. 

Jag har valt att mer fokusera på delarna som rör värden som snarare kan härledas till de 

mänskliga rättigheterna och inte demokratiska värderingar. En anledning till detta är, som 

nämnts ovan, att demokrati länge studerats utifrån skolans uppdrag och ansvar. En annan 

anledning är att de mänskliga rättigheterna rymmer många fler värden i sig och därmed blir 

det intressant att diskutera innebörden av värdegrunden utifrån denna mer mångtydiga 

utgångspunkt.  

I intervjuerna kom några nya teman upp, som inte föll inom ramen för min frågeställning, 

men som ändå kan anses högst relevanta för ämnet i stort. Framför allt visade sig rasistiska 

undertoner vilket jag inte helt vill utesluta ur uppsatsen. Eftersom rasism dock är ett aktuellt 
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tema oavsett ämne vill jag inte att detta ska överskugga mina primära frågeställningar utan 

väljer därför att kort behandla dessa frågor under rubriken ”förslag till framtida forskning”. 

Då jag i analysen av intervjuerna inte ser lärarnas kön som betydelsefullt för min 

frågeställning använder jag det könsneutrala pronomenet hen. Eftersom denna uppsats endast 

syftar till att analysera lärarnas uttryckta tankar och syn på värdegrundsarbetet redogörs inte 

heller för intervjupersonernas olika bakgrund utöver vad som har betydelse för deras 

läraryrken. Jag är medveten om att detta kan tyckas vara en avsaknad i analysen, men då mitt 

urval för studien varit så litet skulle en analys baserad på exempelvis klass eller etnicitet vara 

svårt att genomföra. 

Trovärdigheten i uppsatsen baseras på hur seriösa och relevanta mina intervjuer är för den 

aktuella frågeställningen. Jag menar att vi inte kan mäta reliabilitet eller tillförlitlighet i 

kvalitativa metoder såsom i kvantitativa, då människor i sig inte är statiska utan ständigt 

skapar, agerar och därmed är i kontinuerlig förändring. Följande diskussion om etik, 

metodologiska överväganden samt öppenhet i fråga om förförståelse är således av stor 

betydelse för att påvisa studiens trovärdighet (Trost 2010: 132-134). Reflexivitet är av stor 

betydelse då jag menar att jag i denna studie inte kan formulera några generella sanningar 

utan endast ger en bild av verkligheten. Detta ligger i linje med ett socialkonstruktionistiskt 

perspektiv (Winther Jørgensen, Philips 2000: 29) genom vilket jag menar att jag inte kan 

komma fram till någon sanning och det inte heller finns någon objektivitet. Uppsatsen är av 

betydelse då den utgör ett nytt inlägg i en större diskussion om skolans värdegrund och 

lärarnas roll för arbetet med densamma. 

  

5.2 Urval 
Uppsatsen bygger på intervjuer med fem lärare på grundskolor i Malmö med omnejd. De har 

alla arbetat olika länge som lärare, undervisar olika åldrar samt arbetar på skolor i områden 

som skiljer sig från varandra sett till andel förvärvsarbetande och utlandsfödda (statistik från 

Malmö stad, 2011). 

Inledningsvis sökte jag kontakt med rektorer på grundskolor som, efter uppgift från 

stadsdelsförvaltningarna, på något sätt utmärkt sig för att arbeta aktivt med 

värdegrundsfrågor. Detta för att det ökade sannolikheten att intervjupersonen var någorlunda 

insatt i värdegrundsuppdraget eller funderat kring ämnet tidigare, vilket jag såg som en 

förutsättning för att kunna få ut något av intervjuerna. Samtidigt var jag medveten om att det 

finns en risk med denna urvalsmetod. Troligen är de som är mest insatta i 

värdegrundsuppdraget och arbetar aktivt med det även mer positiva till värdegrunden och 



 

8 

därmed är det troligt att mitt urval inte blivit så varierande i fråga om lärarnas inställning. 

Detta kan visserligen ha färgat min empiri, genom att visa en mer positiv syn på 

värdegrundsarbetet, men det kan även ha inneburit att lärarna inte känt behov av att framhäva 

sitt arbete i samma utsträckning som om de inte varit lika insatta i uppdraget. 

En svårighet med detta tillvägagångssätt var även alla de så kallade ”gate-keepers” jag 

behövde för att nå mina intervjupersoner (Trost 2010: 139). Eftersom jag själv inte hade 

direktkontakt med lärare utan behövde gå via rektorer på skolorna var det många som inte 

släppte in mig utifrån argumenten att de redan hade för mycket att göra. Detta medförde 

svårigheter för mig att styra och jag behövde senare kringgå detta hinder genom att, via 

personliga kontakter, fråga efter lärare som jag kunde komma i direkt kontakt med5. Att jag 

inte fick kontakt med lärare som av rektorn var utvald att ställa upp på intervju visade sig 

dock även vara positivt då kravet på att ha arbetat med värdegrundsfrågor visade sig vara 

mindre viktigt än jag från början anat. Det gav således en variation av lärare som både 

arbetade aktivt med värdegrundsfrågor och lärare som hanterade värdegrunden mest till 

vardags, utan tydligt fokus på arbetet. Alla ska trots allt, enligt skollagen och läroplanen, 

arbeta med uppdraget och det ska inte spela någon roll hur intresset ser ut eller hur mycket du 

aktivt arbetat med värdegrundsfrågor. 

 

5.3 Genomförande 

Uppsatsens genomförande kan delas in i två steg. Först gjordes intervjuer med de fem 

grundskolelärarna. Därefter analyserades dessa utifrån teman funna i materialet samt teori. 

 

5.3.1 Intervju som metod  

Syftet med intervjuerna i denna studie är att få en förståelse för hur lärarna ser på sin yrkesroll 

utifrån arbetet med värdegrunden och de mänskliga rättigheterna. Denna relativt specifika 

frågeställning gör att semistrukturerade intervjuer som metod lämpade sig bra. Helt 

ostrukturerade intervjuer hade varit bra om jag velat ha ett bredare samtal om läraryrket mer 

generellt (May 2001: 152), men i detta sammanhang befarade jag att det skulle ge mig för lite 

information för att kunna besvara min frågeställning.  

Trots detta valde jag att hålla intervjuerna så öppna som möjligt utifrån några få teman 

med breda frågeställningar för att på så vis skapa mycket utrymme för lärarnas egna 

reflektioner. Det gav mig således möjlighet att fördjupa svaren genom dialog med den som 

                                                
5 En av de fem intervjuade lärarna har jag fått kontakt med på detta sätt. 
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intervjuades (May 2001: 150-151). Intervjun utgick därmed till stor del från de följdfrågor jag 

ställde utifrån det som intervjupersonerna själva kom in på. 

Min roll i intervjusituationerna var relativt passiv, vilket dock inte innebär att jag menar att 

jag kan förhålla mig opartisk till det jag studerar. Detta medförde att jag såg mitt engagemang 

som en tillgång i intervjusituationen genom att ibland låta det bli mer som ett samtal än en 

regelrätt intervju (May 2001: 165). Inledningsvis klargjordes, för att vara tydlig med vad jag 

förväntade mig, att jag inte var ute efter generella svar eller någon strävan efter ”sanning” 

utan att mitt intresse låg i att få ta del av just den intervjuades personliga tankar kring området 

(May 2001: 155-157). När jag insåg att intervjupersonen lätt kunde känna sig nervös 

fungerade detta även som ett bra sätt att avdramatisera intervjusituationen. 

Att prata konkret om mänskliga rättigheter visade sig inte vara det mest aktuella inom 

ramen för lärarnas värdegrundsarbete. Flera av lärarna poängterade att uppdraget är så nytt att 

de inte hunnit börja diskutera implementeringen än. Detta gjorde att intervjuerna fick större 

fokus på värdegrund generellt, där dock värden inom mänskliga rättigheter utgjorde en stor 

del. Det finns även en risk att jag i mina intervjuer dessutom fick lärarna att prata mer om 

mänskliga rättigheter än vad som egentligen kändes bekvämt och hanterbart från deras sida, 

för att de kanske ville kunna ge svar på alla mina frågor. En följd av detta har blivit att 

mänskliga rättigheter inte fått lika stort fokus i analysen som jag inledningsvis tänkt.  

Uppsatsen bygger främst på intervjuer, men som grund för dessa och analysen av lärarnas 

roll har jag även studerat formuleringen av värdegrunden i styrdokument. Jag har då använt 

delar av Skollag (2010:800) och Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 

(lgr11). Vid intervjuerna har jag utgått från följande stycke i grundskolans läroplan som 

handlar om värdegrundsuppdraget i stort för att ha en gemensam grund att prata kring med 

lärarna.  

 

Utbildningen ska förmedla och förankra respekt för de mänskliga rättigheterna och de 

grundläggande demokratiska värderingar som det svenska samhället vilar på. [...]  

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 (lgr11). 

 

5.3.2 Analysmetod 

I likhet med Jan Trost ser jag nyfikenhet och kreativitet som centralt för analysprocessen 

inom kvalitativa studier (Trost 2010: 148). Jag har i analysen utgått från frågor jag ställt till 
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mitt material, med fokus på de centrala frågorna för studien; hur ser läraren på sin roll och hur 

tolkar läraren sitt uppdrag? Samtidigt har jag givetvis strävat efter att inte läsa mellan raderna 

eller bortse från information för att jag anser den vara ologisk. Detta ligger i linje med 

metoden ”open coding”, som Anselm L. Strauss och Juliet Corbin talar om. Jag har använt 

mig av denna metod då jag gått igenom de transkriberade intervjuerna, mening för mening, 

och kontinuerligt ställt frågor till materialet kring vad det egentligen betyder och hur jag kan 

förstå det (Trost 2010: 152-156).  

Jag närmade mig lärarnas roll i arbetet med värdegrundsfrågor genom att, med kodningens 

hjälp, studera hur lärarna formulerar anledningar till hur och varför de arbetar med 

värdegrund samt hur de förhåller sig till sitt ansvar och hur långt detta ansvar sträcker sig. Jag 

har därigenom kunnat urskilja tre centrala teman som ringar in lärarnas roll i sitt uppdrag – 

dessa beskriver jag som subjektivitet, nödvändighet samt samhällsansvar.  

Eftersom intervjuerna inte följt exakt samma mall har jag inte fått svar på alla frågor från 

var och en av de intervjuade lärarna. Detta innebär att jag inte citerar alla lärare lika mycket i 

analysen då vissa av dem fungerar som tydligare exempel för min frågeställning. Detta blir 

även särskilt påtagligt då mitt urval för analys inte är så stort.  

 

5.4 Förförståelse och etiska överväganden 

Min förförståelse baseras mycket på att jag tidigare arbetat nära fältet då jag utbildat lärare i 

värdegrundsfrågor6. Detta kan å ena sidan vara till min fördel då det, genom kontakter med 

lärare, har gett mig en förståelse för ämnet utifrån ytterligare ett perspektiv utöver de 

rapporter och avhandlingar jag tagit del av. Å andra sidan har det inneburit att jag behövt vara 

särskilt försiktig med vad mina tidigare erfarenheter medfört för mina förväntningar på den 

information jag ska få. Vid intervjusituationerna har jag inte berättat om hela min bakgrund 

som utbildare då jag inte velat ge en bild av att jag skulle kunna området bättre än den jag har 

intervjuat. Det har på detta vis varit viktigt för mig att försöka balansera upp eventuell 

maktobalans för att skapa trygghet under intervjun och på så vis främja en situation där 

intervjupersonen kunde känna sig bekväm med att berätta om sig och sitt arbete. Att inte 

berätta om min insiderroll för intervjupersonerna innebär dock ett etiskt övervägande då det 

medför en risk att dessa personer i efterhand känner sig kontrollerade av mig. Samma risk 

                                                
6 Arbetade 2011-2012 på Röda Korsets byrå mot diskriminering i Luleå vilket innebar att jag anlitades 
av bland annat Barn- och utbildningsförvaltningen på Luleå kommun för att genomföra utbildningar i 
likabehandlingsarbete o dyl.  
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finns dock även om jag hade berättat detta innan intervjun och jag valde därför att genomföra 

intervjuerna utan att delge denna information i förväg.  

Vidare är det givetvis av yttersta vikt att betona intervjupersonernas anonymitet (Trost 

2010: 123) och därmed har jag exempelvis varit noga med att fråga om intervjupersonen går 

med på att jag spelar in intervjun samt att därefter inte spela in deras namn eller vilken skola 

de arbetar på. Inspelat material har även raderats direkt efter att transkriberingen gjorts. Att 

etablera tillit var även viktigt för att inte enbart få svar som representerar en generell bild av 

skolan, eller så som det ”borde vara”. Därför inledde jag intervjuerna med mindre 

värdeladdade ämnen för att få intervjupersonerna att börja berätta och känna sig bekväma.  

Att utöver detta vara lyhörd för intervjupersonens språk och använda ord som 

intervjupersonen själv använde var något jag särskilt tänkte på för att samtalet skulle kännas 

mer ”hemma” för den jag intervjuade (May 2001: 159). 
 

 5.5 Presentation av intervjupersoner 
De fem lärare som intervjuats för denna studie beskrivs kort nedan utifrån deras roll som 

lärare, åldrarna de undervisar, hur några av de beskriver området de arbetar i samt om de har 

någon särskild uppgift inom värdegrundsarbetet. 

Intervjuperson 1 (ip1) arbetar med grundskolans lägre åldrar, 1-6. Går fortbildning i 

värdegrundsfrågor och likabehandling. Skolan beskrivs av läraren ligga i ett område där en 

majoritet av elevernas föräldrar är födda i andra länder än Sverige.  

Intervjuperson 2 (ip2) arbetar med grundskolans lägre åldrar, 1-6. Skolan beskrivs av 

denna lärare ligga i ett område där de flesta elever bor i villa och har föräldrar födda i Sverige. 

Intervjuperson 3 (ip3) arbetar med elever i år 6-9. Är samordnare för skolans 

antimobbingverksamhet. Skolan beskrivs av läraren ligga i ett mycket segregerat område där 

det inte finns många elever med föräldrar födda utanför Sverige.  

Intervjuperson 4 (ip4) arbetar med elever i år 6-9. Arbetar aktivt med värdegrundsfrågor 

gentemot sina elever.  

Intervjuperson 5 (ip5) arbetar med elever i år 7-9. Beskriver sitt arbete med 

värdegrundsfrågor som helt integrerat i den övriga undervisningen och skolan förklaras av 

läraren som en skola med stor andel utlandsfödda elever. 

 

 

 



 

12 

5.6 Sammanfattning metodologiska avvägningar  
I detta stycke har redogjorts för metodologiska avvägningar och etiska reflektioner samt 

genomförandet av studien. Kvalitativa intervjuer med fem grundskolelärare utgör 

utgångspunkten för studien och dessa lärare presenteras i kapitlets avslutande stycke. Jag har i 

detta kapitel även förklarat min syn på denna uppsats som endast en bild av en större 

verklighet. Vidare har jag motiverat valet av metod utifrån att en kvalitativ studie kan bidra 

till en större förståelse för hur lärarna ser på sin roll inom värdegrundsuppdraget. Kapitlet har 

även behandlat studiens urval, intervju- och analysmetod samt etiska överväganden. Detta har 

diskuterats utifrån möjligheter samt problem det kan medföra för studien och det färdiga 

resultatet.  

 

 

6. Teori 
 

Teorin som används i analysen har jag valt utifrån det insamlade materialet för att kunna 

belysa och analysera lärarnas roll för värdegrundsarbetet utifrån de teman jag funnit centrala i 

intervjuerna. 

Då jag, i likhet med Anthony Giddens, inte vill behandla sociala agenter och strukturer 

åtskilda från varandra används Giddens struktureringsteori för att studera det dialektiska 

förhållandet mellan lärarnas handlande, strukturer och skolan som socialt system (Giddens 

1979: 53)7. Utifrån denna teori går det därmed att se lärarnas roll som en del av sociala 

strukturer inom skolan. 

Struktureringsteorin kan enkelt uttryckt sammanfattas som ”den dubbelriktade process 

med vars hjälp vi formar vår sociala verklighet genom våra handlingar, samtidigt som vi i vår 

tur påverkas och omformas av samhället” (2003: 567). Lärarna uttrycker på olika sätt hur de 

upplever sitt handlingsutrymme. Med utgångspunkt i denna teori kan lärarnas roll förklaras 

utifrån att analysera lärarnas möjligheter samt hur deras handlingar påverkas, begränsas och 

möjliggörs av strukturer (1979: 69-70). 

Med struktureringsteorin vill Giddens förklara strukturer som mindre mekaniska än så som 

de ofta beskrivs inom sociologin (1984: 17-18). Han strävar därmed även efter att koppla 

aktörers handlande till strukturella förklaringar då han menar att sociala aktörer, som 

medlemmar av ett samhälle, genom olika typer av medvetande, är med och skapar och 

                                                
7 Alla hänvisningar i detta stycke samt 6.1 och 6.2 är till Giddens. 
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förändrar det (1979: 3, 49). I analysen använder jag några av de begrepp som utgör en central 

del av struktureringsteorin. Nedan förklarar jag min tolkning av dessa begrepp samt hur de 

kommer till användning i uppsatsen. 

 

6.1 Aktörer och medvetande 

En utgångspunkt i struktureringsteorin är aktörer eftersom Giddens menar att det är dessa 

som genom sina handlingar och interaktion reproducerar sociala system (1984: 171). Giddens 

ser inte handlingar som enskilda företeelser utan som komponenter i ett konstant flöde, vilket 

även innebär att en handling måste studeras tillsammans med aktören såväl som utifrån den 

kontext aktören handlar inom (1979: 55-56) . Handlande aktörer är i teorin oftast medvetna 

om grunderna för deras handlingar. Giddens skiljer dock mellan olika former av medvetande 

varav jag använder två i denna uppsats8, praktiskt medvetande respektive diskursivt 

medvetande. Det praktiska medvetandet är det icke-reflekterade handlandet vilket bygger på 

underförstådd kunskap som aktörer använder i sociala sammanhang (1979: 5). Det diskursiva 

medvetandet är det som människor kan uttrycka med ord och det är alltså inom det som 

individer reflekterar över sina handlingar. Giddens menar dock att detta inte alltid innebär en 

diskursiv medvetenhet utifrån att aktören är medveten om anledningen till handlingen. Det 

handlar snarare ofta enbart om en medvetenhet om intentionen med handlingen (1984: 5-7). 

Genom att belysa lärarnas syn på värdegrundsuppdraget utifrån dessa typer av medvetande 

ger analysen en djupare förståelse för lärarnas resonemang kring sina handlingar.  

 

6.2 Struktur, strukturering och socialt system 

Giddens ser på struktur som strukturerande egenskaper (regler och resurser, se nedan) i 

samhället utifrån den bemärkelsen att de bygger på rutiner i människors handlingar som kan 

vara mycket fasta. Strukturer är således inte separerade från mänskliga handlingar i någon 

yttre värld utan är en del av social reproduktion (1989: 76-77). Vidare menar Giddens att 

sociala system består av interaktion, mellan individer eller grupper, vilka är bestående över 

tid. Giddens belyser därför strukturerande egenskaper för att visa på att en sådan egenskap 

existerar i en särskild tid och plats inom sociala system. Det innebär således att sociala system 

innehar strukturerande egenskaper. Giddens menar att varje handling skapas som något nytt 

samtidigt som den alltid existerar i relation till det förflutna och bör ses som en del av den 
                                                
8 Den form jag inte behandlar i uppsatsen är det undermedvetna (Giddens 1984: 7). Detta för att jag 
menar att den typ av basala drifter som det undermedvetna står för inte är nödvändig för den analys 
jag ämnar göra. 
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struktur inom vilken handlingen reproduceras (1979: 63-70). På detta sätt ser Giddens rum 

och tid som viktiga aspekter i struktureringsteorin, något jag dock inte kommer att gå djupare 

in på i denna uppsats. 

Strukturering bygger enligt Giddens på vad han kallar strukturens dualitet (”the duality of 

structure”), vilket syftar på den ömsesidiga kopplingen mellan struktur och agent. Han 

förklarar detta som att ”the structural properties of social systems are both the medium and 

the outcome of the practices that constitute those systems” (1979: 69). Genom att analysera 

lärarnas syn på sina handlingar utifrån ovan nämnda teoretiska begrepp visas i analysdelen 

hur strukturer både begränsar och möjliggör förändringar genom värdegrundsarbetet. 

 

6.2.1 Regler 

Giddens ser strukturerande egenskaper som regler och resurser vilka påverkar handlingar och 

interaktion mellan individer och grupper i de sociala systemen (1979: 65). Regler är vad som 

underlättar sociala sammanhang då dessa skapas genom vardaglig interaktion samt fungerar 

som underliggande koder eller rutiner för handlingar. Dessa bör dock inte ses som spelregler 

eftersom de är mer flexibla än så (1979: 67, 1984: 21). Inom skolan som socialt system finns 

många regler vilka såväl lärare som elever förhåller sig till för att det vardagliga arbetet i 

skolan ska fungera.  

 

6.2.2 Resurser 

Genom begreppet resurser vill Giddens belysa maktpositioner i sociala system. Giddens 

menar att makt utövas genom resurser, det vill säga möjligheter att utföra en viss handling. 

Därmed betonas att både aktörers handlingar samt makt inte är kopplat till intention eller 

vilja. Makt kopplas till relationer och handlar om vilken möjlighet aktörer har att förverkliga 

något genom andra aktörers handlingar. I all social interaktion finns två typer av resurser, 

auktoritativa och allokativa resurser (1979: 68, 91-94). Med auktoritativ resurs syftar Giddens 

på möjligheter att styra över andra personer och med allokativ resurs syftas på makt över 

objekt eller materiella ting (1979: 100). Inom ramen för lärarnas arbete kan exempelvis 

möjligheterna att bestämma över vad eleverna ska göra ses som en auktoritativ resurs samt 

lärarnas möjligheter att planera arbetet och lägga scheman som allokativa resurser (jfr 

Söderström 2006).  
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6.3 Kritik mot struktureringsteorin 

Ian Craib är en av de största kritikerna av struktureringsteorin. En, för denna uppsats, 

betydelsefull del av hans kritik bygger på att teorin är för enkel och välorganiserad till sin 

karaktär för att kunna användas för att analysera den komplexa världen (Ritzer 2009: 432). 

Göran Brante framför även kritik mot struktureringsteorin i vilken han menar att Giddens ger 

aktörer allt för stor potential till handlande. Detta medför, enligt Brante, att Giddens helt 

förnekar ”tvingande” strukturer som aktören ibland inte själv kan rå över. Som exempel 

hänvisar Brante till studier (av bland annat Selghed) som visat att exempelvis klass, kön och 

utseende kan påverka individers handlingar (Brante 2008: 31-32). Då fokus för denna studie 

ligger på att belysa lärarnas personliga roll för värdegrundsarbetet menar jag ändå att denna 

teori lämpar sig för att analysera läraren som aktör. Som förslag till framtida forskning 

poängterar jag dock hur analysen skulle kunna utvecklas till att problematisera strukturers 

betydelse för lärarnas roll. 

 

6.4 Sammanfattning teori 
Detta kapitel har presenterat den teori som utgör ramverket för analysen som följer. 

Utgångspunkten är Anthony Giddens struktureringsteori eftersom denna kan visa på det 

dialektiska förhållandet mellan lärarnas handlingar och de strukturer skolan, som socialt 

system, utgör. Några begrepp i denna teori är särskilt centrala för analysen och har därför 

förklarats mer utförligt i teorikapitlet. Praktiskt och diskursivt medvetande beskrivs utifrån 

hur dessa former av medvetande kommer användas för att förklara lärarnas syn på sina 

handlingar. Vidare förklaras sociala system som bestående av interaktion varigenom 

handlingar skapas eller reproduceras samt hur regler och resurser påverkar handlingarna. 

Avslutningsvis har kapitlet behandlat delar av den kritik som riktas mot struktureringsteorin.  

 

 

7. Analys   
 

I följande analys studeras lärarnas roll i värdegrundsarbetet utifrån hur de uttrycker 

möjligheter och svårigheter med detta arbete. Med hjälp av Giddens teori belyses den 

struktureringsprocess som lärarna ingår i, vilket påverkar skolan som socialt system samt det 

konkreta arbetet med värdegrunden. Därigenom kan ett dialektiskt förhållande visas mellan 

enskilda lärares handlingar och strukturer. Lärarnas syn på sin roll i uppdraget belyses genom 
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det tolkningsutrymme som styrdokumenten lämnar, vilket bidrar till olika inställning och 

tillvägagångssätt att genomföra arbetet i praktiken. 

Genom att analysera lärarnas syn på sin egen roll och sitt handlande utifrån Giddens 

begrepp diskursivt medvetande och praktiskt medvetande (Giddens 1984: 7) kan möjligheter 

samt hinder för förändring förstås. Detta, samt hur lärarna formulerar varför de arbetar med 

värdegrundsuppdraget, ligger till grund för det första temat i analysen – subjektivitet.  

Vidare kan olika mönster förklaras, genom de regler som bygger upp sociala system 

(Giddens 1979: 66) och därmed präglar skolan samt de förväntningar som finns på lärarna. 

Det arbetssätt som länge präglat skolan som socialt system utgår troligen från handlingar 

baserade på lärarnas praktiska medvetande, det vill säga rutinmässigt utförda handlingar. 

Samtidigt kan lärarnas möjligheter att skapa förändring i skolan förklaras utifrån begreppet 

resurs, ett begrepp som enligt Giddens handlar om maktpositioner. Giddens menar att aktörers 

handlande ständigt reproducerar regler och resurser (makt) och därmed kan arbetet med 

värdegrunden förstås som en koppling mellan lärarnas handlingar och strukturer inom det 

sociala systemet (Giddens 1979: 80). Dessa begrepp används i analysen för att förklara det 

andra och tredje temat – nödvändighet och samhällsansvar. Lärarnas möjligheter att förändra 

går att tolka genom att analysera resurser, deras maktposition, samt hur de kan påverka och 

skapa rutiner i värdegrundsarbetet.  

Nedan redogörs för de tre teman – subjektivitet, nödvändighet och samhällsansvar – vilka 

jag menar ligger till grund för lärarnas handlingar och roll för värdegrundsarbetet. 

 

7.1 Subjektivitet 
 

När den nya läroplanen kom så pratade vi mycket om den. Och där var ju det här också, [...] 

med mänskliga rättigheter [...] Men vi kom överens om att, att det är inte så svårt att förstå 

egentligen. Alltså det är inte så stor skillnad mot hur vi jobbar, eller försöker jobba i alla fall 

(ip3). 

 

I intervjuerna tydliggörs på olika sätt hur värdegrundsarbetet påverkas och styrs av lärarnas 

subjektiva uppfattningar, bland annat utifrån det tolkningsutrymme som lagen ger. En av 

lärarna uttrycker exempelvis en viss osäkerhet kring vad som egentligen menas från 

lagstiftarens sida med att skolan ska främja mänskliga rättigheter. 
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Alltså när det är skrivet så här så är det ju väldigt brett. Det är ju lite upp till var och en och 

att man anpassar det till den elevgrupp man har och till det man tycker är viktigt (ip1). 

 

Samma lärare uttrycker även vidare: 

 

Men sen vet ju inte jag precis eftersom det är ju lite så vagt formulerat så vet man ju inte 

precis vad det är dom vill att man ska... enligt dom vad som är viktigt med mänskliga 

rättigheter (ip1). 

 

Denna lärare visar hur hen delvis förhåller sig till lagstiftningen som riktlinjer för arbetet 

genom sin undran över vad lagstiftaren egentligen vill att skolorna ska göra av uppdraget. 

Samtidigt poängterar hen att möjligheten att tolka uppdraget förläggs till den enskilda läraren. 

Lärarens syn på uppdraget blir således avgörande för hur uppdraget genomförs. Denna lärares 

syn på sin egen roll i sammanhanget är dock vag. Genom citatet synliggörs en tvekan i om 

uppgiften för läraren verkligen är att försöka tyda hur lagstiftaren vill att arbetet ska göras 

eller om lärarens förmåga att själv tolka uppdraget är god nog. 

En annan av lärarna påpekar även att dennas definition av värdegrunden baseras på hur just 

hen arbetar med den i sin klass. 

 

Mm, men det är väl just det här att alla... att man tar upp många olika saker, att man försöker 

förmedla att man kan tycka olika och vi ska respektera olikheter. Det tänker jag som mitt 

värdegrundsarbete i klassen går ut på (ip2). 

 

Läraren visar en mindre tvekan kring vad som är den ursprungliga tanken med uppdraget, 

utan förhåller sig till arbetet genom att se på sin roll utifrån de möjligheter som ges att själv 

avgöra vad uppdraget handlar om.  

En tredje lärare berättar på liknande sätt om vad som just nu står i fokus för 

värdegrundsarbetet på skolan där denna arbetar. Läraren ser på arbetet som något som inte 

innebär en given koppling till värdegrunden så som den formuleras i läroplanen utan snarare 

som ett arbete som utgår från ett behov där förebyggande arbete mot kränkningar är 

utgångspunkten. 

 

Som det här med, alltså att det är kränkande. Ja. Så där tycker jag vi lägger ner mycket tid 

nu, just på deras språkbruk. Och då kan jag säga, då är det inte så ofta att man refererar till 

lgr11 utan det känns mer som samhällsfrågor, hur man är mot varandra (ip4). 
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Lärarnas egna tolkningar spelar således en stor roll för variationen i det praktiska arbetet. 

Subjektiviteten blir avgörande för vilken typ av värden som förmedlas, där lärarnas egen 

moral blir måttstock för vilka dessa värden är, det vill säga för vad som är accepterat och inte 

(jfr Brante 2008). Genom detta citat visar läraren hur hen använder auktoritativa och 

allokativa resurser (Giddens 1979: 100) för att formulera värdegrundsarbetet. Det vill säga, 

läraren har makt att definiera vad arbetet handlar om, har resurser att se till att det genomförs 

utifrån lärarens önskan samt resurser att planera arbetet utifrån hur detta ska genomföras. 

Värdegrundsarbetet ses av de intervjuade lärarna ibland mer som samhällsfrågor generellt 

än som värdegrundsfrågor. När lärarna själva formulerar hur de ser på värdegrundsuppdraget 

och vad de praktiskt gör återkommer ofta främjande av goda relationer och konflikthantering. 

Troligtvis är det inte helt orimligt att se arbetet med relationer och konflikthantering som mer 

konkret än arbetet med att främja särskilda värden generellt. Arbetet med att förbättra 

relationer på skolan kan således vara lättare då det finns tydligare strukturer inom skolan för 

lärarna att förhålla sig till.  

En av lärarna beskriver värdegrundsarbetet som att ”man lägger fokus kanske på det som 

man känner är mest angeläget för eleverna och diskutera och förhålla sig till” (ip5). Genom 

detta citat visar denna lärare att hen snarare försöker anpassa värdegrundsarbetet till det som 

eleverna har ett behov av. Här visas att lärarnas auktoritativa resurser inte är absoluta. Makten 

att genomföra uppdraget hamnar troligtvis i slutändan hos läraren, men det kan även finnas en 

strävan från lärarens sida att inkludera eleverna i processen.  

Lärarnas subjektiva roll för värdegrundsarbetet visar bland annat exempel på det Giddens 

kallar för diskursivt medvetande, alltså att lärarna har en möjlighet att prata om och reflektera 

över vad de gör. Värdegrundsarbetet utgör således inte enbart rutiner och handlande utifrån 

praktiskt medvetande där lärarna vet hur och vad som ska göras (Giddens 1979: 73), utan 

kräver reflektion och tolkningar genom det diskursiva medvetandet för att förändring ska 

uppnås. Detta innebär att lärarna har en stor möjlighet att förändra arbetet genom att lyfta upp 

värdegrunden för reflektion och prata om värdegrundsarbetet.  

Samtidigt visar intervjuerna med lärarna även att värdegrunden ofta utgör en del av det 

vardagliga arbetet, att det alltså inte urskiljs som något särskilt, vilket då även innebär att 

lärarna inte reflekterar över det som görs på samma sätt som när de arbetar aktivt med 

värdegrunden. 

Lärarnas subjektiva roll tydliggörs exempelvis även genom denna lärares ord, att ”jag 

tycker ju vi har mycket värdegrund hela tiden, alltså när det dyker upp” (ip2). Möjligheten att 
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därmed formulera vad arbetet handlar om utifrån rådande förutsättningar och lärarnas 

subjektiva tolkning blir på så vis tydlig. Flera av lärarna hänvisar även till värdegrunden som 

en självklar del i arbetet, något som av en annan av lärarna förklaras utifrån att ”på något sätt 

så har man det nu inuti sig, att man inte liksom direkt tänker på att nu jobbar jag med 

värdegrund utan det är en del av undervisningen” (ip5). Det lärarna ”har i sig” ger här 

uttryck för handlingar så som de genomförts tidigare och troligtvis handlingar som lärarna 

inte reflekterar så mycket över. Detta kan ses som ett exempel på handlande utifrån det 

praktiska medvetandet. Dessa handlingar är inte enskilda företeelser, utan del av strukturella 

egenskaper såsom rutiner som reproduceras i skolan. Läraren är medveten om vad hen gör, 

men det behöver inte innebära att hen är medveten om konsekvenserna av alla vardagliga 

handlingar eller vad värdegrundsarbetet i slutändan resulterar i (Giddens 1984: 26). Utifrån 

uttrycket ”strukturens dualitet” kan detta förklaras som reproduktionen av skolan som system. 

Genom icke-reflekterande handling, det vill säga utifrån praktiskt medvetande, upprepas 

handlingar såsom de tidigare genomförts och möjliggjorts inom strukturen (Giddens 1979: 

69-70). Värdegrunden som verktyg för förändring kan således begränsas genom detta sätt att 

se på arbetet.  

Lärarnas subjektivitet blir även tydlig när det gäller att väga olika värden mot varandra. Ett 

dilemma som dyker upp i några av intervjuerna är hur lärarna ser på relationen mellan 

yttrandefrihet och kränkning. En av lärarna uttrycker det så här: 

 

 Det är viktigt tycker jag att man lär barnen att vi är olika och så är det och vi... man tycker 

olika men, och det är okej. Och man får lov att tycka olika och man får lov att bli upprörd 

om någon annan tycker annorlunda. Men vissa saker får man inte lov att... Det blir ju 

egentligen som att man lär ut att vissa saker får man inte lov att tycka (ip2). 

 

Denna lärare, och även en annan av de intervjuade, talar om situationer som denna som ett 

dilemma utifrån vilken roll de som lärare ska inta. Den andra läraren nämner att det, trots att 

elevens kommentar kan uppfattas som en kränkning, är viktigt ”att man lyssnar, tar deras 

frågor på allvar, att man inte bara viftar bort det” (ip3) (jfr Brante 2008).  

 

7.2 Nödvändighet 
Något som i många fall tycks styra lärarnas arbete är de behov som uppstår på respektive 

skola samt vad lärarna lägger in för egna definitioner av värdegrund och mänskliga 
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rättigheter. Återkommande i intervjuerna är att lärarna formulerar uppdraget som något 

nödvändigt utifrån skolans verksamhet generellt, något som det alltså finns ett behov av.  

 

Och därför måste man ju lägga tid på det. Annars fungerar ju ingenting. Annars mår ju inte 

barnen bra, om dom inte mår bra i gruppen, i skolan. Det är... jag menar, egentligen tycker 

jag att det är det viktigaste av allt vad vi gör, det är att barnen ska må bra. Annars så kommer 

vi ingenstans, då har vi misslyckats totalt. Det är prioritet ett egentligen (ip1). 

 

Denna lärare tycks lägga stor vikt vid sin uppgift att arbeta med värdegrunden genom att i viss 

mån likställa det med att lyckas med hela sitt arbete som lärare. Gemensamt för intervjuerna 

är att lärarna visar hur arbetet med värdegrundsfrågor eller mänskliga rättigheter på skolorna 

inte nödvändigtvis utgår från läroplanen utan att arbetet motiveras på andra sätt.  

En av lärarna påpekar att det finns ett behov av att arbeta med värdegrundsfrågor för att 

även kunna bedriva den övriga undervisningen, därmed för att skapa en bra arbetsmiljö på 

skolan. Denna lärare menar på att det ”går ju hand i hand”: 

 

Man kan inte undervisa om man inte... man kan inte ha en grupp om dom inte följer, om de 

inte kan respektera varandra och sådär. Så ja, det är ju viktigt att gruppen fungerar, att vi 

respekterar varandra, vi kan ha ett öppet klimat och vi kan diskutera olika saker (ip2). 

 

Vad läraren lyfter fram som centralt för värdegrundsarbetet är respekt gentemot varandra och 

att arbeta för att skapa en grupp med ett bra arbetsklimat. Det handlar i stort om att 

relationerna på skolan måste vara bra för att undervisningen ska fungera. Alla de intervjuade 

lärarna återger relationer som en central faktor för värdegrundsarbetet och därmed något som 

gör värdegrunden nödvändig att arbeta med. 

 

Ja, med värdegrundsfrågor... där är det ju mycket så här med relationer, hur vi ska vara mot 

varandra alltså i klassen. [...] Alltså det är mycket kompis och mycket... faktiskt, om jag ska 

va, det är det som... Hur vi behandlar varandra (ip2). 

 

Denna lärare förklarar hur relationerna mellan eleverna, hur elever ska behandla varandra, är 

det som är viktigt när det kommer till värdegrundsfrågor. På liknande sätt förklarar en annan 

av lärarna även betydelsen av goda relationer mellan lärare och elever för att 

värdegrundsarbetet över huvud taget ska göras möjligt.  
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Just det här med att se individen alltså... det här vi prata om värdegrund... för en förutsättning 

för det tror jag ändå är att barn och ungdomar känner sig sedda liksom. Annars blir det ju 

bara någonting man kan komma och slå dom med i huvudet. Man kan ju tala men det är ju 

en annan sak att få dom å lyssna. För det blir så mycket mer på riktigt om man har hunnit 

inarbeta ett förtroende för varandra. Då kan man faktiskt åstadkomma någonting (ip3). 

 

Tolkningen av värdegrundsarbetet visar sig i de olika citaten ovan delvis handla om hur 

lärarna kan arbeta för att kunna genomföra sin övriga undervisning på så bra sätt som möjligt. 

Att exempelvis skapa en fungerande lärandemiljö på skolan. Lärarna tycks i dessa fall inte 

främst se på sin roll i värdegrundsarbetet utifrån att de ska betona särskilda värden i sig, utan 

utgår från att deras främsta roll är att lyckas med att undervisa och att värdegrundsarbetet då 

utgör en nödvändig del av arbetet för att få undervisningen att fungera bra.  

Lagens tolkningsutrymme öppnar, som vi ser i exemplet ovan, upp för att tolka 

värdegrunden utifrån lärarnas behov. Därmed uppstår både en möjlighet (som påvisats under 

rubriken subjektivitet) att påverka skolans strukturella egenskaper, men även en möjlighet att 

upprätthålla skolan som socialt system (Giddens 1979: 66). De regler, som möjliggör 

handlingar i skolan, ger information om vad som förväntas av lärarna samt begränsar i viss 

mån deras handlingsutrymme (Giddens 1984: 21). Vi kan dock tänka oss att lärarnas 

upprepning av handlingar inom ramen för strukturer inom skolan inte enbart förstärker de 

regler som redan finns utan även utvecklar och förändrar skolan genom att öppna upp för 

alternativa handlingsmöjligheter. Genom allt fler samtal och tydligare styrdokument om 

värdegrund är det troligt att regler förändras. 

Värdegrundsarbetet uttrycks även av lärarna som nödvändigt för eleverna och för deras 

framtid. En av lärarna säger även att ”det här tycker jag inte är så svårt egentligen, det 

handlar egentligen bara om att vara en vettig människa på något sätt” (ip3). Detta citat visar 

något som flera av lärarna antyder, att värdegrundsarbetet inte enbart är något nödvändigt 

utan även ses som något självklart (se även exempel i kapitlets inledande citat). Denna 

självklarhet kan mycket väl tänkas uppstå för att lärarna har möjligheten att lägga in sina egna 

värden i arbetet, utifrån exempelvis deras eget syfte att skapa en bra miljö för en 

välfungerande undervisning. Troligen kan värdegrundsarbetet även ses som självklart då det 

blivit en del av de regler och strukturella egenskaper som präglar skolan som socialt system. 

De delar av värdegrundsarbetet som lärarna ser som självklara är i så fall de rutiner som gjorts 

till en del av skolans arbete och därmed troligtvis utformats för praktiska syften, för att få 

arbetet att flyta bra. Utifrån hur Giddens ser på strukturella egenskaper är det även dessa som 
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sätter upp begränsningar och möjligheter för lärarnas handlingar (Giddens 1979: 69-70). 

Lärarnas möjligheter analyseras närmare i nästa stycke.  

 

7.3 Samhällsansvar 
Ytterligare en förklaring till behovet av värdegrundsarbetet är, enligt lärarna, att det utgör en 

central del för att skapa ett bättre samhälle, vilket visar en bild av lärarnas roll som fostrande. 

 

Att detta är värderingarna, detta är vad skolan står för. Att du får inte slå tillbaka om någon 

slår dig, du får inte det eller det. Och där har vi en jätte, jättestor roll och det tar tid här och 

det måste det få göra för att annars får vi inte ett trevligt samhälle (ip1). 

 

Citatet ger uttryck för lärarnas möjlighet att påverka elever i en positiv riktning för att främja 

en bättre samhällsutveckling i stort. En annan av lärarna lyfter arbetet med 

värdegrundsfrågorna utifrån lärarnas roll som fostrande, vilket utgör ett tydligt exempel på en 

typ av samhällsansvar.  

 

Jo, men det tycker jag är jätteviktigt. Jo, men barnen är ju här så lång tid av dagen och i sina 

liv... eller lång, stor del utav sina liv, när dom fostras. Så där finns ju ett forstransansvar, eller 

jag ser det som en del utav en fostran till att bli en demokratisk medborgare som fungerar 

(ip2). 

 

Samhällsansvaret blir även tydligt i följande lärares syn på sitt arbete med värdegrundsfrågor. 

Det är något som måste göras, både för att eleverna ska fungera i skolans miljö men även i 

samhället i stort. 

 

Alltså jag måste ju göra det. [...] ja, rimligt är det ju absolut för det är ju en del av hur det 

fungerar i skolan och i samhället och det måste dom ju bli medvetna om (ip1). 

 

När det kommer till lärarnas ansvar för värdegrundsfrågorna uttrycker flera av lärarna sin roll 

utifrån de möjligheter de har att påverka eleverna. Lärarna visar att det finns en vilja till 

förändring och att de ser möjligheter att genom sina handlingar påverka strukturer, vilket kan 

ses som ett exempel på lärarnas auktoritativa och allokativa resurser. Det vill säga medel som 

lärarna innehar vilket gör att de kan styra eleverna.  
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En annan av lärarna beskriver just lärarnas möjligheter att påverka. När det gäller 

värdegrundsfrågor menar denna lärare att detta är viktigt eftersom många elever kanske inte 

pratar så mycket om demokrati och mänskliga rättigheter hemma.  

 

Så jag tror att som lärare har man nog mycket makt i det man säger. Sen är jag rädd för att 

det är inte många som pratar hemma, men som sagt, dom har aldrig ifrågasatt, det har dom 

inte (ip4). 

 

Det råder dock skilda meningar hos lärarna kring huruvida det verkligen finns en möjlighet att 

påverka eleverna när föräldrarna har en annan inställning till värdegrundsarbetet. En av 

lärarna menar istället att om föräldrarna har en annan värdegrund än vad lärarna har är det 

mycket svårare från skolans sida att påverka eleverna. Som exempel nämner hen elever vars 

föräldrar sagt att det är okej att deras barn slår en annan elev på skolan om denna elev utsätter 

deras barn för mobbing eller liknande. Läraren förklarar det som ”att får vi inte medhåll, har 

vi inte stöttning från föräldrarna [...] då väger inte våra ord så tungt” (ip1). 

Utifrån struktureringsteorin kan detta förstås som en förklaring av skolan som socialt 

system inom vilket lärarna, och deras interaktion med eleverna, är en del av att skapa och 

reproducera de strukturer som möjliggör olika typer av handling (Giddens 1979: 66). Inom 

det sociala system som skolan utgör hamnar lärarna ibland i kläm mellan lagens direktiv, 

skolans arbete och föräldrars vilja. Lärarna har i detta fall resurser att påverka eleverna, men 

inte föräldrarna. Det kan därmed ses som rimligt att lärarnas roll inom värdegrundsarbetet 

snarare blir att arbeta med det de finner behov av, för vad som möjliggörs inom det sociala 

systemets strukturer, istället för att direkt arbeta utifrån direktiven i lgr11. Lärarnas roll blir att 

sträva efter att upprätthålla ett fungerande system i skolan, vilket ibland uttrycks av lärarna 

som svårt nog. En av lärarna beskriver dock dilemmat som större för eleverna vilka denna 

lärare menar ibland slits mellan olika värden i hemmet och skolan och således måste lära sig 

att förhålla sig till detta på bästa sätt.  

 

Man lär sig dom här spelreglerna. Man lär sig att så här är det hemma och så här är det i 

skolan och så här i samhället. Och sen blir man vuxen och så väljer man en väg (ip5). 

 

Utifrån denna lärares citat tydliggörs skolans och hemmets strukturella egenskaper som 

åtskilda. Hen beskriver regler och resurser som ”spelreglerna” och pekar på att eleverna lär 

sig hur det fungerar inom olika sociala system. Handlingar som möjliggörs inom det ena 
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systemet är inte accepterade i det andra. Läraren ser i detta fall inte sin egen roll som lika 

betydelsefull för att påverka.  

 

7.4 Sammanfattning analys 

Analysen har utgått från tre teman som ringar in lärarnas anledningar till att arbeta med 

värdegrund samt deras syn på sin roll i värdegrundsarbetet. Utifrån lärarnas subjektivitet har 

deras möjligheter till tolkning av uppdraget förklarats. Det råder dock skilda meningar 

gällande vilken roll läraren har när det gäller att tolka värdegrunden, då vissa lärare försöker 

förhålla sig till de formuleringar som finns i lgr11 medan andra lärare i större utsträckning 

formulerar värdegrunden utifrån de behov som finns för det övriga arbetet. Detta ledde 

analysen in på ett andra tema, nämligen värdegrunden som en nödvändighet. Alla de 

intervjuade lärarna formulerar sitt arbete utifrån att det är nödvändigt på något sätt. Lärarnas 

handlingar utgår därmed ofta från de behov som finns för att undervisningen ska fungera eller 

för att sammanhållningen i klassen ska bli bättre. I dessa fall utgår lärarna i mindre 

utsträckning från lgr11. Genom det avslutande temat, samhällsansvar, påvisas den fostrande 

roll som lärarna har samt hur de anser att värdegrundsarbetet är betydelsefullt för att bidra till 

ett bättre samhälle.  

Analysen har förklarat hur lärarnas diskursiva medvetande kan bidra till hur de formulerar 

anledningar till sitt handlande samt vad de vill åstadkomma. Detta kan sammanfattningsvis 

sägas konstituera deras handlingsutrymme och roll inom värdegrundsarbetet.  

 

 

8. Avslutande diskussion och slutsatser  
 

Genom analysen av intervjuerna har jag visat hur lärarna ser på sin roll för värdegrundsarbetet 

utifrån deras subjektivitet, deras syn på arbetet som en nödvändighet samt tolkningen av 

arbetet som ett samhällsansvar. Utifrån detta synliggör jag, i denna avslutande diskussion, hur 

lärarna uttrycker olika anledningar till varför de menar att de arbetar med 

värdegrundsuppdraget. Jag kan, utifrån analysen, urskilja tre olika förhållningssätt till varför 

arbetet görs. (Till skillnad från de förhållningssätt Skolverket presenterar handlar dessa inte 

om hur lärarna ser på värdegrunden utan hur de formulerar anledningar till varför arbetet 

görs.) Samtliga inställningar utgår från att arbetet i sig är viktigt, men orsaken till varför 

skiljer sig åt. 
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Det första förhållningssättet kallar jag det främjande. Detta kan sammanfattas med att 

arbetet är en given del för elevers utveckling och lärarens roll är därmed att främja social 

kompetens och utveckling hos eleverna. En av lärarna, som kan exemplifiera detta 

förhållningssätt, förklarar hur värdegrundsarbetet väger lika tungt som att förmedla övrig 

kunskap. 

Det andra förhållningssättet kallar jag det förebyggande och har utgångspunkten att arbetet 

är viktigt, men det hade varit skönt om lärarna inte hade behövt arbeta så mycket med det. 

Värdegrundsarbetet handlar om att försöka förebygga de problem som uppstår i skolan men 

beskrivs exempelvis samtidigt, av två av lärarna, som en stress att hinna med.  

Det tredje förhållningssättet är det åtgärdande. Detta fokuserar, till skillnad från det 

förebyggande, inte lika mycket på att förebygga utan att mer på att direkt agera mot det som 

inte är accepterat i skolan, i den stund då det inträffar. Som exempel på detta förhållningssätt 

kan nämnas lärarnas betoning på konflikthantering, såsom att ingripa så fort kränkande 

kommentarer fälls i korridoren. 

Dessa olika förhållningssätt skulle kunna vara en orsak till varför det praktiska arbetet med 

värdegrunden varierar mellan olika lärare och skolor. Detta visar på hur betydelsefull lärarnas 

roll och inställning är för hur arbetet bedrivs, vilket även synliggjorts genom analysens tre 

teman. Givetvis är en kombination av dessa förhållningssätt troligen vanligt och varje 

intervjuperson i denna studie har inte heller enbart visat exempel på ett av förhållningssätten. 

Troligtvis kan många lärare enas kring att värdegrundsuppdraget är viktigt, men inställningen 

till varför varierar och leder därmed till att fokus i arbetet hamnar på olika områden och 

metoder. 

Värdegrundsarbetet kan ses som en strävan från myndigheter att skapa likriktning i skolan, 

genom att främja bestämda värden. Vikten av att belysa lärarnas roll i värdegrundsarbetet, 

som gjorts i denna studie, handlar generellt sett om att visa hur individen påverkar arbetet och 

resultatet, vilket gör att arbetet i praktiken inte blir enhetligt. I analysen har exempelvis 

diskuterats hur praktiskt respektive diskursivt medvetande kan göra att lärarnas handlingar 

antingen reproducerar strukturer inom skolan eller skapar möjligheter till förändring. 

Sammanfattningsvis handlar värdegrundsarbetet till stor del om hur lärarna själva formulerar 

sin roll utifrån den situation de befinner sig i. 

 

8.1 Förslag till framtida forskning 

I studien har visats att lärarnas roll kan ha betydelse för hur värdegrundsuppdraget genomförs, 

samt att uppfattningen av vilken roll läraren har inom värdegrundsarbetet varierar. Därmed är 
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även lärarnas egen bakgrund avgörande för vilka värden som förs fram samt hur detta görs. 

En studie av sambandet mellan lärarens egen bakgrund och hur värdegrundsarbetet genomförs 

skulle således kunna vara av betydelse för framtida forskning. Detta baserat på en paradox, 

som framkommit i denna studie, när lärarna närmar sig etnicitet i arbetet. Det tycks finnas 

tendenser att värden som yttrandefrihet och rätten att inte bli kränkt krockar och inte bärs upp 

på samma sätt när det gäller vita respektive icke-vita elever. Eleverna ska (inom ramen för 

yttrandefriheten) få ställa frågor om ”de andra” för att lära sig om religion, kultur etcetera. 

Men vita (läs tillhörande normen) barn ska inte behöva bli ifrågasatta, då är det ”dom andra” 

som ska lära sig att inte ifrågasätta utan fostras in i hur ”vi” beter oss här. Den vithet9, som en 

majoritet av lärarna representerar, får således konsekvenser för värdegrundsarbetet då de 

värden skolan ska uppbära tolkas utifrån lärarens referensramar. Lärarnas roll, genom deras 

egna bakgrund och erfarenheter, blir därmed betydelsefull för både tolkningar av 

värdegrundsuppdraget samt utförandet av detsamma.  

I utredningen ”Främlingsfienden inom oss” (SOU 2012:74) förklaras risken med 

vardagsrasism som det största hotet mot ett samhälle för allas inkludering. Författaren menar 

att det finns en potentiell främlingsfiende inom oss alla, därav titeln på utredningen (SOU 

2012:74: 11, 115). Att studera värdegrundsarbetet utifrån lärarnas etniska bakgrund samt 

uppfattning om densamma skulle därmed inte minst kunna visa på svårigheterna med en 

värdegrund baserad på ”svenska” värderingar när det svenska i sig inte går att definiera eller 

urskilja som en enhet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
9 Jag syftar här på vithet som norm i det svenska samhället. 
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