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Abstrakt  
 
Denna rapport handlar om värderingsövningar i skolans tidiga år, vilken syn lärarna har på 
värderingsövningar samt hur de arbetar med dessa i skolvardagen. I rapporten beskrivs också 
vad värderingsövningar är, vad en värdering kan vara, hur arbetet med värderingsövningar 
påverkar en grupp som helhet och hur det påverkar en enskild elev. I rapporten beskrivs vad 
styrdokumenten säger om värdegrundsarbetet i skolan samt hur och varför man ska arbeta 
med värderingsövningar. Vi har begränsat rapporten genom att titta på hur man kan arbeta 
med värderingsövningar i de tidiga skolåren. Studien är kvalitativ och vi har genomfört åtta 
intervjuer samt tio observationer. De slutsatser vi har dragit är att värderingsövningar enligt 
informanterna är en viktig del av skolvardagen eftersom eleverna bland annat lär sig att 
hantera konflikter, lyssna, lösa känslomässiga problem och samverka i en grupp på ett centralt 
sätt. Vi har också kommit fram till att värderingsövningar kan ha olika betydelse för olika 
lärare och att arbetet med värderingsövningar uppfyller läroplanens krav och mål gällande 
arbetet med värderingsfrågor i skolan. Arbetet med värderingsövningar som en naturlig del av 
skolvardagen kan enligt observationerna utövas utifrån litteratur om värderingsövningar eller 
utifrån material läraren själv utformat. 
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Bakgrund  
  
Inledning 
 
”För Herkules var valet trots allt ganska lätt. Det fanns två vägar att välja på; en var fel och en var rätt. Men vi 
står i var sin urskog utan varken vägar eller mål och ändå krävs det av oss, 
att vi ska veta vart vi går.” 
                                                                                                 Ur sången Herkules av Mikael Wiehe 
 
I sångtexten ovan nämns att det långt tillbaka i tiden endast fanns två vägar att välja på medan 
det idag finns betydligt fler.  
 
Enligt Svedbom och Åberg (1999) ställs varje människa dagligen inför ett oändligt antal val. 
En del av valen är mindre viktiga medan andra kan vara viktiga för framtiden. Att kunna se 
vilka val som är viktiga är ett steg för att kunna påverka innehållet i livet. Ibland kan det vara 
svårt att välja, medvetet eller omedvetet påverkas vi människor av bland annat media, reklam, 
släkt och vänner. Ofta är det svårt att ta ställning och göra genomtänkta val som vi  känner oss  
nöjda med.  
 
Som blivande lärare för barn i skolans tidiga år är en del av vårt uppdrag enligt läroplanen att 
hjälpa eleverna att förbereda sig inför framtiden, inte enbart kunskapsmässigt utan också 
genom att öva förmågan att värdera fakta och göra goda val. Vi anser att vi som lärare 
tillsammans med eleverna kan uppnå detta genom att kontinuerligt arbeta med 
värderingsövningar. Av denna anledning har vi valt att undersöka lärarnas syn på 
värderingsövningar samt hur de arbetar med dem i skolvardagen. Värderingsövningar i ett 
kontinuerligt arbete stärker varje enskild elev men också gruppen som helhet. Därför kommer 
vi efter avslutad utbildning till lärare för de tidiga skolåren att använda oss av denna rapport 
som grund för arbetet med värdegrundsfrågor.  
 
När vi började studera ämnet upptäckte vi att namnet John M Steinberg var vanligt 
förekommande. Den litteratur som var passande för vår studie är från åren 1983 och 1994. 
Steinberg har skrivit ett stort antal böcker kring det värdepedagogiska arbetet i skolan samt 
värderingsövningar. Vi ville veta hur han resonerar kring värderingsövningar idag och bokade 
därför en intervju med honom1. 
 
Vi refererar här till intervjun vi genomförde med Steinberg 2005-11-03:  
Enligt Steinberg är värderingsövningar utgångspunkter för samtal som vill klargöra individens 
och gruppens intressen, åsikter och idéer samt förvandla dessa till aktiva, återkommande 
handlingar. Värderingsövningar kan användas i alla åldrar, det gäller bara att hitta en metodik 
som passar för varje ålder. Värderingsövningar hjälper barn och ungdomar att klargöra,  
 

                                                 
1 Vi skickade en förfrågan till John M Steinberg om han ville ställa upp på en intervju, han svarade snabbt att 
han gärna ställer upp och vi kom överens om att den bästa formen för genomförandet var via e-post. Vi använde 
oss av frågorna från vår intervjuguide. Efter att vi fått svaren på våra frågor av Steinberg har vi bearbetat det 
skrivna materialet genom att ändra de något förkortade meningarna Steinberg skrivit, till en text. 
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prioritera, reflektera och sortera all möjlig påverkan från omvärlden och därmed blir de mer 
målmedvetna. Det är viktigt att hjälpa barn och ungdomar att förstå att de faktiskt kan påverka  
sin livssituation. Att klä känslor i ord hjälper barn att handskas med livet omkring, inre och 
yttre konflikter, omvärldens och kompisars påverkan med mera. I arbetet med 
värderingsfrågor är det viktigt att tänka på individens integritet. Arbetet med 
värderingsövningar bör bygga på frivillighet. Ingen ska påtvingas att delta i någon av dessa 
övningar. 
 
Närmast kommer vi att beskriva vilket uppdrag vi som blivande lärare har i arbetet med 
värdegrundsfrågor genom styrdokumenten. Därefter tar vi upp historik kring 
värderingsövningar samt beskriver vad det värdepedagogiska arbetet kan innefatta. Vi tar 
även upp värdegrundsarbete i skolan, hur arbetet med värderingsövningar kan utföras i 
praktiken samt vad lärare bör tänka på i arbetet med värderingsövningar tillsammans med 
eleverna. Därefter följer vår syn på värderingsövningar, vi avslutar bakgrunden med en kort 
sammanfattning. 
 
Förankring i styrdokument 
 
För att skapa oss en mer omfattande bild kring värderingsfrågor har vi studerat de två senaste 
läroplanerna, 1980 års läroplan för grundskolan, Lgr 80 och1994 års läroplan för det 
obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet, Lpo 94. Vi har även tittat i 
1998 års läroplan för förskolan, Lpfö 98. 
 
I Lgr 80 finns följande nämnt om värdegrundsarbete. ”Kunskaper, färdigheter, normer och 
värderingar skall genom skolans försorg inte endast föras vidare från en generation till nästa 
utan även aktivt bearbetas och vidareutvecklas” s. 13.  Vidare nämns att elever har rätt att få 
bearbeta moraliska problem samt normkonflikter och lära sig att ta ansvar för att lösa sådana 
problem i vardagen. ”Skiljaktiga uppfattningar liksom problem och svårigheter skall öppet 
redovisas och bearbetas.” … ” s. 32. Också våra gemensamma, grundläggande värderingar 
måste diskuteras”.…”. Vidare läser vi i Lgr 80 att ett av målen är att motivera eleverna till att 
själva ta ställning i olika frågor samt respektera andras åsikter. Eleverna bör få träning i att 
argumentera effektivt samt att kritiskt granska tvärsäkra påståenden och förenklande lösningar 
på komplicerade frågor.  
 
I Lpo 94 finns följande nämnt om värdegrundsarbete. Skolans uppgift är att låta varje enskild elev 
finna sin unika personlighet. I skolan skall skilda uppfattningar ha rätt att föras fram och som 
lärare har man också skyldighet att uppmuntra till det. Det är viktigt att betona betydelsen av 
personliga ställningstaganden och ge eleverna möjlighet till det. Ett annat viktigt påstående är att  
eleverna bör få utveckla sin förmåga att kritiskt granska fakta och förhållanden och att inse 
konsekvenserna av olika alternativ. Vidare skrivs att skolan aktivt och medvetet ska påverka och 
stimulera eleverna att omfatta samhällets gemensamma värderingar och låta dem komma till 
användning i vardagliga situationer. ”Skolan skall sträva efter att varje elev utvecklar sin förmåga 
att göra och uttrycka medvetna etiska2 ställningstaganden grundade på kunskaper och personliga 
erfarenheter” s. 10. ”Läraren skall öppet redovisa och diskutera skiljaktiga värderingar,  
 

 
                                                 
2 Enligt Norstedts ordbok (2001) betyder order etik, läran om god moral. Moral i sin tur betyder uppfattning om 
rätt och orätt som styr värdering av handlingar. 



  

3 
 
uppfattningar, och problem” s.11. Läroplanen säger också att vårt uppdrag som lärare är att stärka 
både elevernas vilja att lära och tilliten till den egna förmågan. Vidare läser vi i läroplanen att alla  
som arbetar i skolan ska stå för de grundläggande värden som anges i skollagen samt läroplanen 
och ta avstånd från det som strider mot dem.  
 
En stor förändring vi uppmärksammat när vi jämfört läroplanerna Lgr 80 och Lpo 94 är att 
Lpo 94 ska alla som arbetar i skolan stå för de grundläggande värden som anges i skollagen 
samt läroplanen och ta avstånd från det som strider mot dem, vilket inte nämnts i Lgr 80. 
Annars ser vi mestadels omformuleringar i texten. I läroplanen finns inte några detaljer om 
hur arbetet med värderingsfrågor i skolan ska utföras. 
 
Edling (2000) menar att Lpo 94 innehåller många formuleringar som ger den enskilde läraren 
möjlighet att införa nästan vad som helst i undervisningen. I läroplanen finns inga detaljer för 
hur man ska gå till väga.  
 
Utifrån läroplanerna, Lpo 94 och Lpfö 98 har kommunerna det yttersta ansvaret för 
förskoleverksamheten, skolbarnomsorgen, skolan och vuxenutbildningen, vilket innebär att 
dessa har huvudansvaret även för arbetet med demokrati- och värdegrundsfrågor. 
Kommunernas arbete ligger i att fördela resurser och organisera verksamheten så att eleverna 
når de nationella målen, det är sedan upp till varje förskola, skola och fritidshem att välja ett 
passande arbetssätt.  
 
Enligt Lpo 94 och Lpfö 98 har skolan och förskolan har ett demokratiskt uppdrag. Uppdraget 
handlar om att utveckla elevernas kunskap om demokrati och värdegrund. Förskolor och 
skolor ska arbeta på ett demokratiskt tillvägagångssätt, där såväl elever som personal har ett 
konkret inflytande över och delaktighet i sitt skolarbete och sin lärmiljö. Skolor och förskolor 
ska fostra demokratiska samhällsmedborgare som kan leva och fungera i ett demokratiskt 
samhälle. Det innebär att man skall arbeta med värdegrunden, det vill säga de demokratiska 
värdena som exempelvis människors lika värde, solidaritet och jämställdhet. Värdegrunden 
ska genomsyra hela verksamheten i förskolan och skolan. Det handlar om relationer mellan 
människor och hur vi behandlar varandra. Att arbeta med värdegrunden skall vara en ständigt 
pågående process som ska omfatta alla sammanhang i skolan. Varför värdegrunden sätts i 
fokus beror på att man vill stärka demokratin i samhället och på detta sätt förebygga 
mobbning, sexuella trakasserier, våld, främlingsfientlighet och andra sätt att uttrycka 
bristande respekt för människors lika värde. Skolan har ett uppdrag som säger att de ska 
främja barns och ungas lärande, detta kan inte skiljas från det demokratiska uppdraget. Istället 
är det mycket som tyder på att båda delarna främjas av allmänna omständigheter. Arbetet med 
värdegrunden och att utveckla en god hälsa hos eleverna bör därför utgå från en helhetssyn på 
barns och ungas lärande och utveckling och därmed också på deras skoldag och de miljöer de 
befinner sig i. (www.skolverket.se/sb/d/372/a/848) 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.skolverket.se/sb/d/372/a/848
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Enligt läroplanerna kan bland annat dessa faktorer ses som viktiga för arbetet med 
värdegrunden: 

• Att tid för samtal avsätts och att relationernas betydelse uppmärksammas på alla 
nivåer – mellan barn, mellan barn och vuxna och mellan de vuxna. 

• Att kunskapen och kompetensen inom värdegrundsområdet stärks. Värdegrunden är 
till stor del en pedagogisk fråga. 

• Att arbeta långsiktigt och utgå från ett främjande perspektiv.  
      (www.skolverket.se/sb/d/372/a/848) 

 
Orlenius (2001) konstaterar att det i Lpo 94 och i Lpfö 98 finns vissa formuleringar som 
understryker skolans uppgift att överföra och förmedla grundläggande värden, samtidigt som 
vikten av att eleverna själva reflekterar och utvecklar egna ställningstaganden, betonas.  
 
Historik kring värderingar 
 
Värderingar har överförts på olika sätt genom tiderna. För hundra år sedan var familjen, 
kyrkan och skolan de som stod för barnuppfostran. Varken TV, radio eller andra medier 
påverkade individerna. De värderingarna som fanns var samstämmiga och samhället tog till 
åtgärder om det fanns någon som inte samtyckte. Man uppfostrade barnen med en metod som 
var moraliserande och auktoritär. De äldre som hade erfarenhet talade om för de yngre vilka 
värderingar som var rätt. (Svedbom och Åberg, 1999) 
 
Svedbom och Åberg (1999) beskriver vidare att under 1970-talet kom idealet om den fria 
uppfostran. Det ansågs att varje människa själv skulle söka sina värderingar i sitt inre samt 
genom att pröva och lära av sina misstag. Det ansågs också vara fel om en vuxen försökte 
styra ett barn. Problemet var bara att tidningar, musik och TV förmedlade budskap till barn 
och ungdomar. Förvirringen blev stor eftersom att de unga inte hade någon att testa sina 
värderingar emot när föräldrarna inte ville påverka dem. I sin förvirring hände det att 
ungdomarna blev offer för kommersiella krafter. Idag försöker de vuxna överföra sina 
värderingar genom att vara goda förebilder för barnen, de hoppas genom det att barnens 
värderingar ska efterliknas den vuxnas, vilket kan vara väldigt svårt. Kamrater, film, 
idrottsstjärnor och musik- och filmidoler kan ibland betyda mer som förebilder än föräldrar 
och lärare. Vi måste nu hitta nya metoder för att barnen utifrån sin egen övertygelse blir 
medvetna om vilka värderingar de har samt hur det styr olika val i vardagen. 
 
En del av problematiken med värdegrundsfrågor tar Steinberg (1994) upp. Varje dag ser vi 
reklam som talar om för oss att vi ska vara vackra, starka, fräscha och energiska vilket kan 
leda till en känsla av att inte duga. Föräldrarna talar om för barnen vad de anser vara bäst  
eftersom de har erfarenhet, medan kamraterna ofta har ett inflytande som är raka motsatsen 
till det föräldrarna säger hemma.  
 
Värdepedagogiskt arbete 
 
Med värdepedagogiskt arbete menar vi ett kontinuerligt arbete med värdegrundsfrågor. 
Arbetet kan utföras bland annat genom värderingsövningar. Se Orlenius (2001). 

 
Enligt Svedbom och Åberg (1999) är syftet med att arbeta med värderingar ett sätt att få igång 
en process som ska göra människor medvetna om sina egna åsikter, handlingar och attityder.  

http://www.skolverket.se/sb/d/372/a/848
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Tanken är inte att lära ut vissa åsikter, utan ett sätt att arbeta, en modell för hur man väljer 
ståndpunkt. Metoden vill lära ut värderande istället för vissa värderingar.  

 
Ska jag stiga upp ur sängen eller ligga kvar? Ska jag ta socker i frukostkaffet eller inte? Ska jag cykla 
till jobbet eller ta bilen? Knappt har vi vaknat på morgonen förrän vi ställs inför de första av dagens 
många olika valsituationer. Och hur vi väljer, i stort och smått, är avgörande för hur våra liv gestaltar 
sig. Ändå är vi inte alltid medvetna om att vi faktiskt gör val, och inte heller om de värderingar som 
styr valen. (Svedbom och Åberg: 1999, s. 7) 

 
Edling (2000) menar att om skolan ska rusta för livet är det avgörande att eleverna får 
lära sig att hantera konflikter, lösa känslomässiga problem som hindrar arbete och 
utveckling, samverka i en grupp på ett centralt sätt, lyssna, stå framför en grupp och 
uttrycka tankar och känslor. Om eleverna inte klarar av detta spelar det mindre roll hur 
mycket faktakunskaper de får, skoltiden och vuxenlivet kommer ändå att bli onödigt 
problemfyllt. Att inte ge eleverna dessa baskunskaper är som att säga: nu ska vi lära oss 
alfabetet, men eleverna får bara lära till bokstaven N. Det fanns inte tid kvar till resten 
(Edling, 2000). 

 
Enligt Steinberg (1983) är en av de viktigaste uppgifterna i skolan att göra elever förberedda 
att möta värderingsfrågor. Skolan ska inte ge färdiga värderingar eller övertyga eleverna om 
vad som är rätt och fel. Skolan skall uppmuntra eleverna till självständigt tänkande, förmågan 
att analysera alternativ och konsekvenser vid livets många valmöjligheter samt verbala och 
skriftliga färdigheter. Om undervisningen ska bli mer meningsfull så bör man uppmärksamma 
värderingsteman i läromedel och i andra moment i klassrummet. Frågorna man tar upp till 
diskussion bör också främja elevernas medvetenhet om egna och andras värderingar samt 
förmågan att analysera konsekvenserna av olika värderingar. Vidare beskriver Steinberg 
(1983) att om man i skolan fortsätter undvika att bearbeta värderingsfrågor så gör man sig 
skyldig till Rapport-syndromet. Man sitter framför sin TV och får höra och se den ena 
dramatiska nyheten efter den andra. När vi sedan sett färdigt på nyheterna har vi gjort vår 
plikt – vi har blivit informerade. Nyheterna görs till underhållning och tillslut blir inslagen 
overkliga. Ingen ifrågasätter innehållet eller frågar vad vi tycker eller vad man skulle kunna 
göra. På liknande sätt går det till i skolan. Läroböcker utformas på samma sätt som ”Rapport”, 
få ifrågasätter innehållet, få frågar sig vad vi vuxna eller eleverna tycker om frågorna som 
berörs, och i ännu mindre grad aktiveras eleverna så att de engagerar sig i frågor som berör 
omgivningen.  
 
Enligt Svedbom och Åberg (1999) kan värderingsövningar anpassas efter olika målgrupper 
och användas i de flesta sammanhang. I skolan är värderingsövningar en lämplig metod att 
använda sig av. Det bästa är om man kan göra värderingsövningar till en naturlig del av 
arbetet i skolan.  
 
Värdegrundsarbete i skolan 
 
Thornberg (2004) menar att det utöver skolans mål och direktiv för det värdepedagogiska 
arbetet, så som det formuleras i läroplan, kursplan och lokala styrdokument även sker en 
outsagd värdepedagogisk praktik i skolan. Värden kommer till uttryck i de sätt som lärare  
planerar lektioner, lägger fram, värderar och väljer ut lärostoff, i vad och på vilket sätt de 
väljer att tillåta och uppmuntra händelser i klassrummet, i sitt förhållningssätt och i sina  
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lärstilar, attityder och relationer till eleverna med mera. En hel del moralisk påverkan tycks 
vara inbäddad i det dagliga livet i skolan och pågår utan att varken lärare eller elever tycks 
vara särskilt medvetna om det. Imsen (2000) beskriver att skolan förutom att förmedla 
kunskaper även har ett fostrande uppdrag. Men liksom Thornberg menar Imsen att detta 
innebär att skolan skall arbeta med normer, värderingar och attityder på det personliga planet. 
Skolan skall även bidra till den sociala fostran, vilket betyder att skolan ska lära eleverna hur 
de ska uppföra sig mot och förhålla sig till varandra som medmänniskor och 
samhällsmedborgare. Skolan ska också, förmedla respekt för dem som tänker annorlunda och 
tolerans gentemot andra kulturer och traditioner än den egna.  
 
Under det senaste årtiondet har skolan givits mer ansvar för barnens uppfostran. En av skolans 
många målsättningar är personlighetsutveckling. Om inte diskussioner och värderingsfrågor 
får mer utrymme i skolans vardag kommer våra barn och ungdomar även i fortsättningen ha 
svårt att handskas med livsfrågor. Det är vårt ansvar som pedagoger att hjälpa barnen med 
svåra beslut (Steinberg, 1994).  
 
Enligt en studie av Skolverket huruvida skolan lyckas med sitt uppdrag framkom att alla 
lärare tycker att det är viktigt att skolan uppmuntrar nyfikenhet och initiativförmåga och lär 
eleverna att ta ställning i etiska och moraliska frågor. Bara fyra av tio lärare anser att skolan 
klarar av det uppdraget. 90 procent av föräldrarna tycker att det är mycket viktigt att eleverna 
får ta ställning i etiska och moraliska frågor i skolan men bara 25 procent anser att skolan 
lyckas i stor eller ganska stor utsträckning. Senare attitydundersökningar (1997-1999) visar att 
en tredjedel av lärarna uppger att problemen med kränkande behandling har ökat, och nästan 
hälften menar att problem angående etik och moral har ökat. Även föräldrarnas syn på skolan 
som social miljö har blivit mer negativ än tidigare. Nästan hälften av lärarna uppger att de inte 
har tillräckliga kunskaper i elevsocialt arbete. (Orlenius, 2001)  
 
Byréus (2005-09-06) beskriver att eleverna genom värderingsövningar utvecklar 
inlevelseförmågan och får övning inför olika sociala sammanhang. Eleverna ges verktyg för  
att bemöta olika roller och attityder bland varandra samt aktivt ta ställning i frågor som inte 
har några givna svar. Svedbom och Åberg (1999) i sin tur anser att värderingsövningar kan ge 
medvetenhet om egna värderingar, träning i att våga föra fram och stå för en åsikt samt sätta 
sina egna gränser, träna beslutsfattande, utveckla ökad samstämmighet mellan vad man 
tycker, säger och gör, stärka känslan av personligt ansvar, ge ökad självkänsla samt främja 
kommunikation och sammanhållning i klassen.  
 
Värderingsövningar i praktiken  
 
Steinberg (1994) beskriver att några typiska områden som ofta skapar konflikter gällande 
värderingar, handlingar och känslor är: religion, fritidsaktiviteter, pengar, döden, fred/krig, 
familjen, skolan, kärlek, personlig smak, hälsa, regler och kamrater med mera. Man kan hitta 
värderingsteman i material och undervisning på alla utbildningsnivåer från förskolan och upp 
till högskolestudier i alla ämnen. Det är bara utgångspunkterna som varierar. Värderingsteman 
kan man också hitta i filmer, TV- program, teater, bilder, musik, böcker, och sagor med mera. 
I förskolan behöver man oftast inte gå längre än till barnens egna frågor om omvärlden för att 
hitta utgångspunkter för samtal omkring värderings- och samlevnadsfrågor. Sagor innehåller 
ofta, massor av livsviktiga frågor som man sällan bearbetar.  
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Det faktum att övningar för yngre barn kräver speciell eftertanke betyder inte att de är mindre viktiga. 
Tvärtom visar erfarenheterna att elever som ofta i enkla situationer får möjlighet att tänka efter och 
välja, har bättre förutsättningar att klara många vardagssituationer.  (Svedbom och  Åberg: 1999, s. 
38) 

 
Svedbom och Åberg (1999) anser att det i arbetet med värderingsövningar tillsammans med 
de yngsta eleverna är bra att tänka på att dessa inte ännu har utvecklat förmågan att tänka  
abstrakt. Även att vrida och vända på problem eller att se saker ur andra människors ögon är 
svårt. Yngre barn tänker ofta i svart eller vitt, rätt eller fel, det som finns däremellan 
förekommer sällan. Värderingsövningarna med små barn bör därför vara konkreta och 
närliggande, läraren bör inte använda abstrakta begrepp, ord som sanning och rättvisa är svåra  
att förstå när man är liten. Vidare beskriver Svedbom och Åberg (1999) att det inte bör finnas 
för många alternativ att ta ställning till. När man arbetar med de yngsta eleverna i skolan, kan 
det räcka med att träna sitt eget ställningstagande utan att behöva berätta för kompisarna vad 
man tycker. Ett exempel på detta arbetssätt kan vara att eleverna lägger ner huvudet på 
bänken och blundar medan de räcker upp handen för att visa sin åsikt. Allteftersom klarar 
barnen av att sitta i en ring på golvet och göra tummen upp om de instämmer eller tummen 
ner om de inte instämmer i det påstående som ges. När eleverna är i åtta- till nioårsåldern har 
deras tänkande utvecklats och de kan lyssna till varandra samt följa hur den andra tänker, 
samtalen blir mer lika diskussioner. Det kan räcka med en till två värderingsövningar per dag 
då det gäller de yngsta eleverna.  
 
Att leda värderingsövningar 
 
Enligt Colnerud och Thornberg (2003) visar forskning att det finns ett antal faktorer som 
måste fungera för att man ska lyckas med det värdepedagogiska arbetet. Det är i gemenskap 
som de moraliska och demokratiska värdena skapas, man måste tro på elevernas förmåga att 
utvecklas. Skolans sociala erfarenheter påverkar elevernas moraliska utveckling och elever 
behöver handledning för att kunna samarbeta vid konflikter. Lärarna ska vara förebilder för 
eleverna och man bör ha fokus på moralen och se etiken som mer viktig än etiketten. När man 
leder värderingsövningar är det viktigt att tänka på att skapa ett tillåtande klimat där eleverna 
vågar visa sin åsikt och medverka i samtalet. Som lärare ska man inte tvinga en elev som inte 
vill vara med, att deltaga. Om det är samma elev som aldrig vill vara med bör läraren ta reda 
på orsaken till detta. Läraren ska undvika att ge personliga omdömen till eleverna. Det är 
viktigt att ge tydliga instruktioner så att varje elev vet vad som ska göras. Om eleverna ska 
delas in i grupper är det bäst om läraren tar ansvar över gruppinledningen. Läraren bör aldrig 
ha bråttom när han/hon arbetar med värderingar och aldrig kritisera någons åsikter. Avbryt 
inte den som talar och acceptera andras känslor. Kom ihåg att alla har rätt till att ändra sin 
uppfattning (Colnerud och Thornberg, 2003). 
          
Steinberg (1994) anser att om man ska lyckas i arbetet med värderingsövningar är det viktigt 
att även vi vuxna är beredda att se på oss själva genom reflekterande frågor. Exempel på 
reflekterande frågor kan vara: hur samarbetar vi med varandra? På vilket sätt tar vi ansvar? 
Vad har jag för självkänsla? Vilka är mina värderingar och handlar jag i överensstämmelse 
med dem? Om vi inte själva funderar över dessa frågor är det lätt att vi ställer för stora krav 
på eleverna. De ska samarbeta, ta ansvar, ha många värderingar och ett bra självförtroende. 
Men vi vuxna då? frågar sig Steinberg (1994). 
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Andra saker som Steinberg (1983) tar upp i sin forskning är att genom samtal i klassrummet 
kring värderingsteman av både personlig och samhällelig natur kan många lärare uppleva att 
deras undervisning anknyter till elevernas verklighet och därmed blir undervisningen 
meningsfull. Då man använder sig av värderingsövningar i undervisningen kommer eleverna 
att uppleva sin tid i skolan som mer relevant. Genom arbetet med värderingar kan vi förvänta  
oss förändringar både på det personliga planet och i gruppen som helhet. Men vi måste ha 
realistiska förväntningar och inte bli besvikna om vi inte kan ändra hela ungdomskulturen. Vi 
måste däremot inse att vi sätter igång livsviktiga processer med våra samtal – att vi lär 
eleverna att tänka självständigt, verbalisera åsikter och känslor, stå för sina åsikter inför en 
grupp och inse konsekvenserna av sina handlingar. Förändringar inträffar inte över en natt och 
sker endast om vi konsekvent visar att vi tycker det är viktigt att diskutera värderingar, etiska 
dilemman och frågor om moral och rättvisa. Följande citat får belysa ett tankesätt som lärare 
kan ta med sig i arbetet med elever: 
 

Why must teachers see their role only as putting things into the mind of the child? Why can’t a role 
be defined that would help a child take out same of the confusion that already exist in his mind, 
remove it, look at it, examine it, turn it around, and make some order out of it? Why can’t teachers 
learn to spend some of their time helping children sort though the bewildering array of beliefs and 
attitudes that saturate our modern life? Is this not the road to values, to clear and personal values? 
 (Raths m.fl. 1978, s. 46) 

 
Vår syn på värderingsövningar 
 
Vår syn på värderingsövningar har vuxit fram under arbetet med denna rapport samt utifrån 
vårt uppdrag som lärare enligt Lpo 94.  
 
Enligt den uppfattning vi bildat utifrån de olika källorna är värderingsövningar för oss ett 
kontinuerligt arbete i grupp, som går ut på att aktivt arbeta för att stärka varje enskild individ, 
genom att bland annat öka individernas självkänsla och arbeta för att alla ska våga föra fram 
och stå för sina åsikter. Värderingsövningar kan användas som ett verktyg för att lösa 
konflikter, men vi anser inte att värderingsövningar endast handlar om konfliktlösning. 
Arbetet går också ut på att skapa trygghet i gruppen som helhet. Arbetet kan utföras på olika 
sätt, både genom värderingsövningar som ”Fyra hörn” och ”Heta stolen”, men även genom 
massage, avslappning, och Kompissamtal 3. Dessa övningar kommer vi att presentera senare i 
rapporten. Genom att vara trygg i sig själv samt trygg i gruppen har eleverna lättare för att ta 
till sig kunskaper. Under dessa övningar anser vi att det inte är läraren som ska överföra sina 
värderingar till eleverna utan värderingsövningar går ut på att eleverna ska upptäcka vilka 
värderingar de själva har, vilket Steinberg (Personlig kontakt 2005-11-03) samt Svedbom och 
Åberg (1999) styrker. 
 
Sammanfattning av bakgrund 
 
Enligt de gällande läroplanerna för förskola och grundskola ska grundläggande värden 
överföras och förmedlas samtidigt som vikten av att eleverna själva reflekterar och utvecklar 
sina egna ställningstaganden betonas. Ett sätt att arbeta på är genom värderingsövningar. 
Skolan har ett fostrande uppdrag - normer, värderingar och attityder ska bearbetas. I den 
sociala fostran framkommer hur eleverna ska uppföra och förhålla sig till varandra. Eftersom  

                                                 
3 värderingsövning där eleverna bland annat lär sig lösa konflikter 
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skolan har fått ett större ansvar för barnens uppfostran har vårt ansvar som pedagoger ökat 
och vi måste hjälpa barnen med svåra beslut. Många lärare anser att de inte har tillräckliga 
kunskaper i elevsocialt arbete samtidigt som det inte finns några detaljer i läroplanen för hur 
arbetet med skolans värdegrund ska utföras.  
 
Dagligen utsätts vi människor för yttre påverkan och vi gör både medvetna och omedvetna 
val. Värderingsövningar kan vara ett sätt att få varje individ att reflektera över sina  
värderingar och att göra medvetna, goda val. Värderingsövningar gör människor medvetna 
om sina egna attityder och åsikter med mera. Genom att uppmärksamma värderingsteman i  
vardagen kan undervisningen göras mer meningsfull. Det bästa är att göra värderingsövningar 
till en naturlig del av arbetet i skolan. Dessa övningar kan man arbeta med i alla åldrar bara de 
anpassas efter grupp och ålder. Med de kunskaper vi fått i ämnet, har vi kommit fram till att 
värderingsövningar är viktiga att arbeta med i skolan. Därför blev vi nyfikna på hur lärare 
som arbetar med värderingsövningar i skolvardagen ser på värderingsövningar och hur de 
arbetar med dem i skolans tidiga år. 
 
Syfte  
 
Syftet med vårt examensarbete är att undersöka lärarnas syn på värderingsövningar och hur de 
arbetar med värderingsövningar i skolvardagen i skolans tidiga år. 
 
Metod 
 
Val av metoder 
 
För vår rapport passar den kvalitativa metoden bäst. Enligt Patel och Davidsson (1994) ställer 
den kvalitativa metoden frågor som ger utrymme för informanten att svara med egna ord. 
Syftet med den kvalitativa metoden är att identifiera egenskaper och hitta strukturer i 
informantens livsvärld eller tolkningar om något fenomen. Som redskap för studien har vi 
använt oss av intervjuer och observationer. I den kvalitativa intervjun är både den som 
intervjuar samt informanten delaktiga i samtalet. Vi har under intervjuerna träffat varje 
informant personligen och följt vår intervjuguide (se Bilaga 1) som innehöll både fakta-, 
värderings- och bedömningsfrågor (Svenning, 1999). Som stöd till utformandet av 
observationerna har vi använt oss av ett observationsschema utformat som ett kontaktschema. 
Ett kontaktschema är enligt Rubinstein och Wesén (1986) ett schema där observatören ritar 
upp hur barnen sitter och markerar med pilar vem som pratar med vem. Vi valde att utifrån 
Patel och Davidson (1994) göra strukturerade observationer, vilket vi tyckte passade för vår 
undersökning.  Dessa förutsätter att problemet är så preciserat att det är givet vilka situationer 
och beteenden som ska ingå i observationerna (Patel och Davidson, 1994). 
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Informanter 
 
Valet av informanter gick till på följande sätt:  
 
Vår avsikt var att intervjua nio pedagoger som arbetar med värderingsövningar i 
skolvardagen. Genom kontakter samt hörsägen fick vi namn på dem. Vi började med att 
skicka e- post till alla nio pedagoger, varav endast en svarade att hon ville ställa upp. De 
resterande åtta kontaktade vi igen, denna gång via telefon. Av dessa åtta var sex personer 
villiga att ställa upp på en intervju. De resterade två hade ej möjlighet att medverka på grund 
av olika orsaker. Vid intervjutillfällena utlovades alla informanter anonymitet. Detta 
garanterade vi genom att inte skriva ut deras namn. Informanterna har också fått möjlighet att 
läsa igenom den renskrivna intervjun samt att göra korrigeringar av eventuella misstolkningar.  
Det är först efter detta som vi sammanfattat intervjuerna och lagt in resultatet av dem i denna 
rapport.  
 
Vi valde att intervjua de sju pedagoger som var villiga att ställa upp, varav tre är män och fyra 
är kvinnor. En av dem är förskollärare, två är specialpedagoger med förskollärar- och  
lågstadielärarutbildning i grunden,  två är 1-7 lärare, en är utbildad lågstadielärare och en är 
utbildad 4-9 lärare. Variationen kring deras arbetslivserfarenhet är stor. Den pedagog som 
arbetat längst har 27 års erfarenhet medan den som är examinerad senast har arbetat i skolan i 
sex år.  
 
Vi har observerat en lärare samt en skolklass på 20 elever i de tidiga skolåren under deras 
arbete med värderingsövningar. Anledningen till att vi valde denna lärare och klass var att vi 
genomförde vår senaste verksamhetsförlagda del av utbildningen i den klassen. Innan 
observationerna utfördes kontaktade vi varje elevs förälder genom ett brev för att få tillstånd 
att observera deras barn i arbetet med värderingsövningar i skolan. Genom brevet garanterade 
vi att inga namn eller andra personliga uppgifter som bidrar till att det går att spåra en enskild 
elev lämnas ut.  
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Tidsplan 
 
v. 31-34  

• Söka och läsa litteratur.  
 
v. 35-37  

• Arbeta med PM. 
 

v. 37  
• Skicka in PM. 
 

v. 43  
• Observera värderingsövningar ute i verksamheten. 
 

v. 44  
• Gör kompletteringar i bakgrunden. 
• Renskriv observationer. 

 
v. 45  

• Boka tid för intervjuer. 
• Observera värderingsövningar ute i verksamheten. 
• Renskriv observationer. 
• Ev. bilagor. 

 
v. 46 

• Intervjua lärare ute i verksamheten. 
• Renskriv intervjuerna. 
• Ev. kompletteringar i vår bakgrund. 

 
v.47 

• Sammanställ informationen vi fått in genom intervjuer och observationer. 
• Renskriv resultat samt skriv resultatdiskussion.  
• Gör innehållsförteckning. 
• Skriv abstrakt. 

 
v.48 

• Färdigställ rapporten. 
 
v.49   

• 6/12 sista dagen för inlämning av rapport.  
• 9/12 sista anmälningsdagen för seminarium v. 51.  

 
v.51- v.1 

• Gör kompletteringar efter opponenterna och handledarens förslag till förbättring. 
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Instrument 
 
Intervjuguide – se Bilaga 1.  
Under intervjuerna har vi även använt oss av en bandspelare samt av papper och penna. 
 
Observationsschema – se Bilaga 2 
Under observationerna har vi också använt oss av papper och penna. 
 
Genomförande 
 
Vi kontaktade och bokade tid med de lärare vi ville intervjua, de blev våra huvudinformanter. 
Varje intervju genomfördes på informantens arbetsplats, mer eller mindre ostört. Intervjuerna 
genomfördes med hjälp av en bandspelare därför att vi ville koncentrera oss på intervjuerna, 
utan att samtidigt behöva anteckna i enlighet med Trost (1997). Tanken var att placera 
bandspelaren på bordet så att intervjun kunde föras som ett naturligt och avslappnat samtal, 
men eftersom bandspelaren som användes hade en mindre bra mikrofon var vi tvungna att 
skicka bandspelaren mellan oss som talade. Under intervjuerna använde vi oss av frågorna 
från vår intervjuguide. (Svenning, 1999) 
 
Vi har genomfört tio observationer varav vi anser att endast sex av dem gav något för vår 
undersökning, med anledning av detta redovisar vi endast dem i rapporten. Anledningen till 
detta bortfall var att under fyra av observationerna hände ingenting som var av intresse för 
vårt syfte med undersökningen. Observationerna utfördes i en skolklass på 20 elever för att ta 
reda på hur värderingsövningar kan genomföras i de tidiga skolåren. Vi ville också observera 
lärarens roll i dessa övningar. Under observationerna studerade och antecknade en av oss 
läraren roll medan den andra tittade på hur övningen gick till. Vid de tillfällen då vi använde 
oss av observationsschema (se Bilaga 2) fyllde en av oss i detta medan den andra studerade 
lärarens roll.  
 
Analys av data 
 
När intervjuerna var gjorda satte vi oss och skrev ner de bandade intervjuerna samt 
kompletterade med intryck som observerats under intervjuerna. När intervjuerna var ordagrant 
avskrivna gjorde vi en kort sammanfattning av informanternas svar därefter styrkte vi det 
lärarna sagt med citat. Vi läste noggrant igenom de svar på intervjufrågorna som vi fått av 
våra informanter för att därefter kunna urskilja mönster. Informanternas svar består av både 
skillnader och likheter som vi kategoriserat under varje fråga. Även observationerna skrevs 
detaljerat ner, av detta material valde vi ut delar som vi ansåg hade kopplingar till vårt syfte 
med observationerna, därefter gjorde vi en sammanfattning. När vi var färdiga med 
sammanställningarna tittade vi på skillnader, likheter och kopplingar mellan intervjuerna, 
observationerna samt all bakgrundsfakta i enlighet med Svenning (1999). Målet med en 
kvalitativ analys är enligt Patel och Davidson (1994) att hitta mönster, teman och kategorier i 
materialet. Med material menas bakgrundsfakta men även intervjuer och observationer. Dessa 
mönster, teman och kategorier kommer sedan att ligga till grund för rapporten. Det är i 
enlighet med detta som vi utformat denna rapport.  
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Resultat 
 
Vi kommer här att presentera resultatet av intervjuerna och observationerna, samt vår 
resultatdiskussion.     
 
Resultat av intervjuer 
 
Syftet med att intervjua lärare var att tillägna oss kunskaper om vilken syn de har samt hur de 
utför arbetet med värderingsövningar i skolvardagen. Vi har intervjuat en förskollärare, två 
specialpedagoger, två 1-7 lärare, en lågstadielärare och en 4-9 lärare. Intervjuerna redovisas 
här genom en analys av det rådata vi fått fram. Efter analysen finns citat av lärarna som 
belyser textens innehåll. Vi avslutar med att sammanfatta analysen. 
 
Vad betyder begreppet ”värderingsövning” för dig som lärare? 
 
Vi ser att begreppet värderingsövning har olika betydelse för olika lärare. 
 
För några av lärarna betyder begreppet ”värderingsövning” att eleverna ska våga ge 
synpunkter samt stå för sina åsikter och upptäcka vilka värderingar de är bärare av.  
 

Det handlar mycket om att barnen ska våga stå för sin egen sak, våga uttrycka sin egen mening. Plus 
att man vågar ta ställning till olika saker.  
 
Framförallt göra dem medvetna om sina egna värderingar och hur de själv förhåller sig till sig själva, 
i gruppen.   

 
Värderingsövningar ses av andra lärare som ”rena övningar” där eleverna inte kan göra rätt 
eller fel, övningar där eleverna lär sig att lösa konflikter. Andra tycker att det är ett sätt att 
arbeta med en barngrupp. Ordet värderingsövning kan utvecklas över tid.  
 

När jag hör ordet så tänker jag, värderingsövning, att det är några speciella övningar man gör för att 
jobba utifrån värdegrunden. Men när jag tänker på värderingsövning för mig, är det att jobba med 
relationer, hur vi bemöter barn, föräldrar, medarbetare. Att man pratar om rättigheter och skyldigheter 
med barn.  

 
Det finns inget facit för vad som är rätt och fel, eleverna får känna vad som är rätt och fel för dem.  

 
Jag har utvecklat min tanke från att tidigare anse att värderingsövningar är konkreta övningar till att 
idag anse att värderingsövningar inte bara är övningar, visst måste man öva men det är mer ett sätt att 
jobba med en barngrupp. 

 
… Att lära sig lösa konflikter genom samtal och inte med våld…  

 
I vilket sammanhang kom du för första gången i kontakt med värderingsövningar?  
 
Vi kan sammanfatta denna fråga genom att skriva att många lärare har upplevt sin första 
kontakt med värderingsövningar under sin tid på lärarutbildningen.  
 

… Det var nog när jag gick utbildningen, till förskollärare, man hade drama och man jobbade med 
värderingsövningar för att man skulle känna sig trygg och så där.  
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De som inte kommit i kontakt med värderingsövningar under sin tid på lärarutbildningen har 
bland annat deltagit i kurser, andra har upptäckt värderingsövningar genom åren då de arbetat 
med klasser och sett att de behöver redskap för att bland annat kunna uttrycka sig.  

 
… De hade utbildning med oss i ämnet och vi jobbade tillsammans med värderingsövningar och vi 
fick själv då prova på dessa värderingsövningar. 
 
Ja, det var väl då när jag som ny ”exad” lärare kommer ut och ska ha engelska med ett gäng killar 
som inte gick i skolan men som jag hade lyckats samla i alla fall till ett pass i engelska första gången. 
När jag skulle jobba med engelska då så reste sig alla upp och knallade ut från klassrummet. Då inser 
jag att det här handlar om någonting annat än att jobba med engelska, då kom jag i kontakt med 
värderingsövningar.  
 

Endast en lärare uppger sig komma ihåg att denne själv fått delta i värderingsövningar under 
sin egen skoltid.  

 
Jag visste det inte då men jag hade en lärare på mellanstadiet och han gjorde sådana övningar med 
oss.  
 

Varför har du börjat arbeta med värderingsövningar? 
 
Denna fråga besvaras efter vilken innebörd ordet värderingsövning har för den enskilda 
läraren. Här ser vi tydligt att det finns två grupper.  
 
En lärare ser värderingsövningar som ett förhållningssätt där läraren överför de värderingar 
som vår skola vilar på.  
 

Det är ju grunden tycker jag på något vis, det är ju ett centralt begrepp i vår värdegrund att jobba med 
människors lika värde, rättigheter, jämlikhet och allt det här.  

 
Andra ser värderingsövningar som ett hjälpmedel för att varje elev ska få bli uppmärksamma 
på vilka värderingar de har. Enligt dessa lärare är värderingsövningar ett bra sätt att lära känna 
varandra, skapa ett trivsamt klimat samt att allas tankar kommer fram och att eleverna lär sig 
lyssna på vad kamraterna tycker 

 
 …det är ett bra sätt att komma närmare barn, att lära känna varandra.   
 
… för att kunna hitta allas tankar och alla får höra allas tankar.  
 
…så att eleverna tycker att det är roligt att vara i skolan och jag som lärare ska ju också trivas. 

 
Värderingsövningar kan enligt en lärare också handla om att eleverna ska lära sig att 
handskas med konflikter samt sätta ord på sina tankar och stå för vad de tycker. 
 

… För att ge barnen redskap till att både lösa konflikter och kunna stå för vad de tycker och tänker 
samt stärka deras självkänsla.  

 
För att jag själv blivit medveten om hur viktigt det är, att eleverna ska kunna sätt ord på sina tankar 
och känslor och kunna stå för vad de tycker och varför de tycker.  
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Vilket är ditt syfte med att arbeta med värderingsövningar? 
 
Detta är en fråga som många av lärarna redan anser sig svarat på genom föregående fråga, 
men många fyller på för att klargöra syftet. Syftet handlar om att få eleverna trygga och 
stabila, eleverna ska fundera på vad de tycker samt lära sig att stå för sina åsikter. Flera 
nämner eleverna inte kan göra rätt eller fel när man jobbar med värderingsövningar. Lärarna 
tror att värderingsövningar ger arbetsro och de vill att eleverna ska förstå att de genom att 
göra val kan påverka sin egen livssituation.  

 
…det är ju grunden, alltså du måste ju vara trygg och stabil för all kommande inlärning.  

 
Det är att klargöra värderingar och få eleverna att tänka själv och våga stå för sina åsikter. I klassen 
hoppas man att det ska skänka en viss arbetsro, att man känner varandra och törs vara öppna för 
varandra och det tycker jag är lika viktigt. Att kommunicera i klassen och låta alla vara med, även de 
som är tysta har svårare att gömma sig i en värderingsövning.  

 
Givetvis för att utveckla ungarnas eget tänkande i mångt och mycket. Men också mycket för att 
främja gruppen helt enkelt. Primära skälet är att främja de egna valen och sådant, genom att tänka på 
sitt eget handlande. Hur man gör, vad man gör, varför man gör? Och så vidare. 

 
Att stärka eleverna. Eleverna ska kunna sätta ord på sina tankar och känslor, varför det tycker si och 
varför de tänker så. Men också att det ska känna att de är accepterat vad de tycker, man kan tycka 
olika och alla behöver inte tycker lika. Det finns inget rätt eller fel.  

 
Hur gör du då du introducerar värderingsövningar i en ny grupp? 
 
Här ser vi tydligt att variationerna är stora. Vissa har inga speciella värderingsövningar för 
eleverna utan anser att frågor om värdegrunden är någonting som de naturligt får in i 
skolvardagen.  
 

… om jag har några speciella värderingsövningar… 
 
Andra ser värderingsövningar som någonting man måste avsätta en viss tid för utöver det 
”vanliga” arbetet med värdegrunden, för att ska ges möjlighet att träna sig i att tala, och 
lyssna.  
 

Jag har för mig att med den här klassen så pratade vi om det och vi gjorde en övning som gick ut på 
att man ritade av varandra och eleverna fick berätta om vad de såg hos personen de ritade av. Men jag 
har haft olika övningar som introduktionsövningar, det finns ju jätte många att välja på i olika 
värderingsböcker och man kan ju hitta på själv också.  
 
Jag har hittat ett väldigt bra material som heter ”Visst kan du”! 4 som jag har följt från årskurs 1 där 
barnen först får jobba med sig själva och lära känna sig själva på ett positivt sätt. Sen har jag i årskurs 
1 på våren introducerat ”Kompissamtal” och det tycker jag är jättebra, för de motverkar mobbning 
och barnen lär sig prata med varandra och de lär sig tala om varför de har blivit ledsna och de lär sig 
också säga om de gjort någon annan ledsen. 
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I den sista gruppen som jag arbetar med nu som jag följt med till ettan började vi redan förra året med 
att ha en övning där eleverna, två i veckan, hade som uppgift att ta med sig någonting hemifrån som 
de skulle berätta någonting om och varför det valt just den saken. Det kunde vara en bok, ett 
mjukdjur, en sak man fått av mormor och morfar eller vad som helst, men det skulle vara någonting 
de tyckte om.  

 
En lärare kan inte ge oss något direkt svar på denna fråga eftersom att läraren anser att det till 
stora delar beror på gruppsammansättningen.  

 
Det är ju jätte olika, beroende på hur gruppen ser ut. Är det bara tjejer i gruppen så kan det vara en 
helt annan introduktion än om det bara är killar. Vad det är för ålder? Vad är syftet med 
värderingsövningen just där? Det finns ett långsiktigt syfte sen finns det ett kortsiktigt syfte. Det är ju 
jätte olika, det är helt och hållet utifrån gruppen, hur introduktionen ser ut.  

 
Vid vilken ålder anser du det är lämpligt att starta upp arbetet med värderingsövningar i 
skolan? 
 
Börja med värderingsövningar så tidigt som möjligt, det är svaret vi får från alla lärare. 
Föräldrarna börjar redan i hemmet innan barnet ens kan prata och detta är något som bör  
fortsätta livet ut. 
 

Den dag de föds. Redan i förskolan, alltså för mig är ju värderingsövningar det här med 
förhållningssätt. Hur är vi människor mot varandra?   
 
När som helst och hur länge som helst. Jag har då inte stött på några problem. Jag har jobbat från 
årskurs 1-6 med värderingsövningar.  
 
Jag tycker att det är viktigt i alla åldrar! Man kan bara tänka på att bemöta barnen där de är. 

 
Vilken behållning har eleverna i de tidiga skolåren av att arbeta med värderingsövningar? 
 
Många av lärarna räknar upp vad varje enskild elev har för behållning av arbetet med 
värderingsövningar till exempel att de lär sig att sätta ord på tankar och känslor, intressen och 
sin vilja samt att de lär sig lyssna på varandra. De nämner även vad gruppen som helhet kan få 
ut av att arbeta med värderingsövningar, som att gruppen svetsas samman och att det blir 
bättre arbetsro. 
 

… Att man svetsar samman gruppen plus att man lär sig att tänka själv och självständigt och stå för 
sina åsikter. Men återigen att svetsa samman gruppen och få en trygghet och arbetsro tycker jag är 
jätteviktigt i sammanhanget.  
 
Barnen lär sig snabbare att kunna stå för vad de tycker och tänker, lösa konflikter utan våld, lär se 
varandra i en stor grupp samt att se sig själva i ett sammanhang, vad de själv spelar för roll i gruppen.  
 
Man får en bättre förståelse för varandra, det är jätteviktigt och det följer med hela livet.  

 
En lärare menar att arbetet med värderingsövningar ska genomsyra allt arbete och att det är en 
förutsättning för att eleverna ska kunna ta in annan information och annat lärande. Därför 
säger denne:  
 

Barnen har ju bara behållning av det.  
 
 



  

17 
 
En lärare säger att det inte bara handlar om skolan utan att varje förälder har det yttersta 
ansvaret.  

 
Det är inte skolans uppgift i första hand att lära barn det, det är ju förälderns ansvar. Det är ju det livet 
handlar om, om man har barn, att hjälpa barnet att klara sig som vuxen… Det är ju grunden för 
värderingsarbetet.   

 
Vad bör vi som blivande lärare tänka på i arbetet med värderingsövningar i skolvardagen, i 
de tidiga skolåren? 
 
Utifrån dessa svar tolkar vi att det finns mycket för oss som blivande lärare att tänka på i 
arbetet med värderingsövningar.  
 
En av lärarna svarar att tankegången och medvetenheten måste börja hos en själv.  
 

Jag tror att man måste tänka själv först och få den här medvetenheten själv, om jag tycker att det är 
viktigt. Jag kan inte bara lägga in det i undervisningen för att det är populärt utan jag måste ha en röd 
tråd i det också. Vad är syftet med att jobba med värderingsövningar och värderingsfrågor med 
barnen? Jag tror att det är det viktigaste att tänka på.   

 
Andra påpekar vad man kan tänka på i arbetet med eleverna till exempel att man måste se till 
vilka behov som finns i gruppen.  
 

Tänk på att alla måste få plats och komma till tals och att ingen får tvingas att prata eller komma med 
synpunkter. Eleverna måste även ges möjligheter att ändra sin åsikt.  

 
Ja, det är ju att se på gruppen… Det är där man ska börja, så att man inte bara hittar en bok med en 
massa värderingsövningar som, Risken finns5, till exempel, så tänker man att det här vill jag testa, det 
kanske inte ens passar i gruppen. Så först ska man vara säker på hur gruppen ser ut och sen kan man 
börja jobba med värderingsövningar.  
  
Att möta eleverna där de befinner sig. Det är viktigt att övningarna är på en nivå där barnen känner 
igen sig och kan förankra det i sin verklighet.  

 
En lärare anser att det är viktigt att som lärare, tänka på sitt förhållningssätt till eleverna. 
 

Det är ju det jag menar med det här med rättigheter och skyldigheter till barn, jag måste lära dem vad 
som är rätt och fel enligt demokratins grunder. Jag tror att det här med förhållningssätt att man tänker 
på det. Allas lika värde i skolan, att alla har lika värde i skolan fast man kanske inte är lika duktig 
som det förväntas att man ska vara.  

 
Hur tycker du att arbetet med värderingsövningar påverkar en grupp? 
 
Samtliga av de intervjuade lärarna anser att värderingsövningar på ett eller annat sätt påverkar 
en grupp positivt. Både genom att stärka varje enskild elev men också för att arbetet med 
värderingsövningar ger en gruppkänsla. Många menar att eleverna får en bättre förståelse för 
varandra om arbetet med värderingsövningar startar tidigt. Eleverna vågar mer och mer, lär 
sig att tycka och stå för vad de tycker och våga tycka, de lär sig att diskutera med varandra 
och respektera varandra. Det lär sig även att jag kan tycka en sak medan en annan  
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tycker en annan sak och att det inte är fel. Värderingsövningar motverkar också mobbning och 
ger ett öppnare och varmare klimat.  

 
… Ju mer medveten du är som pedagog så blir klimatet i gruppen mer positivt, det blir öppnare, det 
blir mer värme. Och är barn vana vid att få tycka och tänka utan att bli för mycket korrigerade, så är 
det klart att det blir öppnare människor och då är man ju också, tror jag, mer nyfiken på att få lära och 
så där.   
 
… Om jag tänker på den grupp jag jobbar med just nu så har vi fått en väldigt bra arbetsmiljö tack 
vare mycket värderingsövningar. Det har blivit lugnt från att ha varit väldigt stökigt. Och det är ju för  
att alla känner att man ”platsar”, man får vara den man själv är. Så det ger ju trygghet, varje individ 
förstår hela gruppen, man lär känna varandra bättre, var gränserna går och så vidare. 

 
… De lär sig lyssna på varandra på ett annat sätt och de lär sig tycka olika, de lär sig diskutera med 
varandra och respektera varandra. Just det här lyssnandet tycker jag vi ska jobba mycket mer med i 
skolan.  

 
Jag tror de får en bättre förståelse för varandra om man jobbar med värderingsövningar tidigt. 
Eleverna vågar mer och mer, lär sig att tycka och stå för vad de tycker och våga tycka. Men också att 
lära sig att jag tycker så här medan ”Kalle” tycker på ett annat sätt och det är inte fel i någons 
tyckande. Sedan motverkar det ju även mobbning när man kan prata och samtala med varandra, det 
ger ett öppnare klimat.  

 
Hur ska vi som blivande lärare göra för att få in värderingsövningar som en naturlig del av 
skolvardagen, i de tidiga skolåren?  
 
En av informanterna anser att det är viktigt att vi som blivande lärare, provar på 
värderingsövningar själva.  
 

Prova själv först! Prova på olika värderingsövningar 
 
Medan en annan tycker att det är bra om medvetenheten finns hos en själv.  
 

Min åsikt är att först bli medveten själv om varför man vill jobba med det här och varför det är 
viktigt. Är det viktigt att ha det då och då eller är det viktigt att lägga in det som en naturlig del i 
schemat? Det är det som är grunden.  

 
För att få värderingsövningar till en naturlig del av skolvardagen tycker några av de 
intervjuade lärarna att det är bra att schemalägga arbetet med värderingsövningar.  
 

Ska man ha det som en naturlig del är det nog viktigt att man viker av en schemaposition på en 20-
30-40 minuter i veckan till detta. Jag har använt ända upp till 60 minuter när jag höll på som mest. 
Annars blir det lätt att du skippar det, för att det alltid har hänt något, kanske varit bråk, någon ligger 
efter, någon vill ha hjälp, föräldrar har ringt. Så har du en fast schemaposition då blir det alltid att du 
gör det också.  
 
Schemalägg! Precis som man schemalägger musik och bibliotek. Att de vet att den här timmen, vi har 
ju Kompissamtal varje fredag, den timmen är det alltid Kompissamtal och sen om man väljer att 
lägga in rena värderingsövningar då lägger man in det någon gång då och då, men minst en gång i 
veckan bör man ha det schemalagt.  

 
Andra menar att du som lärare ska fånga varje händelse och se på arbetet med 
värderingsövningar som något kontinuerligt och som ingår i allt arbete i skolan.  
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… Utan händer det någonting tar man det nu, hör man någonting så tar man det nu, på en gång. Man 
bryter allt annat och tar det på en gång. Det är ändå det som är det viktigast i vårat arbete att alla barn 
eller ungdomar får prata om sådana här saker, sen kan vi ta matten, svenskan, engelskan och så 
vidare.  

 
Jag tycker att det ska ingå i allt arbete. Sen tycker jag inte att det skadar om man har lite extra. 
Kanske att man jobbar med ”Visst kan du!”. Man kan jobba med avslappningar eller med sagor eller 
med bilden på ett speciellt sätt. Det är ju bara bra om det kommer in mer. Men jag tycker att det ska 
genomsyra allt arbete, jag tycker inte att det ska vara nu har vi värderingsövningar på schemat, utan 
jag tycker att det ska finnas med i precis allt arbete.  
 
… Man kan inte kolla på det som en isolerad händelse. Det handlar liksom om att värderingsövningar 
är något du gör kontinuerligt varje dag, och gör du det från början och inser att det sociala liksom är 
fruktansvärt viktigt för många barn. Många gånger kanske värderingsövningar är viktigare än att till 
exempel lära sig ”gånger”… Har du inte socialt tryggt i gruppen och att det är ett så pass schysst 
klimat i klassrummet, så spelar det ingen roll vad du hivar fram, om inte barnen är trygga i sig själva 
och i gruppen.  
 
 

Finns det något tillfälle då du anser att man inte bör arbeta med värderingsövningar?  
 
De flesta av de intervjuade lärarna anser att det inte finns något tillfälle då arbete med 
värderingsövningar inte bör utföras. Tre lärare nämnde att försiktighet bör råda vid mobbning, 
om man inte känner gruppen eller om gruppen sedan tidigare är osäkra. 
 

… Om någon elev råkat jätte illa ut vid någon typ av mobbning, då kanske man bör vara lite försiktig 
och börja bearbeta det på ett annat sätt i gruppen så att man inte sätter fokus på någon elev ännu mer 
än vad som redan är fallet.  
 
Om man inte känner gruppen alls.  

 
… Om du kommer in i en grupp som sedan tidigare är osäkra. Rena värderingsövningar där du ska ta 
ställning till olika saker, de går inte att genomföra i en sådan grupp, tycker jag. För då är eleverna 
redan splittrade, de är inte säkra på sig själva och de kollar kanske mycket på vad kompisarna tycker 
eller så blir det ”blaj” grejer för de leker bort övningarna, istället för att kunna stå för vad de tycker 
och tänker, för att de inte har fått lära sig. Eleverna måste ha en grund att stå på. Det går nog inte att 
köra värderingsövningar bara rakt av med en grupp som är jätteorolig och inte har fått jobba med det 
tidigare.  

 
På vilket sätt arbetar du med värderingsövningar? 
 
En av lärarna har nämnt material som de arbetar med vad gäller värderingsövningar, andra har 
berättat att de arbetar med avslappning och massage/massagesagor, en del av dem arbetar 
även med Kompissamtal och Känsloansikten 6.  
 

Rena värderingsövningar har vi någon gång då och då, men vi jobbar med Kompissamtal varje vecka 
och ibland har vi i dessa Kompissamtal rena värderingsövningar.  
 
Jag arbetar med något som heter Lugna stunden då vi lyssnar på musik, avslappning. Barnen har en 
bestämd plats och en kudde med sig hemifrån som de ligger och slappnar av på. Vi har massagesagor 
där eleverna får massera varandra. Efter avslappningen brukar vi ta upp olika saker exempelvis hur en 
bra kompis är, vi kan säga saker som vi är bra på. Ibland har vi rundor för att säga vad klasskompisen  
 

                                                 
6 värderingsövning, där eleverna får välja ett ansiktsuttryck för hur de känner sig. 
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är bra på. Vi pratar om känslor. Vi har Känsloansikten där eleverna får välja ett ansiktsuttryck för hur 
de känner sig… Vi har också kompissamtal”.  

 
… Jag har hittat materialet ”Visst kan du”! som jag följt till viss del och som handlar om att barnen 
ska få en positiv bild av sig själva, men här finns också avslappning och massage. Sedan jobbar jag 
också med Kompissamtal…  

 
En av lärarna börjar med att känna gruppen någorlunda bra och smyger sedan in olika samtal 
om livet på barnens nivå.  
 

… Ja, jag börjar med att känna gruppen någorlunda bra. Så jag är säker på att jag inte gör några 
dumma grejer. Det kan vara så att jag kränker elever för att de mår dåligt på grund av någonting. Det  
kan ju ha hänt någonting i deras barndom eller nyligt som jag trampar på, som jag inte borde ha gjort. 
Så därför, börja med gruppen, lär känna den och sen smyga in, ganska tidigt ändå, olika samtal om 
livet, på deras nivå. Och sedan ta allting när det händer. 
 

Två av lärarna nämner att förebyggande arbete som mot mobbning pågår ständigt på ett eller 
annat sätt, en av de två lärarna berättar också om ett pågående projekt som heter medling7.   

 
… Förebyggande arbete som mobbning och sådant här det är något som pågår hela tiden… 
 
… Nu har vi ett projekt som heter medling som också är en sorts värderingsövning… 

 
Sammanfattning  
 
Vi ser att ordet värderingsövning har olika betydelse för olika lärare. Enligt lärarna kan 
värderingsövningar handla om både färdiga övningar men också om förhållningssätt till 
eleverna. Övningar som används är bland annat massage, avslappning, Kompissamtal, Lugna 
stunden och Känsloansikten. Exempel på ett material som lärarna nämner att de arbetar med 
är ”Visst kan Du”! Lärarna har kommit i kontakt med värderingsövningar på olika sätt bland 
annat genom kurser och sin tid på lärarutbildningen. Anledningen till att lärarna har börjat 
arbeta med värderingsövningar är att det är grunden för allt arbete, för att gruppen ska 
fungera, barnen ges redskap för att lösa konflikter, eleverna lär sig stå för vad de tycker, 
självkänslan stärks och eleverna lär sig att sätta ord på tankar och känslor. Sätten att 
introducera värderingsövningar i en grupp är olika, de flesta lärare använder sig av färdigt 
material. Arbetet med värderingsövningar bör startas upp så tidigt som möjligt enligt lärarna. I 
arbetet med värderingsövningar bör vi som blivande lärare, enligt de verksamma lärarna tänka 
på att alla elever ska få komma till tals, utgå från gruppen samt tänka på syftet med 
övningarna. Klimatet och arbetsmiljön i elevgruppen utvecklas positivt, eleverna lär sig lyssna 
och respektera varandra samt att acceptera olika åsikter, mobbning motverkas och eleverna får 
en bättre förståelse för varandra. För att få in värderingsövningar som en naturlig del av 
skolvardagen anser lärarna bland annat att en fast schemaposition bör vikas av. De flesta av 
de intervjuade lärarna anser att det inte finns något tillfälle då arbete med värderingsövningar 
inte bör utföras. Några lärare nämnde att försiktighet bör råda vid mobbning, om man inte 
känner gruppen eller om gruppen sedan tidigare är osäkra.  
 
 

                                                 
7 värderingsövning som går ut på elever utbildas till att vara medlare vid vanliga konflikter, ej vid mobbning.  
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Resultat av observationer 
 
Syftet med observationerna var att studera hur värderingsövningar kan genomföras i 
skolvardagen. Vi ville också observera lärarens roll i dessa övningar. Vi har observerat 
en lärare samt en skolklass i de tidiga skolåren i arbetet med värderingsövningar. 
Observationerna redovisas genom en sammanfattning av det rådata vi fått fram. Vi 
redovisar varje tillfälle för sig och alla frågor/påståenden till övningarna finns mer 
utförligt beskrivna som bilagor. Här ger vi exempel på hur arbetet med 
värderingsövningar kan utföras i skolvardagen. 
 
Kompissamtal  tillfälle 1 
 
Enligt Edling (2000) kan Kompissamtal beskrivas som ett regelbundet forum för 
konfliktlösning som kan startas upp redan i de tidiga skolåren. En gång i veckan sitter 
eleverna i en ring och reder ut sina konflikter enligt ett utarbetat arbetssätt. Samtalet leds av 
en eller två ledare. Kompissamtalet ger bland annat eleverna redskap för att lösa konflikter 
med ord istället för tystnad eller våld. Kompissamtal ger bland annat eleverna övning i att 
sätta ord på tankar och känslor, tala inför varandra, lära sig att lyssna och känna empati.  
 
Det är fredag eftermiddag och som vanligt dags för Kompissamtal. Eleverna är vana vid 
denna typ av samtal eftersom de börjat med det redan när de gick i sexårsverksamheten, nu 
går de i trean. Eleverna sitter i en ring på sina stolar. I mitten brinner ett ljus. Eleverna är 
placerade pojke - flicka men har i övrigt inga bestämda platser. Läraren påbörjar 
kompissamtalet genom att fråga ”Har du känt dig ledsen denna vecka”? Därefter skickas en 
rosett runt som var och en håller i handen när de vill prata. Andra varvet frågar läraren ”Har 
du gjort någon ledsen denna vecka”? Rosetten skickas återigen runt för att alla ska kunna 
svara på frågan. Efter detta är ordet fritt, men den som vill säga någonting ska ha rosetten i sin 
hand, vilket betyder att man har ordet. Det är viktigt att man under varv ett, när man berättar 
om man känt sig ledsen inte nämner vem som gjort en ledsen. Det är upp till var och en att 
känna efter om det är just mig det berör. Under Kompissamtalen brukar även fråga om man 
löst något bråk under veckan som gått finnas med, men vid detta tillfälle fanns inte tid.  
 
Vi har valt fingerade namn på eleverna i den observerade skolklassen. För 
observationsschema se Bilaga 2. 
 
Har du känt dig ledsen denna vecka? 
Stina har känt sig ledsen eftersom det finns en person i klassen som aldrig tror på henne. 
Elin har känt sig ledsen på rasten när de spelade boll och hon trodde det var hennes tur men då 
kom en kille och tog bollen och sa ”du ska inte röra bollen”. 
Mia har känt sig ledsen av samma anledning som Stina. 
 
Har du gjort någon ledsen denna vecka? 
Jon tror att det är han som gjort Olle ledsen, men nej.  
Lisa tror att det är hon som inte trott på Stina och Mia. Hon förklarar det genom att berätta att 
om Stina och Mia säger någonting brukar hon ibland säga ”jovisst” eller se ut som att hon inte 
tror på vad de säger. Stina ger som exempel att hon sagt till Lisa att hon inte hade några  
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täckbyxor på rasten eftersom att hon råkat ta med sig sin lillebrors och då säger Lisa ”ska man 
tro på det”. Stina upplever att Lisa är sur när hon säger det.  
 
Här går läraren in och frågar om hon förstår det rätt när hon tror att det är två personer (Stina 
och Mia) som går iväg och pratar och säger sedan vad de pratat om till person tre (Lisa). Lisa 
blir då osäker på om de talar om sanningen för henne. Läraren talar om att det inte är roligt för 
den tredje om två går iväg och pratar. Man kan då lätt få för sig att det är om just mig de  
pratar och inte om det de senare säger till mig. Alla tre håller med och person Stina och Mia 
säger att de förstår Lisas beteende.  
 
Pelle tror att han gjort Niklas ledsen när de spelat ”Finne”. Pelle ville då putta iväg bollen och 
låta den rulla medan Niklas inte ville det. Niklas gick iväg och var ej längre med i spelet. 
Niklas erkänner att han blev ledsen men att det gått över.  
 
Mia tror att hon gjort Eva och Frida ledsna på rasten. När de höll på att åka på isrutschbanan 
gick hon i vägen för dem hela tiden. Hon säger att syftet var att skapa irritation, men när Eva 
och Frida blev irriterade slutade hon. Eva och Frida säger att de blev ledsna men att gick över 
när hon slutade.  
 
Under den gångna veckan har Elin blivit ledsen men det är ingenting som kommer fram under 
varv två. Läraren ber Elin berätta igen vad som hänt för att se om någon vill kännas vid i vad 
Elin berättar. Pär känner nu igen sig och förklarar att det inte var meningen och att han trodde  
att det var hans tur. Läraren frågar de andra eleverna om de tror att detta hade kunnat 
undvikas och det tror det bland annat genom: ”Pär skulle ha sagt förlåt” ”Pär kunde ha låtit 
bollen vara när Elin kom”. 
 
Har du löst något bråk denna vecka? 
Anna berättar att Camilla har hjälp till att lösa en konflikt i matsalen mellan Anna och Eva, 
när de inte kunde komma överens om hur de skulle sitta.  
 
Camilla har även hjälpt till att lösa en konflikt i kapprummet när två av flickorna inte kunde 
komma överens om vem som skulle ha sina kläder i ett av hörnen. Nu har det beslutat att de 
får ha dem där varannan dag. 
 
Olle tycker att han har undvikit en konflikt på badhuset när han råkade skvätta vatten på Anna 
som ej var ombytt. Han bad snabbt om ursäkt och därför uppstod ej någon konflikt.  
 
Olle och Jens har haft en konflikt angående att ha med ”hörna” i fotboll. Ingen förklaring ges 
till varför konflikt uppstått men problemet är löst genom kompromiss, ”hörna” varannan dag. 
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Här följer en redovisning av observationerna till värderingsövningarna Tummen upp, Fyra 
hörn och Heta stolen. Detta för att få en bild av hur värderingsövningar används i 
skolvardagen. 
 
Tummen upp  
 
Alla eleverna sitter i en ring på golvet. Lamporna i klassrummet är släckta och i mitten av 
ringen, på golvet, brinner ljus. Läraren försöker få ner eleverna i varv samt ge dem möjlighet 
att få finna sig själva i sina tankar. Läraren presenterar övningen och gör en test genom att  
säga ”jag tycker att päron är godare än äpplen” och alla elever som instämmer sätter tummen 
upp. Eleverna säger att de har förstått och läraren går vidare med övningen. Läraren markerar  
också att i övningar som denna finns inget rätt och inget fel. Under övningens gång läses 14 
påståenden upp som eleverna får ta ställning till, var för sig (se bilaga 3).   
 
En av eleverna är oseriös och läraren avbryter för att fråga eleven om han ska vara med och ta 
övningen på allvar eller om han ska gå ut. Han väljer att stanna och kvar och skärper sig. 
Denna tillsägning gör att många av de andra eleverna uppmärksammar eleven som svamlat 
och tittar på honom en del under kommande påståenden.  
 
Fyra hörn Tillfälle 1  
(se Bilaga 4) 
 
Läraren valde att använda sig av fyra bord istället för fyra hörn eftersom att det var ont om 
plats i klassrummet. Klassrummets fyra bord markerar vart och ett olika alternativa svar på en 
viss fråga. Genom att ställa sig vid ett av borden markerar man sin åsikt. Läraren läser upp en 
fråga och presenterar de fyra olika svarsalternativen. När eleverna fått fundera en stund går 
läraren till bord ett och läser åter igen upp svaret. Likadant görs med svaren till bord 2-4. 
Därefter får eleverna gå till bordet där de känner att svaret passar utifrån deras värderingar. 
Läraren markerar också att i övningar som denna finns inget rätt och inget fel.  
 
Tre av eleverna väljer alternativ ett medan resten av klassen går till bord två. Läraren ger varje 
grupp ordet för att höra efter hur de resonerar och de som vill svarar. De flesta kan motivera 
sitt val. Vissa elever tittade var kamraterna ställde sig innan de valde sitt alternativ. För att 
motverka det hade man kunnat låta varje elev skriva ner de alternativ de väljer innan de ställt 
sig i hörnet. Men de flesta går med bestämda steg mot de bord de valt. Eleverna verkar 
uppskatta uppgiften! 
 
Fyra hörn Tillfälle 2 
(se Bilaga 5) 
 
En av eleverna går direkt till bord fyra medan resterande delen av klassen går till bord ett och 
tre. Eleven som går själv till bord fyra ser lite fundersam ut när hon inser att hon kommer bli 
själv vid bord fyra, men hon står kvar. Efter valet av bord är gjort får de elever som vill säga 
någonting om sitt val göra det. Det framkommer bland annat att de elever som valt bord två 
litar på att lärare sedan pratar med eleven och kontaktar föräldrarna.  
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Fyra hörn Tillfälle 3 
(se Bilaga 6) 
 
Några få väljer alternativ ett medan största delen av klassen väljer alternativ två. Under denna 
övning visar det sig att en av eleverna önskar ett femte alternativ som skulle vara ”jag skulle 
säga att jag inte kan men jag skulle ringa honom/henne senare”. Denne elev menade att han 
aldrig skulle säga nej till en kompis utan även om han inte ville så skulle han ställa upp men  
kanske inte just då. Detta tyder på att eleven kanske inte riktigt förstått frågan eftersom att han 
då kunde ha valt alternativ tre.  
 
Heta stolen 
(se Bilaga 7) 
 
En stol mer än antalet deltagare i övningen ställs fram i en ring på golvet. Eleverna sätter sig 
ner och läraren läser upp ett påstående ex. ”Jag tycker om bananer.” Alla som instämmer 
byter då plats med varandra. Är det endast en person som instämmer byter den plats och sätter 
sig på den tomma stolen.  
                                                                                                                                  
Sammanfattning av observationerna (Kompissamtal, ”Tummen upp”, ”Fyra hörn” 
samt ”Heta stolen”) 
 
Vi har fått se prov på hur man kan arbeta med värderigsövningar i skolvardagen. Vi såg i den 
klass vi observerade att Kompissamtal är en värderingsövning som man arbetar med varje 
vecka och som finns utlagt på schemat. Övriga övningar användes i undervisningen tidvis. 
 
Vi kan tydligt se att Kompissamtal är väldigt viktiga för eleverna. Alla tar uppgiften på största 
allvar och både, enligt oss, ”små och stora” händelser tas upp. För eleverna är varje händelse 
viktig och alla lyssnar aktivt och följer med varandras tankegångar. Lärarens roll är att lyssna 
samt gripa in i de fall eleverna inte klarar av att lösa situationerna själva. Ibland ställer läraren 
frågor för att hjälpa eleverna att själva lösa konflikten, exempelvis, ”hur hade detta kunnat 
undvikas”? Under övningen ”Tummen upp” verkar få påverkade av vad kompisen tycker, de 
flesta i gruppen är väldigt snabb med att markera sitt ställningstagande. Vi observerade att den 
som leder övningen måste ha tydliga påståenden så att eleverna vet vad de tar ställning till och 
vad de står för när de visar tummen upp. Inga tvivel bör råda under en övning av detta slag. 
Vad gäller värderingsövningen ”Fyra hörn” såg vi att det är viktigt att läraren ger tydliga 
instruktioner. Vi observerade att det är bra att gå igenom svarsalternativen två gånger så 
eleverna inte behöver tveka på om de står vid de bord som representerar deras åsikt eller ej!  
Innan övningen ”Heta stolen” poängteras att de inte finns några svar som är rätt eller fel (detta 
gäller för samtliga värderingsövningar). Vi observerade att det är en viktig del av lärarens roll 
under denna övning eftersom att det kan påverka resultatet av övningen. Även vid denna 
övning är det viktigt att använda sig av påståenden som eleverna har lätt att förstå.  
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Diskussion 
 
Validitet och reliabilitet 
 
Validitet betyder att undersöka det som avses att undersökas. Reliabilitet betyder att 
undersökningen måste vara utförd på ett tillförlitligt sätt (Patel och Davidson, 1994). Vi 
tycker att vi uppnått validitet i denna rapport eftersom att vi anser oss fått reda på vilken syn 
de intervjuade lärarna har på värderingsövningar samt hur de arbetar med värderingsövningar 
i skolvardagen, i skolans tidiga år. Under intervjuerna förlitade vi oss på att informanterna gav 
oss sanningsenliga svar. Genom undersökningen framkom att de intervjuade lärarna hade 
olika syn på vad värderingsövningar kan vara. Detta betyder inte att resultatet är missvisande, 
istället visar resultatet verkligheten så som den är. Genom observationerna har vi fått fram ett 
resultat som grundas på våra egna tolkningar, därför är reliabiliteten svår att mäta. 
 
Framtida forskning 
 
Vi tycker att det skulle vara intressant att undersöka även elevernas syn på 
värderingsövningar. Vad tycker eleverna om att arbeta med värderingsövningar? Vi hade 
också velat undersöka en grupp som aldrig arbetat med värderingsövningar, se hur gruppen 
utvecklas under arbetets gång? Görs några framsteg? Finns det någon skillnad mellan könen i 
arbetet med värderingsövningar? Slutligen hade vi också önskat undersöka om det finns lärare 
som inte arbetar med värderingsövningar på något av de sätt som framkommer i vår rapport. 
Vi hade också velat ta reda på om och hur dessa pedagoger då uppfyller läroplanens krav och 
mål.  
 
Resultatdiskussion 
 
Vi tycker att vi uppnått vårt syfte med rapporten, vi har fått en klar bild av lärarnas syn på 
värderingsövningar. När vi läst in oss på litteraturen förstod vi snabbt att värderingsövningar 
är ett brett ämne, genast fick vi ställa oss frågan vad värderingsövningar betyder för oss. 
Genom intervjuerna har vi sett att lärarna har olika syn på vad värderingsövningar är och 
sätten de arbetar på skiljer sig åt. Kanske kan dessa skillnader bero på att de intervjuade 
lärarna har olika kunskaper om värderingsövningar. Vårt syfte var bland annat att undersöka 
hur lärarna arbetar med värderingsövningar i skolvardagen. Alla lärare vi intervjuat anser sig 
arbeta aktivt med värderingsövningar, alla använder sitt förhållningssätt utifrån skolans 
värdegrund och de flesta av informanterna använder sig dessutom av färdigt material, 
massage, Kompissamtal med mera. Vi tycker oss se en stor skillnad mellan arbetet med 
skolans värdegrund genom lärarens förhållningssätt, gentemot arbetet med 
värderingsövningar. Skillnaden ligger i att det är möjligt att arbeta med skolans värdegrund 
med hjälp av värderingsövningar däremot anser vi inte att det går att arbeta med 
värderingsövningar endast utifrån lärarens förhållningssätt och skolans värdegrund. Genom 
lärarens förhållningssätt till eleverna kan de ta till sig grundläggande beteenden, till exempel 
hur de ska vara mot varandra. Däremot tränas inte elevernas förmåga att ta ställning i olika 
frågor och heller inte deras förmåga att stå för sin åsikt samt bli medvetna om vilka 
värderingar de är bärare av.  
 
Enligt bland andra Svedbom och Åberg (1999) är det inte lärarens uppgift att överföra sina 
egna värderingar till eleverna medan vi ser i läroplanen att grundläggande värden ska  
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överföras och förmedlas men också att eleverna ska utveckla sina egna ställningstaganden. 
Detta kan uppfattas som motsägelsefullt. Vår uppfattning är att läraren självklart ska överföra  
 
de värden som skolan grundar sig på. Men värderingsövningar är som sagt inte samma sak, 
under värderingsövningarna är inte tanken att värden ska överföras utan upptäckas. 
 
Genom de svar vi fått fram i vår undersökning så ställer vi oss frågorna, om det finns lärare 
som ej anser sig jobba med värderingsövningar i skolan och i så fall, uppfyller de skolans krav 
på arbete med den gemensamma värdegrunden? Räcker med att man som lärare förmedlar 
värderingar till eleverna genom sitt förhållningssätt? Vi tycker att det är en självklarhet att 
förmedla de värden som skolan vilar på men att arbeta med värderingsövningar i 
skolvardagen innebär enligt oss och som framkommer genom arbetet, så mycket mer. Vi 
tycker oss se att man med värderingsövningar uppfyller läroplanens krav både på att förmedla 
värderingar men också kravet på att eleverna själva får utveckla sina ställningstaganden.  
 
Många lärare upplever, enligt Orlenius (2001) att de inte har tillräckliga kunskaper i 
elevsocialtarbete. Vi utgår från att de med det menar exempelvis värderingsövningar. Vi anser 
att det finns mycket litteratur kring hur man kan utföra värderingsövningar i en grupp. Men vi 
tror att man måste ha ett personligt intresse för att få det här arbetet att fungera och för att 
hitta en röd tråd. 
 
Under våra intervjuer har det framkommit att många lärare har fått sin första kontakt med 
värderingsövningar under sin utbildning till lärare. Genom undersökningen har det 
framkommit att värderingsövningar gör eleverna trygga i sig själva och i gruppen. Vi tycker, 
liksom alla de intervjuade lärarna, att detta är grunden för allt annat skolarbete. Därför borde 
värderingsövningar vara en obligatorisk del även i lärarutbildningen. När vi tittar i Lpo 94 så 
ser vi att detta är ett av de stora uppdragen vi som lärare har i vårt arbete i skolan, vilket vi 
också tycker är ett argument för att ta upp värderingsövningar i lärarutbildningen. 
 
Under arbetets gång har vi kommit fram till att arbetet med värderingsövningar kan startas 
upp tidigt, vissa av lärarna anser att man kan börja redan från den dagen barnet föds. Enligt 
oss handlar ett arbete med värderingsövningar från dagen då barnet föds om att överföra 
värderingar istället för att barnet får tänka själv och upptäcka sina egna värderingar. Enligt 
Steinberg (personlig kontakt 2005-11-03) och många av lärarna kan arbetet i skolan påbörjas 
redan i förskoleklass eller skolår 1. Bara övningarna anpassas efter gruppens sammansättning 
och ålder. Vilket vi tycker styrker ett tidigt introducerande av arbete med värderingsövningar. 
 
Vi kan inte se några hinder till ett arbete med värderingsövningar. I rapporten har det 
framkommit få orsaker till när värderingsövningar inte bör genomföras. Med anledning av 
detta ser vi endast fördelar med att arbeta med värderingsövningar. För att få in arbetet med 
värderingsövningar som en naturlig del i skolvardagen anser vi och många av informanterna 
att tid för arbetet bör finnas som en fast schemaposition, vilket en informant avråder oss från. 
Vi tror åsikterna går isär beroende på att vi har olika uppfattningar om vad 
värderingsövningar är. 
 
Liksom Steinberg (1994) anser vi att det i skolans vardag måste ges mer tid till 
värderingsfrågor. Om inte kommer våra barn och ungdomar även i framtiden ha svårt att  
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handskas med livsfrågor. Att arbeta med värderingsfrågor är en del av vårt uppdrag som 
lärare. 
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Bilaga 1 
 

Bilagor 
 
Intervjuguide  
 
Vad betyder begreppet ”värderingsövning” för dig som lärare? 

 
I vilket sammanhang kom du för första gången i kontakt med värderingsövningar? 

 
Varför har du börjat arbeta med värderingsövningar? 
 
Vilket är ditt syfte med att arbeta med värderingsövningar? 
 
Hur gör du då du introducerar värderingsövningar i en ny grupp? 
 
Vid vilken ålder anser du det är lämpligt att starta upp arbetet med värderingsövningar i 
skolan? 
 
Vilken behållning har eleverna i de tidiga skolåren av att arbeta med värderingsövningar? 
 
Vad bör vi som blivande lärare tänka på i arbetet med värderingsövningar i skolvardagen, i de 
tidiga skolåren? 
 
Hur tycker du att arbetet med värderingsövningar påverkar en grupp? 
 
Hur ska vi som blivande lärare göra för att få in värderingsövningar som en naturlig del av 
skolvardagen, i de tidiga skolåren? 
 
Finns det något tillfälle då du anser att man inte bör arbeta med värderingsövningar? 
 
På vilket sätt arbetar du med värderingsövningar? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       
 



  

Bilaga 2 
 
Observationsschema av Kompissamtal  
 
 
 
 
                                                                                                                                         Flicka 
 
                                                                                                                                         Pojke 
                                                                                                                                             
                                                                                                                                          Ledaren    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                       
                                                      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



  

      Bilaga 3 
 
Påståenden till övningen ”Tummen upp”  
                                                                                                                               

- I vår klass är alla vänner. 
- I vår klass talar vi ofta illa om varandra. 
- I vår klass skrattar man år den som svarar fel. 
- I vår klass är en del utanför. 
- I vår klass törs man tycka annorlunda. 
- I vår klass finns det några som bestämmer över de andra. 
- I vår klass är det för pratigt på lektionerna. 
- I vår klass är det roligt att jobba. 
- I vår klass behöver ingen vara rädd för att säga vad man tycker. 
- I vår klass blir man retad om man har fel kläder. 
- I vår klass sitter alla på sina platser när vi arbetar. 
- I vår klass skrattar vi ofta. 
- Jag skulle inte vilja byta klass. 
- Vi har roligt tillsammans för det mesta. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

      Bilaga 4 
 
Övningen ”Fyra hörn” Tillfälle 1 
 
Sandra är på väg hem efter skolan. Vid cykelparkeringen får hon se att Andreas och Jerry 
håller fast cykeln för hennes klasskamrat Ida. Pojkarna tar Idas mössa och slänger upp den på 
taket, och Jerry stoppar snö i Idas ryggsäck. Ida gråter och försöker komma loss.  
 
Vad bör Sandra göra? 
 
Bord ett: Gå fram till kamraterna och försöka hjälpa Ida. 
 
Bord två: Springa in i skolan och säga till någon vuxen. 
 
Bord tre: Ingenting. 
 
Bord fyra: Annat alternativ. Vilket? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

      Bilaga 5 
 
Övningen ”Fyra hörn” Tillfälle 2 
 
Du ser att en kompis tar något ur någon annans jackficka, när den hänger utanför matsalen. 
Vad gör du? 
 
Bord ett: Jag pratar med min kompis. 

 
Bord två: Jag berättar för en annan kompis vad jag sett. 
 
Bord tre: Jag pratar med min lärare. 
 
Bord fyra: Jag låtsas som om jag inte sett något. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

      Bilaga 6 
 
Övningen ”Fyra hörn” Tillfälle 3 
 
Om en kompis frågar dig om han eller hon ska vara med dig och du inte vill det. Vad säger du 
till din kompis? 
 
Bord ett: Jag skulle säga att jag inte vill. 
 
Bord två: Jag skulle hitta på något, t.ex. ”jag kan inte för min mormor ska komma och hälsa 
på”. 
 
Bord tre: Jag skulle säga att jag vill vara med honom eller henne fast jag egentligen inte vill 
det. 
 
Bord fyra: Jag skulle säga att jag kan ringa till honom eller henne senare, sedan skulle jag 
låtsas att jag glömt bort att ringa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

Bilaga 7 
 
Påståenden till övningen ”Heta stolen” 
 

- Jag tycker att det är fel att fuska. 
- Jag tycker om att leka/spela med många samtidigt. 
- Jag tycker att våren är den bästa årstiden. 
- Jag tycker att det är fel att gå mot röd gubbe. 
- Jag brukar bli sur när andra inte gör som jag vill. 
- Jag tycker att frukt är bättre än grönsaker. 
- Jag tycker att det är läskigt när det är mörkt. 
- Jag säger vad jag känner när någon annan är dum mot mig. 
- Jag blir ledsen när kompisar inte delar med sig. 
- Jag tycker om julen. 
- Jag brukar göra vad jag vill när jag är ledig. 
- Jag tycker bättre om att räkna än att skriva. 
- Jag tycker om att hjälpa till hemma.  
- Jag bli avundsjuk på min bästis om denne får någonting som jag vill ha. 
- Jag har svårt att erkänna när jag har gjort fel. 
- Jag brukar säga saker som jag sedan ångrar. 
- Jag tycker att det är barnsligt att gråta. 
- Jag skulle inte tala om ifall jag råkat ta sönder någonting hos en kompis. 
- Jag tycker att det är okej att tränga sig före i en kö. 
- Jag tycker att det är okej att svära när man blir arg. 
- Jag bor heller i en by än i en storstad. 
- Jag tycker om att idrotta. 
- Jag tycker att man alltid ska tala sanning. 
- Jag tycker att barn har mycket att lära av vuxna. 
- Jag tycker att det är roligare att läsa en bok än att titta på en film. 
- Jag tror att vuxna alltid vill det bästa för barnen. 
- Jag tycker bättre om hundar än om katter. 
- Jag låtsas att jag inte hör om någon ställer en fråga jag inte kan svara på. 
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