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Sara-Lotta Lönnberg och Stina Spett (2009) Vad är fritidspedagogens upplevelse och 
beskrivning av värdegrundsarbete på fritidshemmet och i skolan, samt vad han/hon anser 
kan förbättras i detta arbete. En studie som innefattar fem fritidspedagoger. 
Examensarbete. Luleå, Sverige; Institutionen för pedagogik och lärande, Luleå tekniska 
universitet. 
 

Abstract  
Syftet med denna studie är att beskriva fritidspedagogernas upplevelse och beskrivning 
av värdegrundsarbetet i skolan och på fritidshemmet samt vad han/hon anser kan 
förbättras i detta arbete. Studien har genomförts med stöd av tidigare forskning samt ur 
ett historiskt perspektiv. Styrdokument som läroplanen och allmänna råd för fritidshem 
ingår även i vår studie. För att kunna utföra detta arbete har vi använt oss av kvalitativa 
och ostrukturerade intervjuer med fritidpedagoger. Sedan har vi tolkat intervjusvaren med 
hjälp av litteraturen. Fritidspedagogerna upplever att det finns ett ökat behov av 
värdegrundsarbetet på grund av det hårdare samhällsklimat som råder. Även 
styrdokumenten betonar att det är av betydelse för skolan att följa samhällets utveckling. 
Studien visar att barnen i dagens samhälle får många intryck från media. Det är 
betydelsefullt att diskutera detta för att ge barnen ytterliggare perspektiv på deras 
upplevelser. Studien visar att det största arbetet i skolan är att arbeta med att motverka 
kränkande behandlig. Resultat visar att intresset för värdegrunden i samhället ökar på 
grund det växandet mångkulturalism. Det fritidspedagogerna upplever kan förbättras i 
deras värdegrundsarbete är att utöka arbetet inom detta område. De vill även kunna 
beskriva och sätta ord på sitt eget värdegrundsarbete för att kunna förmedla betydelsen av 
detta arbete inför arbetslaget och föräldrarna. 
 
Nyckelord: Elever, fritidspedagoger, upplevelser, värdegrund, fritidshem och skola.  
 



   

Förord  
Vi vill börja med att tacka fritidspedagogerna som har medverkat i denna studie och gjort 
det möjligt att fullfölja vårt examensarbete. Vi tackar för den tid och engagemang som ni 
lagt ner på vår intervju. Vi tackar varandra för ett bra samarbete och den hänsyn vi visat 
till varandra. Vi har arbetat gemensamt genom hela examensarbetet.  
 
Ett stort tack riktar vi till vår handledare Marie-Louise Annerblom för alla betydelsefulla 
åsikter som gjort att vårt arbete har gått framåt. Vi vill även tacka Marie Nordlund och 
Sara Persson som har gett oss respons när de läst detta arbete. Vi vill också tacka våra 
familjer som gett oss stöd och uppmuntran genom vår process i arbetet.  
 
Luleå Mars 2009 
 
Sara-Lotta Lönnberg och Stina Spett  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 



   

Innehållsförteckning  
Inledning ........................................................................................................................5 

Syfte............................................................................................................................5 
Läroplan för det obligatoriska skolväsendet .............................................................5 
Allmänna råd och kommentarer. Kvalitet i fritidshem..............................................5 

Bakgrund .......................................................................................................................6 
Tillbakablickar på skolans demokratiska uppdrag ........................................................6 

Fritidshemmets historia............................................................................................7 
Tidigare forskning .......................................................................................................7 

Skolan uppdrag........................................................................................................7 
Internationellt perspektiv .........................................................................................9 
Mångkulturalism....................................................................................................10 
Medias påverkan....................................................................................................11 
Gruppens betydelse................................................................................................11 
Samtalets betydelse................................................................................................12 

Metod ...........................................................................................................................14 
Genomförande...........................................................................................................14 
Vetenskapsinriktning .................................................................................................14 
Kvalitativ bearbetning ...............................................................................................16 
Urval .........................................................................................................................16 
Etiska överväganden..................................................................................................16 
Bearbetning analys och tolkning ................................................................................17 

Resultat........................................................................................................................18 
Resultat av intervjuer.................................................................................................18 

Värdegrundsarbetets betydelse...............................................................................18 
Fritidspedagogen och värdegrundsarbetet ..............................................................19 
Värdegrundsarbetet och barns utveckling...............................................................21 
Kunskap om värdegrund ........................................................................................21 
Stora barngrupper ..................................................................................................23 
Värdegrundsarbetet nu jämfört med tidigare ..........................................................23 

Resultat sammanfattning............................................................................................24 
Metoddiskussion-reliabilitet och validitet ..................................................................25 

Resultatdiskussion.......................................................................................................26 
Vad lärde vi oss av denna studie ................................................................................30 
Framtida forskning ....................................................................................................30 

Källhänvisning .............................................................................................................31 
Elektroniska referenser ..............................................................................................33 

Bilaga ...........................................................................................................................34 
Intervju frågor ...........................................................................................................34 



 5   

Inledning  
Värdegrunden ingår som en viktig del i lärarutbildningen och är därmed också ett 
intressant ämne för fördjupning. Denna studie syftar till att ge en ökad förståelse för hur 
värdegrundsarbetet upplevs och beskrivs av fritidspedagoger samt vad han/hon anser kan 
förbättras i detta arbete. Det är ett betydelsefullt ämne, som gör att eleverna får en 
förståelse för sitt eget och andra människors värde. Läroplanen belyser även att ”[s]kolan 
har en viktig uppgift när det gäller att förmedla och hos eleverna förankra de 
grundläggande värden som vårt samhällsliv vilar på”(Skolverket, 2006, s.3) I Allmänna 
råd för fritidshem förtydligas det att ”[d]et är viktigt att personalen aktivt arbetar för att 
de normer och värden som beskrivs i läroplanen är en integrerad del i det vardagliga 
arbetet med att stödja barns utveckling”(Skolverket, 2007, s.25). Under den 
verksamhetsförlagda utbildningen har vi sett ett behov av värdegrundsdiskussioner. 
Värdegrundsbegreppet är ett begrepp som förekommer i allt högre utsträckning och i allt 
fler sammanhang. Det är inte lägre ett begrepp som angår enbart skolan. 

Syfte 
Syftet med denna studie är att studera fritidspedagogens upplevelse och beskrivning av 
värdegrundsarbetet på fritidshemmet och i skolan samt vad han/hon anser kan förbättras i 
detta arbete.  

 

Läroplan för det obligatoriska skolväsendet  
Värdegrund ingår i skolans styrdokument som varje skola och fritishem skall arbeta efter. 
Detta citat definierar begreppet värdegrund i Lpo 94: 

 
Skolan har en viktig uppgift när det gäller att förmedla och hos eleverna förankra de grundläggande 
värden som vårt samhällsliv 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 skall gestalta och förmedla.(Lärarförbundet, 2005, s 37) 
 

Läroplanen och dess mål och riktlinjer ligger tillgrund för arbetet med värdegrunden i 
skolan:  

 
"Skolan skall aktivt och medvetet påverka och stimulera eleverna att omfatta vårt samhälles gemensamma 
värderingar och låta dem komma till uttryck i praktisk vardaglig handling." ( Lpo 94, 2006, s.8) 

 

Allmänna råd och kommentarer. Kvalitet i fritidshem  
Allmänna råd är tänkt som ett stöd för att utveckla skolverksamheten, citatet visar de 
värden som fritidshemmet ska arbeta efter: 
 

Det är viktigt att personalen aktivt arbetar för att de normer och värden som beskrivs i läroplanen är en 
integrerad del i det vardagliga arbetet med att stödja barns utveckling och koppla samman det med hur 
barnet utvecklar förmågan att ta ansvar och ha inflytande och strävar efter att se det unika hos varje 
barn och medvetet arbetar med att olikheterna i gruppen ses som en tillgång. (Skolverket, 2007, s. 25) 
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Bakgrund  

Som en inledning i denna del presenteras värdegrundens ursprung i ett historiskt 
perspektiv, hur den har utvecklats genom åren och vad som ligger till grund för dagens 
värdegrundsarbete i skolorna. 

Tillbakablickar på skolans demokratiska uppdrag  
Christer Hedin och Pirjo Lahdenperä (2000) betonar att syftet med värdegrunden är att 
utforma och försäkra en moralisk grund för skolans verksamhet. Under skolans historia 
har olika åsikter varit rådande i denna fråga. När den allmänna folkskolan infördes i vårt 
land år 1842 ansågs det betydelsefullt att en nation skulle ha en gemensam ideologi som 
var den lutherska kristendomen; kristendomskunskap betraktades som skolan viktigaste 
ämne. Den lutherska kristendomen inpräntades med stöd av Luthers lilla katekes. Kennert 
Orlenius (2001) anser att skolan förändrades när kristendomens inflytande börja vackla i 
början av 1900 - talet. Vetenskapen skulle vara grunden till det goda nya samhället långt 
ifrån förtryck och orättvisor. Man skulle bygga ett folkhem. Kennert Orlenius (2001) 
påpekar även att den allmänna tron på människans godhet började ifrågasättas under åren 
1939-1945. Det var då en naturlig väg för 1946 års skolkommission att fastställa att 
skolans viktigaste åtagande skulle vara att fostra demokratiska människor. 
Kommissionens förslag skulle bli vägvisande för politiken och skolan under de 
kommande femtio åren. Det som föreslogs kom att ligga som en grund för 
läroplanstexterna Lgr 80 och även till viss grad i Lpo 94.  
 
Enligt Gunilla Zackari och Fredrik Modigh (2000) har den svenska skolan en 50- årig 
tradition där demokratiska värden har lyfts fram. Särskilt värden och normer har 
möjlighet att fylla en viktig funktion genom att skapa identitet och gemenskap. Det 
svenska samhället hade tidigare en värdegemenskap som innefattade staten och kyrkan 
där människor som ansågs vara lite annorlunda stöttes ut.  
 
Kennert Orlenius (2000) förklarar att en historisk belysning av utvecklingen kan 
användas som en spegel för att förstå dagens resonemang om etik och moral, normer och 
värden eller det som kommit att benämnas som värdegrunden. De föreställningar som 
pedagoger bär med sig om sitt uppdrag har rötter med olika förgreningar. Eftersom lärare 
inom skola och fritidshem i dag enligt läroplanen skall samarbeta är det viktigt att ha 
kunskap om dessa rötter. Den syn vi har på förskolans och skolans roll utgörs av en 
gemensam medvetenhet om vad som förväntas vara anknutet till yrkesuppdraget. Gunilla 
Zackari och Fredrik Modigh (2000) hävdar att Läroplanskommittén i början av 1990-talet 
gav värdefrågor en förnyad uppmärksamhet. Kommittén menade att i ett variabelt 
samhälle framträder bestående värden som nödvändiga etiska kompasser för samhällets 
invånare. Gunilla Zackari och Fredrik Modigh (2000) anser att under 1990-talet 
överfördes förskole– och skolbarnsomsorgsverksamheten från familjepolitik till 
utbildningspolitik. Förskola, skola och skolbarnsomsorg integrerades än mer, vilket 
ställde krav på gemensamma mål och en gemensam värdegrund. Gunnar Richardson 
(2004) påtalar att vid regeringsskifte 1994 ges arbetet med mobbning och värdegrund 
ökat utrymme i den pedagogiska debatten.  
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Fritidshemmets historia 
Lärarförbundet (2005) anser att fritidshemmen grundar sig på de s.k. arbetsstugorna, som 
etablerades i slutet av 1800-talet. Redan från början var arbetsstugorna intressant för 
skolan, som ansåg att bristen på passande fritidssysselsättning för eleverna gjorde skolans 
arbete med värdegrunden svårare. Att starta en fritidsverksamhet ansågs som en 
betydelsefull och förebyggande verksamhet, för att man räknade med väldigt kostsamma 
insatser för eleverna senare i livet om inget förebyggande arbete inleddes. Skolans lärare 
deltog också till en viss del i undervisningen vid arbetsstugorna. Det nutida fritidshemmet 
utformades inte på allvar förrän i mitten av 1960-talet. Måldokument för fritidshemmet 
och pedagogiskt program för fritidshem, kom ut 1988. Tio år senare bestämde regeringen 
att fritidshemmet skulle innefattas av läroplanen för det obligatoriska skolväsendet, 
fritidshemmet och förskoleklassen. "Fritidshem är en pedagogisk gruppverksamhet för 
skolbarn till och med tolv års ålder där barnen är inskrivna. Fritidshemmet kan bedrivas 
som en helt fristående verksamhet men är oftast i varierande grad integrerad med 
förskoleklassen och den obligatoriska skolan.” (Skolverket, 2007, s.10)  
 

Tidigare forskning  

Skolan uppdrag 
Enligt Maria Hedlin, (2006) är skolans uppdrag att ge eleven kunskap och att förmedla 
demokratiska grundregler. Syftet med värdegrunden i skolan är att barnet ska utvecklas 
till en demokratiskt samhällsmedborgare. Kajsa Svaleryd (2002) anser att det vardagliga 
skolarbetet skall genomsyras av de grundläggande värdena. Värdegrunden skall vara en 
process som ständigt pågår under hela skoltiden och i alla sammanhang. Christer Hedin 
och Pirjo Lahdenperä (2000) belyser att skolans värdegrund har till uppdrag att framhålla 
samhällets värderingar så att eleverna efter sin skoltid förväntas leva efter dessa ideal och 
verka för att samhället skall bevara dem. Gunn Imsen (2006) anser att många unga är i en 
position där de måste testa sig fram till en plattfrom att stå på och hitta sina egna värden 
eftersom samhället inte längre förmedlar allmänna och gemensamma värden. I stället för 
att kritisera och ta avstånd från de unga i denna nykonstruktion av en värdegrund bör vi 
lyssna till deras vädjan om hjälp och få upp ögonen för ungdomarnas problem. Kajsa 
Svaleryd (2002) beskriver samhällets förändring som något både gott och ont. Samhällets 
förändring gör att pedagogen ställs inför nya dilemman som skall lösas. Samhället har 
utvecklats från att varit ett industrisamhälle till att bli teknik och informationsbaserat och 
utifrån detta skall skolan forma eleverna till självständiga medborgare. Jenny Gren (2007) 
påtalar att alla individer har samma mänskliga rättigheter och har samma rätt att bli 
respekterade. Ingen människa är värd mer än någon annan. Maria Hedlin (2006) anser att 
jämställdhet skall utgöra en del av skolans mål, men detta område har visat sig vara 
eftersatt i värdegrundsdiskussionerna.  
 
Kennert Orlenius (2001) belyser att en av skolans utmaningar är att ge ungdomarna ett 
eget ansvar och hjälpa dessa till att hitta en riktning för deras fortsatta liv. De måste även 
bli sedda och bekräftade. Uppväxten handlar mycket om att utveckla sin identitet, något 
som inte är ett enkelt projekt. Kamraterna ersätter de vuxna i de ungas liv, därmed får de 
vuxna i skolan en betydande roll. Tidigare var skolan en ingång till det vuxna livet och 
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läraren var den som såg efter eleverna. För ungdomen idag är skolan livet eftersom de 
tillbringar så mycket tid där. Det gäller för dem att leva i nuet. Gunilla Zackari och 
Fredrik Modigh (2000) anser att värdegrundens arbete är en pedagogisk uppgift. 
Värdegrunden kan poängteras genom ett medvetet pedagogiskt arbete. Krav ställs genom 
detta på personal och rektorn inom skolan. Ett arbete med värdegrunden kräver 
långsiktiga strategier hur man vill arbeta och vad som krävs för att detta arbete skall 
kunna utföras. Det är ett löpande arbete som fordrar tid för pedagogiska reflektioner. De 
som har lyckats i arbetet med värdegrunden har på skolorna arbetat fram strategier som 
för samman värdegrunden med skolans övriga verksamhet, t.ex. kärnämnena. Jenny Gren 
(2007) ser en problematik i detta och att flertalet tänker över sina etiska värderingar men 
att det ofta blir var och ens ensak Det saknas ofta samtal om värdegrunden. I pedagogens 
arbete om etik är det betydelsefullt att förmedla värdegrunden på ett bra sätt till eleverna 
och tala om etik. Jenny Gren (2007) påtalar att läraren har ett moraliskt ansvar gentemot 
eleven. Det är detta ansvar som är kärnan i arbetet med barnen. I detta ligger även 
ansvaret gentemot föräldrarna. Det etiska ställningstagandet som står i lagar och 
läroplaner är grundläggande. Läraren ska ta ställning till innehållet i målen och de värden 
som finns och överväga huruvida hon/han är redo att arbeta för dessa mål och värden. 
Trygve Bergem (2000) påvisar i sin text att lärare ofta ställs inför lojalitetskonflikter då 
de upplever att de kommer i kläm mellan de många krav och förväntningar som ställs, där 
de måste se till både eleverna och deras föräldrar men även till ledningen för skolan. 
Uppmärksamheten är stor på läraren. Denne är en slags nyckelperson som skall realisera 
olika skolreformer som följs noggrant och kritiskt av både föräldrar och politiker. Bergem 
(2000) fortsätter med att beskriva de svårigheter läraren har att ta ställning till och 
prioritera det som anses vara viktigt i skolan.  
 
Carl E. Olivestam och Håkan Thorsèn (2008) påtalar att arbetsplatser i många fall har 
regler som visar vilket förhållningssätt som förväntas. Skolan är inte ett undantag där 
dess verksamhet skall utformas efter värdegrunden och de grundläggande demokratiska 
värderingar. Citatet visar exempel på regler som kan tillämpas i skolan:  

 
Teachers of younger children most often pause to remind their students of their obligations in these 
matters. Here, then, is one way of organizing the rules that can be observed to operate in most 
elementary classrooms. The flow of traffic in and out of the room, the level of noise, the movement of 
students from one part of the room to another, the behavior of idle students, and breaches of social 
etiquette, each of these classes of events can serve to destroy the work orientation of the entire group 
or of individual students. (Jackson, 1990, s.106) 
 

Enligt Carl E. Olivestam och Håkan Thorsèn (2008) är det av betydelse för 
klassrumsreglerna vilka som har varit delaktiga respektive inte deltagit i processen att ta 
fram demokratiska förankrade regler. Det är vikigt att dessa regler är föremål för 
diskussion bland personal, elever och föräldrar. Det som avgör hur värdegrunden 
tillämpas genom regler beror också på hur reglerna efterlevs och följs upp. "Många 
gånger fokuserar umgängesregler på förbud och förmaningar. det är viktigare att ge 
tydliga signaler om vilka värderingar vi vill uppnå i skolan och uppmärksamma när 
någon lever upp till dem och då ge positiv bekräftelse". (Svaleryd, 2002, s.81) 

 
Björn Lindell och Veikko Hartikainen (2001) påtalar om inte värdegrunden finns på 
gruppnivå så får läraren lägga allt för mycket tid och energi på ordning och diskussioner 
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som handlar om respekt. Lindell och Hartikainen (2001) anser att har vi inte en 
gemensam grund att stå på så blir konsekvenserna mobbning, utanförskap, och ett 
egocentriskt beteende. Enligt Kennert Orlenius (2001) så reflekterar läroplanerna de 
riktningar som finns ute i samhället. De är en slags kodifiering av aktuella värderingar 
och uppfattningar som finns inte bara inom det politiska livet utan även inom arbetslivet. 
Orlenius (2001) beskriver ett grundproblem i arbetet med värdegrunden är att det ofta 
görs skillnad i undervisningen mellan etik, värden och lärandet. Jenny Gren (2007) 
framför en helhetssyn på elever som kan ses från olika aspekter. En av dessa handlar om 
helhetssynen i lärandet, med det menas att värdegrunden inte är ett ämne för sig utan det 
måste integreras i all undervisning och i allt lärande. Jenny Gren (2007) beskriver 
människan som en social individ beroende av sin omgivning och sina relationer och att 
denna syn på eleven ska vara basen i allt pedagogiskt utövande. 
 
Enligt Björn Lindell och Veikko Hartikainen (2001) är beskrivningarna av värdegrunden 
i Läroplanen i abstrakt form och för svår att direkt användas i skolans vardag. De är upp 
till varje skola att översätta den till praktiskt användande och det genom ett arbete som 
ständigt bör vara i omsättning. Det gäller för varje skola att finna gemensamma begrepp 
och tolkningar som stämmer överens med föräldrar, personal och elevers tolkning av 
värdegrunden och det är även viktigt att kunna upprätthålla den i aktuell form. 
Värdegrundsbegreppet bör arbetas med så att tolkningen stämmer överens med alla 
inblandade som pedagoger, föräldrar och elever. Carl, E Olivestam och Håkan Thorsén 
(2008) påtalar att värdegrunden kan ingå i undervisningen på olika sätt Ur vilket 
perspektiv som skall belysas bestäms vid planeringen av undervisningen oavsett ämne. 
Carl, E Olivestam och Håkan Thorsén (2008) beskriver att idrott och hälsa är ett ämne 
där värdegrunden har stor betydelse gällande tävlan och samverkan samt sunt och osunt. 
"Ibland hävdas att matematik skulle vara undantagen kravet på att gestalta värdegrunden. 
Men läroplanen gör inget sådant undantag och självklart kommer också i detta ämne 
värderingar fram, t.ex. vilken typ av problem som eleverna ska sysselsätta sig med för att 
inte komma i konflikt med värdet av jämställdhet mellan kvinnor och män, särskilt om 
problemen rör områden där pojkar mer än flickor generellt har sina intressen." 
(Olivestams och Thorsén, 2008, s.89 ) 

Internationellt perspektiv  
Gunnel Colnerud och Robert Thornberg (2003) beskriver i sin text att det ställs krav och 
förväntningar även i andra länder vad det gäller skolans uppdrag, att den skall påverka 
eleverna att bli goda samhällsmedborgare och att de skall respektera och visa omsorg om 
andra, vilket liknar även vår skolas uppdrag. När det gäller värdepedagogiska frågor 
internationellt så menar författarna att en filosofisk pedagogisk diskussion pågått i 
Storbritannien som vi ännu inte påverkats så mycket av i Sverige. I Storbritannien tog 
resonemanget om skolans uppgift att förmedla moraliska värden fart efter ett antal 
tragiska händelser i mitten av 1990-talet, då mord förövades av barn. Landet ansågs 
förfalla moraliskt och moralpanik bröt ut. Gunnel Colnerud och Robert Thornberg (2003) 
beskriver vidare att erfarenheten från Storbritannien har relevans för svenska 
förhållanden genom den enighet som råder kring de värden som finns i läroplanerna som 
allmänheten lätt kan ställa sig bakom. Gunnel Colnerud och Robert Thornberg (2003) 
anser att man inte bör minimera det omtvistade som religiösa värderingar, sexualitet och 
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politiska uppfattningar i samhället utan skolans uppgift är att hjälpa eleven att uppnå 
kunskap om och varför det är på detta vis. Gunnel Colnerud och Robert Thornberg (2003) 
påtalar att skolan i förhållande till den privata zonen bör ägna sig åt att diskutera och 
uppmana till kritisk reflektion mellan eleverna.  

Mångkulturalism 
Gunilla Zackari och Fredrik Modigh (2000) påtalar att intresset för värdegrunden och 
demokrati i samhället ökar och en av de främsta orsakerna är den växande 
mångkulturalismen. Idag har vi ett större antal kulturer representerade i Sverige än 
tidigare, mycket på grund av invandringen Christer Hedin och Pirjo Lahdenperä (2000) 
anser att det onda finns inom oss och överallt i samhället och människan bör föra en inre 
kamp för att det goda skall övervinna det som är ont. Samhället kan inte göra detta arbete 
åt den enskilde personen. Det som känns viktigt är att skolan kan ge möjligheter för 
individen att reflektera över etiska och moraliska dilemman som barn och ungdomar är 
villiga att samtala om. Christer Hedin och Pirjo Lahdenperä (2000) påtalar att 
värdegrunden inte utan bearbetning kan överflyttas till kommande generationer. Det blir 
då en formel utan innehåll, ett begrepp som upprepas för att invagga alla i en 
föreställning om att det goda är fastställt och bara skall verkliggöras.  
 
Björn Lindell och Veikko Hartikainen (2001) beskriver grundtanken i en demokrati där vi 
bör se alla olikheter som resurser som är extra viktigt i ett mångkulturellt samhälle. En 
grundläggande regel är behandla andra som du själv vill bli behandlad. Det är en 
betydelsefull levnadsregel som också finns i alla kulturer och de kan vara en regel som 
ofta bör nämnas i skolan. Björn Lindell och Veikko Hartikainen (2001) anser att 
värdegrunden bör visualiseras i skolan och att det skall vara bilder och texter på väggarna 
i skolan i storformat med enkla och tydliga budskap. Har man andra kulturer på skolan så 
skall det finnas texter på respektive språk.”[v]ärdegrunden måste levandegöras, 
artikuleras, diskuteras, praktiseras, gestaltas, ifrågasättas, utvecklas och omprövas i 
skolan och i samhället.” (Hedin och Lahdenperä, 2000, s.55)  
 
Skolverket (2000) anser att på skolor där elever med invandrarbakgrund är 
förekommande försöker pedagogerna nyttja förekomsten av mångkulturalismen genom 
att låta eleverna berätta om sina kulturer eller genom att lyfta fram mindre gruppers 
historiska erfarenheter i undervisningen. Skolor som arbetar med mångkulturalismen 
försöker skapa mötesplatser för eleverna som en väg till en större förståelse och respekt 
för olika kulturer. Genom att olika perspektiv kan brytas mot varandra i en dialog och 
eleverna får förståelse för mångfaldens betydelse, kan elevernas förmåga att sätta sig in i 
en annan persons situation öka. Det är viktigt att individer med olika bakgrund och 
erfarenheter får en mer långvarig gemenskap för att kunna nå fram till en tydlig och 
omfattande värdegemenskap. Skolverket (2000) påtalar att det som är bra med en 
mångkulturell undervisning är att det finns olika perspektiv representerade, som kan ge 
barnen en mångfacetterad bild av verkligheten. Att låta kulturella olikheter och likheter 
forma undervisningen kan följaktligen utveckla eleverna till demokratiska människor. På 
de skolor som inte har ett så stort antal elever med invandrarbakgrund tycks arbetet med 
mångkulturalism vara svårt att införa i det vardagliga arbetet eftersom man inte på ett 
naturligt sätt har olika perspektiv representerade. Enligt Skolverket (2000) känner barn 
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med invandrarbakgrund ett utanförskap i skolan. Många skolor har inte lyckats nyttja den 
kulturella mångfalden till att berika och vidga perspektivet för eleverna. 
 

Medias påverkan 
Enligt Ingrid Carlgren (1999) pågår en diskussion bland fritidspedagogerna om barnens 
tillvaro framför tv och dataspel. Aktiviteterna som barnen sysslar med bör man inte ta 
avstånd ifrån utan i stället diskutera och göra eleverna medvetna om och kritiskt förhålla 
sig till informationssamhällets positiva och negativa sidor. Skolverket (2007) anser att 
fritidshemmet kan bidra till ökad medvetenhet om vilka värderingar som media visar 
gällande kroppsideal, könsroller och konsumtion, detta är faktorer som idag finns ständigt 
närvarande i barnens vardag. "Barn lever i en omvärld fylld av budskap, som i bland är 
motsägelsefulla, om hur en pojke eller flicka ska vara. Barnen omges av otaliga bilder 
och massmediebudskap. Det spelar dataspel, läser serier och ungdomstidningar, tar del av 
texter i läro- och barn/ ungdomsböcker, följer TV- såpor och får erfarenheter från 
fritidssektorn och idrotten."( Svaleryd, 2002, s. 130)  
 

Gruppens betydelse  
Skolverket (2007) anser att fritidshemmets verksamhet grundar sig på barnets sociala 
utveckling i grupp där barns identitet och självkänsla utvecklas i interaktion med andra. I 
en grupp som fungerar har barnen utbyte av varandra. och i gruppen utvecklas och provas 
deras sociala funktion, normer och värden. Gruppen blir en utgångspunkt för 
värdegrundfrågor, jämställdhet och demokratiskt tänkande där detta prövas i praktiken 
som att t.ex. lösa konflikter på ett positivt sätt. Närvaro av vuxna är av en central 
betydelse för att hindra en eventuell uppkomst av mobbning som kan utvecklas om 
barnen helt själva får forma sina normer. Pedagogerna har ofta möjligheter att diskutera 
människors olikheter med barnen. där olikheter ses som något naturligt ges det möjlighet 
för barnen att utveckla förståelse för olika sätt att vara och tänka Ingrid Carlgren (1999) 
beskriver skillnader mellan fritidshemmet och skolan som är att det finns tillfällen till 
diskussion och reflektion i större omfattning i fritidshemmet som stimulerar till social och 
känslomässig utveckling. Det handlar om att eleverna ska fungera tillsammans med 
andra.  
 
I Skolverkets (2007) går det att utläsa att kommunen bör anpassa barngruppen och 
personalen efter barnens behov med hänsyn tagen till många faktorer. Det som påverkar 
gruppstorleken kan vara barnets ålder, barn med särskilda behov, barn med annat 
modersmål, bostadsområdets sociala karaktär, närvaro tider, lokalens utformning och 
personalens kompetens. Det går även att utläsa i texten från Skolverket (2007) om en 
barngrupp på fritidshemmet är för stor i förhållande till personalens antal är det risk för 
att det positiva med att vistas i en grupp kan få motsatt effekt. För stora grupper av barn 
kan göra att samspelet mellan barn och vuxna blir påverkat negativt med en för hög 
ljudnivå och stress. Verksamheten blir svår att överblicka och kan bli en otrygg miljö för 
barnet. Aggressivitet och annat som är negativt kan uppstå i barngruppen. Storleken på 
barngruppen är en aspekt som kan vara avgörande för personalens möjlighet till överblick 
av verksamheten och även för kontakten med barnen. Skolverket poängterar att 
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förutsättningarna för en bra verksamhet minskar med för stora grupper. Viktigt är att 
personalen formar verksamheten som ett komplement till skolan och att det blir en 
meningsfull och varierad fritid för barnen som utgår från deras intresse och behov. 
Uppdraget är även att med pedagogik och omsorg stödja deras sociala, intellektuella, 
fysiska och känslomässiga utveckling. 
 
Skolverket (2005/2006) påtalar att man på regeringens uppdrag fördelat ett särskilt 
statsbidrag till förstärkningar vad gäller personal till skola och fritidshem. Anledningen 
till statsbidraget var till viss del beroende av en påtalad minskning av personal i skolan 
under 1990-talet. En förhoppning från regeringens sida var att bidraget skulle tillföra 
personal till fritidshemmet, men istället har personalen på fritidshemmet minskat Ur 
rapporten Skolverket (2005/2006) går det att utläsa att kommunerna själva fick besluta 
vilken personal de ville satsa på inom skolan. Enligt Skolverket (2007) rapport 307 så har 
närvaro tiden för fritidshemsbarnen minskat och då är det inte på grund av föräldrar som 
är arbetslösa. Orsaken till en minskad närvaro på fritidshemmet är inte klarlagd. En 
möjlig förklaring kan vara brister i kvalitet. Fritidshemmets barngrupper har blivit större 
medan personalen minskat. Verksamheten kan därför vara svår att anpassa till varje 
individ och föräldrarna kan av den anledningen välja att minska på barnets tid på 
fritidshemmet.  

Samtalets betydelse  
Skolverket (2007) påtalar att kommunen i så hög grad som möjligt skall anställa personal 
med högskoleutbildning av pedagogisk karaktär och även ge personalen löpande 
kompetensutveckling. Tid måste även finnas för utveckling av verksamheten. För att 
kunna föra demokratiska samtal krävs en kunskap om vad de olika värdegrundsbegreppen 
som normer, värden, jämställdhet och demokratiskt tänkande innebär. Det krävs också 
kompetens som innefattar metoder och arbetssätt för hur värdegrundsarbetet i 
verksamheten kan utföras. Pedagogerna är i behov av en grundutbildning och en 
fortlöpande kompetensutveckling som handlar om värdegrunden för att skolan ska kunna 
leva upp till sitt demokratiska uppdrag.  
 
Skolverket (2000) anser att ett av de större problemen i skolan och fritidshemmet ur ett 
värdegrundsperspektiv är bristen på tid för möten och samtal mellan barn och personal. 
Barn och vuxna ges inte utrymme för samtal om värden och normer i den utsträckning 
som de skulle vilja. Pedagogerna hinner inte reflektera och föra pedagogiska samtal om 
värdegrunden så som de önskar. Detta medför att skolan har stora svårigheter att leva upp 
till sitt demokratiska uppdrag. Skolverket (2000) anser vidare att inflytande och trivsel 
hör ihop. De barn och unga som talar om att de inte trivs menar i mindre utsträckning än 
andra att de kan påverka det som försiggår i skolan samtidigt som de också talar om att de 
skulle vilja påverka mer. Hur bra verksamheterna lyckas att skapa ett bra socialt klimat 
som bidrar till att barn trivs, påverkar också förekomsten av mobbning. Skolverket (2000) 
påtalar att eleverna vill ha en skola som kombinerar lärande med omsorg och ett 
förhållningssätt som innebär att respektera och lyssna på eleverna. Bristen på ett 
omsorgsperspektiv i skolan hänger ihop med utvecklingen av olika riskbeteenden, vilket 
bekräftas av undersökningar om kränkande behandling. Många elever känner inte att 
läraren ser dem och tar dem på allvar.  
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Skolverket (2000) anser att det är viktigt att skolor har en atmosfär där det är möjligt att 
ge uttryck åt tankar och känslor i sociala och etiska frågor för att utveckla barns förmåga 
att reflektera kring värdegrundsfrågor och genom detta vidga sina horisonter. Många 
skolor arbetar med samtalet som metod för att finna nya former för konfliktlösning och 
motverka våld. Mycket tyder på att kommunikation är en av de främsta metoderna för att 
stärka arbetet med värdegrunden. Forskning visar att kommunikationen är betydelsefull 
för att utveckla egna etiska åsikter och i interaktion med andra åstadkomma någon form 
av enighet. Utvärderingar visar att förutsättningarna för samtal mellan barn och vuxna är 
bättre där personaltätheten är högre. Antalet barn per vuxen och pedagogernas 
kompetens, är viktigt för vilket utgångsläge den vuxne har att se varje enskilt barn. Kajsa 
Svaleryd (2002) beskriver värderingsövningar som en metod för grupper där det  finns 
möjlighet att samtala kring värderingar. I det ingår för pedagogen att var öppen för allas 
åsikter. Syftet med övningen är att stimulera till diskussion och att var och en som är med 
skall reflektera och kunna ta ställning till de olika åsikterna som ventileras. Övningarna 
bör vara under en lekfull form och det skall vara ett tillfälle i att  utrycka sina tankar. 
"När det gäller villkoret att alla får komma till tals kan pedagogerna styra detta genom att 
bestämma över talordningen och aktivt rikta sig till den som inte tagit del av 
diskussionen." (Olivestam och Thorsén, 2008, s.103) 

 

 

 

 



 14   

Metod 
Under denna del kommer val av metod visas när det gäller vetenskapsinriktning och 
bearbetning av material samt urval gällande vår studie.  

Genomförande  
Vi börjar med att fördjupa oss i relevant litteratur kopplat till syftet med studien, vad är 
fritidspedagogens upplevelse och beskrivning av värdegrundsarbetet på fritidshemmet 
och i skolan samt vad han/hon anser kan förbättras i detta arbete. Vi har valde intervju 
som informationshämtande metod i denna studie. Efter att fördjupat oss i litteratur om 
informationshämtande metoder sammanställde vi intervjufrågor kopplade till syftet. 
Därefter kontaktade vi rektorn på en skola där vi inte kände någon av fritidspedagogerna. 
I de andra fallen har vi redan en kontakt med fritidspedagoger och frågar dessa direkt 
genom telefon om de var villiga att ställa upp på en intervju. Genom att intervjua ville vi 
få svar på fritidspedagogernas upplevelser och beskrivning av värdegrundsarbetet på 
fritidshemmet och i skolan och vad som kan förbättras i detta arbete. I denna 
undersökning har fem fritidspedagoger intervjuats. Intervjuformuläret som vi utgått ifrån 
består av 16 intervjufrågor som har anknytning till vårt syfte.  
 
Intervjufrågorna i vår forskning bestod av huvudfrågor och följdfrågor som kunde ställas 
vid behov. En låg grad av standardisering kom att råda enligt Jan Trost (2005) som 
beskriver intervjustrukturen i enlighet med våra kvalitativa intervjuer. vi kommer att ge 
förklaringar kring frågorna vid behov. Vi ställde frågorna i samma ordningsföljd för 
samtliga intervjupersoner för att förvissa oss om att vi få svar på samtliga frågor. Tanken 
med ordningsföljden var för att vi i förväg tänkt ut ordningen på frågorna som vi anser 
följer ett visst mönster som även Runa Patel och Bo Davidson (2003) anser gälla vid en 
kvalitativ intervju. Intervjun inleds med frågor i ämnet värdegrund för att sedan komma 
djupare in på ämnet i slutet av intervjun. Frågorna kom däremot inte att innehålla några 
fasta svarsalternativ och är därmed ostrukturerade. I enlighet med Runa Patel och Bo 
Davidsson (2003) beskrivning av ostrukturerade intervjuer Gav vi intervjupersonerna fritt 
utrymme att svara på intervjufrågorna. Vid två tillfällen var båda författarna med vid 
intervjun en författare antecknade vad som sades och en intervjuade. Jan Trost (2005) tar 
upp fördelarna med detta, utifrån detta med fler intervjuare kan ge en djupare förståelse 
och en större informationsmängd kan inhämtas. Vid de övriga tre intervjusituationerna 
var det en författare som intervjuade och antecknade. Personen som blev intervjuad fick 
bestämma plats där samtalet skulle utföras för att personen skulle känna sig trygg detta 
anser även Jan Trost (2005) Vi valde att inte ge ut frågorna i förväg för att svaren skall 
komma spontant och att de inte skulle bli för tillrättalagda.  

Vetenskapsinriktning  
Enligt Runa Patel och Bo Davidsson (2003) har hermeneutiken utvecklats under 1900 
talet till att bli ett existentiellt synsätt som syftar till att ge en insikt om den mänskliga 
existensens grundbetingelser. En hermeneutiker anser att man genom språket kan skaffa 
sig kunskap. Runa Patel och Bo Davidsson (2003) påtalar att människor har avsikter som 
yttrar sig i språk och i handling som det går att tyda och förstå innebörden av.  
 



 15   

Runa Patel och Bo Davidsson (2003) beskriver när en forskare inom hermeneutiken skall 
tolka en text, t.ex. en intervju. han eller hon börjar med att läsa hela intervjun och försöka 
förstå helheten, för att sedan läsa delar av texten var för sig för att skaffa sig förståelse av 
innehållet. Forskaren kan sedan sätta dessa synsätt i relation till varandra. Runa Patel och 
Bo Davidsson (2003) fortsätter att beskriva att forskaren kan sätta sig in i intervjuarens 
och den intervjuades situation för att nå fram till en bra förståelse av det studerade 
problemet. Forskaren använder hela tiden sin egen förståelse som ett verktyg i 
tolkningen. För att lyckas med detta krävs det att den hermeneutiska forskaren kan 
använda sin medkänsla för att förstå studieobjektet. Det går att beskriva förhållandet 
mellan forskare och det studerade objektet som mellan jämbördiga subjekt, med detta 
menas att forskaren och subjektet är på samma nivå och försöker att komma fram till en 
gemensam förståelse. Torsten Thurén (2007) anser i sin text att hermeneutiken vilar på en 
källa av kunskap som innebär att känna in. Hermeneutikern vill skapa sig en förståelse 
som är viktig när det gäller att tolka människors handlingar och resultatet av dessa. Vi har 
valt Hermeneutiken som vetenskapligt förhållningssätt för att i urvalet av vetenskapliga 
inriktningar har vi kommit fram till att denna inriktning lämpar sig till vår undersökning. 
Under intervju tillfället med de olika fritidspedagogerna och även under 
sammanställningen av intervjuerna har vi försökt att sätta oss in i fritidspedagogens roll. 
Utifrån sammanställningen av intervjusvaren gör vi vår egen tolkning med stöd av 
tidigare forskning. Egna upplevelser inom området ligger tillgrund för resultatet samt vår 
förståelse för fritidspedagogens arbete med värdegrund allt enligt den hermeneutiska 
forskningen beskriven av Torsten Thurén (2007), Runa Patel och Bo Davidsson (2003). 
 
Runa Patel och Bo Davidsson (2003) påtalar att forskningen sätter helheten i förhållande 
till delarna och pendlar mellan del och helhet och för att på detta sätt nå fram till en så bra 
förståelse som möjligt. Forskare kan sätta sig själv som subjekt i relation till 
forskningsobjektet och sedan pendla mellan att inta subjektets och objektet synvinkel. 
Conny Svenning (2003) belyser själva tolkningsprocessen där han hävdar att betydelsen 
av en händelse inte är färdig när vi ställs inför den. Ibland är det lättare och ibland svårare 
att begripa. När förförståelsen inte är tillräcklig för att tyda ett fenomen fodras det att man 
går in med någon form av tolkning. Runa Patel och Bo Davidsson (2003) påpekar att 
målet med forskningen inte är att komma fram till en teori. Hellre bör man se det 
speciella inom varje tolkning och att det ofta kan vara mer fördelaktigt att visa 
mångfalden av de olika tolkningarna. Den som forskar är fri att tala för den tolkningen 
som uppfattas som den mest fördelaktiga. I vår hermeneutiska forskning kommer vi inte 
fram till någon lösning eller slutlig teori utan tolkningen av resultatet visar vår analys av 
studien. 
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Kvalitativ bearbetning 
Forskningsmetoderna som beskrivs nedan är två olika tekniker för bearbetning av den 
insamlade informationen. Torsten Thuren (2007) anser att när det gäller kvantitativa 
metoder så intresserar man sig mer av antal förekomster. I kvalitativa metoder granskas 
enstaka händelser. Vi anser att den kvalitativa forskningsmetoden är mer passande för vår 
studie då syftet med vår uppsats är att ta reda på fritidspedagogens upplevelse och 
beskrivning av värdegrundsarbetet på fritidshemmet och i skolan. Karin Widerberg 
(2002) påtalar att kvalitativ forskning syftar till att förtydliga ett fenomens karaktär eller 
kännetecken. Den kvalitativa forskningen söker efter företeelsens betydelse. 
 
Runa Patel och Bo Davidson (2003) beskriver att meningen med en kvalitativ intervju är 
att utforska och urskilja beskaffenheter och strukturen hos något i den utfrågades liv eller 
deras tankar om någon företeelse. Det kan föra med sig att man aldrig i förväg kan 
utforma möjligheter till svar för respondenten eller att kunna bedöma vad som är den 
sanna förklaringen till en fråga. 
 

Urval 
Vi har valt ut fem undersökningspersoner för att få en viss spridning och för att öka 
tillförlitligheten på undersökningen. ”Ambitionen bör vara en undersökningsgrupp där 
resultatet inte begränsas till att bara gälla för denna lilla grupp, utan även kan 
generaliseras till en större grupp.”(Staffan Stukát, 2005, s.56) Urvalet av fritidspedagoger 
valdes utifrån våra personliga kontakter även utifrån, ålder, verksamhetsplacering och 
kön. Arbetslivserfarenhet för fritidspedagogerna sträckte sig mellan 6 till 31år. Vi har 
försökt att få en bredd på urvalet av undersökningspersoner då de är yrkesverksamma i 
kommunal skola men även genom att en av undersökningspersonerna är verksam i en 
friskola, två olika kommuner är representerade även landsbygd och stad. De personer 
som är med i denna undersökning är fritidspedagoger som är yrkesverksamma i 
fritidsverksamhet och i skolan, med elever som är mellan 6 och 12 år. 
 

Etiska överväganden  
När vi kontaktar våra undersökningspersoner informerar vi dem om att vi skriver ett 
examensarbete och talar om syftet med studien. Vi meddelar hur lång tid det kommer att 
ta och att det är helt frivilligt att vara med i denna studie. Vi börjar med att upplysa den 
som ska bli intervjuad att han eller hon kommer att vara helt anonym i studien för läsarna, 
detta belyser även Jan Trost (2005).” I anslutning till att man får den första kontakten 
och/eller vid intervjuns start skall man upplysa om att det man talar om betraktas som 
ständigt konfidentiellt. Det innebär att ingen utomstående någonsin kommer att kunna få 
ta del av något på sådant sätt att den enskilde röjas eller igenkännas.” (Trost, 2005, s. 40) 
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Bearbetning analys och tolkning  
"När vi har samlat in information i ett forsknings- utrednings- eller utvecklingsarbete 
behöver vi systematisera, komprimera och bearbeta materialet för att kunna besvara det 
frågor vi ställt." (Patel och Davidson, 2003, s.109) Vi använde oss av tre moment i 
arbetet med informationen detta belyser även Jan Trost (2005) anser när man delvis eller 
helt utfört sina intervjuer enligt planeringen är det kvar att bearbeta och tolka dem. Det är 
en fördel att se det till tre moment i arbetet med informationen. Första steget är att samla 
in data och det görs via kvalitativa intervjuer.  
 
Jan Trost (2005) beskriver nästa fas som består av analys av information. Med det menas 
att reflektera över det som skrivits och observerats under intervjun. Efter att vi intervjuat 
fritidspedagogerna började vi att renskriva materialet, där vi utgick i från anteckningarna 
från intervjutillfället. Dessa anteckningar skrevs ned ordagrant med hjälp av dator. Detta 
gjorde vi för att personens svar fanns tydigt i vårt minne. Vi väntade ett tag med att 
analysera materialet för att få distans till detta. Jan Trost, (2005) rekommenderar att inte 
analysera arbetet direkt efter intervjun utan det behövs en viss distans till den utförda 
intervjun för att den ska analyseras på ett fördelaktigt sätt. I analysen har vi komprimerat 
materialet och tagit ut det som är relevant för studien kopplat till syftet. Vi har läst 
intervjusvaren vid ett flertal tillfällen för att finna det som är väsentligt för studien. 
Intervjusvaren har vi bearbetat textmässigt för att tydliggöra innehållet. Vi sökte efter de 
mest förekommande uppfattningarna i intervjusvaren i enlighet med Bo Johansson och 
Per Olof Svedner (2001). Steinar Kvale (1997) beskriver att materialet bör struktureras 
upp så att det kan bli tillgängligt för analys. Därmed betonar Steinar Kvale (1997) att det 
oväsentliga plockas bort. Därefter väljer vi i enlighet med Steinar Kvales (1997) teorier 
att välja ut delar att redovisa som är intressanta för studien och som har nära anknytning 
till syftet. Vi har strukturerat och grupperat intervjusvaren genom att rubricera det som 
var mest förekommande. Citat är gjorda utifrån det vi ansåg var intressant och i bland 
utstickande i intervjumaterialet. Jan Trost (2005) påtalar att tredje momentet innebär att 
tolka sitt material av data med hjälp av teoretiska hjälpmedel för att visa på det som är 
intressant. I tolkningen av intervjumaterialet har vi utgått i från litteratur med anknytning 
till syftet med studien. 
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Resultat 
I resultatet kommer en bearbetad redogörelse av fritidspedagogernas intervjusvar. Studien 
och intervjufrågorna utgår från syftet som är, fritidspedagogens upplevelse och 
beskrivning av värdegrundsarbetet samt vad han/hon anser kan förbättras i detta arbete. 
En sammanfattning är gjord av intervjumaterialet för att på så sätt få en överblick över 
samtliga intervjuer. Fritidspedagogerna som ingår i studien har fått fingerade namn som 
Karin, Anna, Maria, Peter och Berit.  Maria har varit yrkesverksam 6 år, Peter i 12 år, 
Karin i 21 år, Anna i 25 år, och Berit i 31 år, sista personen har även arbetat som 
fritidsledare i 5 år 
 

Resultat av intervjuer  

Värdegrundsarbetets betydelse 
Samtliga fritidspedagoger upplever att värdegrundsarbete handlar om det sociala 
samspelet och att ägna tid till samtliga elever. De anser även att det är viktigt att 
uppmuntra de bra egenskaperna hos eleverna. Peter och Karin påtalar att det handlar om 
att stärka barnens självkänsla. Peter upplever att det finns goda möjligheter att arbeta med 
värdegrundsarbetet på fritidshemmet eftersom det är en friare verksamhet. Berit talar om 
att det är lätt att arbeta med värdegrundsfrågor, men beskriver även svårigheter med att 
samarbeta mellan avdelningar när det är många personer inblandade. Berit påtalar även 
att det inte alltid är enkelt med värdegrundsrelaterade frågor för alla elever. Det handlar 
om att acceptera och respektera varandra anser Maria och Karin. Detta citat betonar vad 
värdegrundarbetet kan innebära: 
 

Värdegrundsarbete handlar om ett förhållningssätt som ger konsekvenser om 
man inte följer det som de har kommit överens om som ordningsregler som 
finns i varje rum, som är till för att användas i det dagliga arbetet och för att 
påminna barnen. Detta arbete är viktigt för eleverna och personalen för att de 
skall känna att arbetsplatsen och skolan är en trygg plats där det inte ska 
förekomma våld och kränkande behandling. (Anna) 

 
Peter menar att värdegrunden är betydelsefull, det är grunden till allt. Karin och Maria 
anser att det är viktigt att arbeta med värdegrunden kontinuerligt i det dagliga arbetet. 
Berit belyser att fritidspedagogerna skapar en handlingsberedskap för barnen i det 
vardagliga livet. Karin upplever att de lägger stor vikt vid värdegrundsarbetet på skolan 
och det är främst fritidspedagogerna som utför detta arbetet. De har även schemalagt 
arbete där fritidspedagogerna har lektioner som handlar om värdegrunden. Samtliga 
fritidspedagoger upplever det som att det finns ett stort behov av värdegrundsarbetet i 
skolan. Anna upplever att det är ett arbete som alltid måste finnas med på grund av att 
barnen inte alltid får det med sig hemifrån. Anna betonar även att de måste lägga ner 
väldigt mycket arbete kring värdegrunden. 
 
Fritidspedagogerna är helt eniga om att värdegrundsarbetet är meningsfullt och den 
gemensamma upplevelsen är att det finns ett stort behov av detta arbete i skolan. Peter 
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betonar att värdegrunden är grunden till allt som barnen skall lära sig. Karin upplever att 
det har blivit ett mycket hårdare klimat och det syns i bråk ord och handling. Karin 
beskriver vidare att de många konflikterna möjligen beror på stress och att det inte alltid 
finns tid inom familjen. I detta citat belyser Karin värdegrundens betydelse för eleven: 
 
”Om barnet inte får en bra värdegrund så fungerar inte vistelsen i skolan.”(Karin)  
 
Karin menar om inte eleverna har kamrater kan det innebära svårigheter med 
koncentrationen. Berit beskriver de sidor på Internet som eleverna besöker på sin fritid 
där det ofta förekommer ett tråkigt språk. Berit påtalar att det finns många möjligheter för 
ungdomarna att med mobiltelefoner kränka andra elever. Berit betonar att det skall råda 
demokrati där barnen har rätt att uttrycka vad de tycker men att det är viktigt att upplysa 
om att de även har skyldigheter. Berit upplever att det har fått gå för långt i många fall 
och det beror kanske på vilsna föräldrar och att barnen får bestämma mycket själva, det är 
kanske den enklaste lösningen för föräldern. Anna upplever att värdegrundsarbetet inte 
alltid når fram till eleverna. Samtliga fritidspedagoger är enade i frågan om hur viktigt 
värdegrundsarbete är jämfört med andra ämnen och att värdegrunden skall genomsyra 
hela verksamheten. Samtliga fritidspedagoger anser om inte värdegrundsarbete fungerar 
så fungerar inte skolgången för eleverna. 

Fritidspedagogen och värdegrundsarbetet 
När det gäller vem som utför värdegrundsarbetet på fritidshemmet och i skolan 
sammanfattade vi svaren på följande sätt: det vanligaste var att samtliga i personalen 
arbetar med värdegrunden på skolan men att värdegrundsarbetet ligger närmare 
fritidspedagogens utbildning. Berit upplever att lärarna inte har tid för värdegrundsarbete 
utan det är fritidspedagogen som utför en stor del av detta arbete. Anna upplever att 
samtliga pedagoger på skolan får ta hand om mer konflikter som fritidspedagoger tidigare 
löste. Karin påtalar att det är fritidspedagogen som utför värdegrundsarbetet under 
skoltid. När det gäller fritidshemmet anser flertalet fritidspedagoger att det är samtliga i 
personalen som utför detta arbete. Berit påtalar att det ligger nära fritidspedagogen att 
arbeta med värdegrundsarbete. 
 
Fritidspedagogerna upplever att på fritidshemmet ingår värdegrundsarbetet i allt. Peter 
upplever att värdegrundsarbetet inte skiljer sig mellan skolan och fritidshemmet. Det är 
en ständig process i hur man bemöter varandra menar Karin. Vidare beskriver Karin att 
de försöker smyga in värdegrundsarbetet i ett ständigt samspel, den finns i den fria leken 
men även i styrda aktiviteter och i dagliga samtal. Peters upplevelse av situationer 
relaterade till värdegrundsarbetet på fritidshemmet: 
 

På fritidshemmet uppstår det ofta olika situationer för barnen då 
verksamheten inte är lika övervakad som i klassrummet, fritidshemsbarnen 
vistas i de olika miljöerna som finns i skolområdet. I dessa situationer är det 
viktigt att barnen lär sig att lösa de olika situationer som kan uppstå i 
barngrupp. Målet är att barnen ska klara av värdegrundsarbetet själva med 
hjälp av pedagoger som handledare i bakgrunden. (Peter) 
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Karin upplever att det är en fördel att barnet får visa de övriga eleverna vad de är duktiga 
på. Om fritidspedagogen vet att något barn oftare hamnar i konflikt med andra så är det 
en fördel att en pedagog är i närheten för att hjälpa till att lösa problemet. Karin beskriver 
vidare att de försöker ger positiv uppmuntran till de barn som ofta hamnar i konflikt. 
Maria upplever att på fritidhemmet arbetar de med att barnen skall fungera socialt och att 
kunna leka med alla utan att kränka varandra.  
 
Vi fick olika svar på hur de upplever att de arbetar med värdegrunden på skoltid. Karin 
upplever att all personal arbetar med värdegrunden. Som personal gäller det att framföra 
att varje barn duger som den är. Karin berättar om deras arbete att värdegrundsarbetet i 
skolan och i fritidshemmet finns i arbetsplanen där de arbetar med värderingsövningar, 
äventyrspedagogik och massage. Vidare beskriver Karin att fritidspedagogerna utför en 
kartläggning en gång i terminen då de intervjuar varje barn om trivsel i skolan. Karin 
menar vidare att fritidspedagogerna även gör en social utvecklingsplan för barnet, de har 
förberett material som är färdigt att använda med värdegrundsfrågor och med hänsyn 
tagen till vad som är lämpligt för de olika årskurserna. Maria och Karin påtalar att de är 
engagerade i antimobbningsteam i skolan. Berit upplever det som att skolans mål innebär 
att lära sig skriva, läsa och räkna och värdegrundsarbetet är inte det som prioriteras. Inom 
skolan arbetar de med ett tema om värdegrunden cirka en gång per termin belyser Anna. 
Anna påtalar att förhållningssättet som finns inom skolan har barnen utformat genom 
elevrådet och i samråd med föräldrar och pedagoger. Anna talar vidare om att det är 
viktigt att det finns tillräckligt med pedagoger ute på rasterna för att barnen skall känna 
sig trygga. Anna upplever att lärarna på skolan i allt högre grad får ta hand om 
värdegrundsarbetet som fritidspedagogerna utförde tidigare, numera har 
fritidspedagogerna egna lektioner och det finns inte tid till detta arbete.  
 
Fritidspedagogerna är enade om att det alltid finns något att förbättra i 
värdegrundsarbetet. Men de beskriver olika sidor av detta arbete. Peter upplever att det är 
bra att få inblick i andra fritidshem för att få idéer. Peter menar även att det alltid kommer 
upp nya forskningsrön och nya metoder som de kan arbeta med. Följande citat lyfter fram 
varför värdegrundsarbetet ständigt måste förbättras:  
 
”Värdegrundsarbetet följer alltid samhällets utveckling som känns som att det blir 
hårdare och tuffare.” (Peter) 
 
 Maria upplever att det krävs små förändringar i barngrupperna som att respektera andra 
och att få ha en kompis. Berit föreslår att det skulle vara fördelaktigt för demokratin i 
skolan att utveckla fritidsmöten där barnen skall vara delaktiga i planeringen av 
verksamheten för fritidshemmet. Anna anser att om det fanns tid så skulle det vara 
betydelsefullt att arbeta med värdegrunden i högre grad än vad som nu är fallet. Anna 
fortsätter och påtalar att jämställdhetsarbetet är något som borde vara prioriterat men att 
hon saknar kunskaper inom området. 
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Värdegrundsarbetet och barns utveckling 
Flertalet av fritidspedagogerna anser att barnen skall klara av det sociala samspel som 
krävs i alla situationer. Fritidspedagogerna beskriver vidare vad värdegrundsarbetet kan 
tillföra barnens utveckling. Peter anser att om en elev har en bristande empatisk förmåga 
finns det en risk att detta barn hamnar utanför samhällets sociala ramar, något som kan 
motverkas med ett gott värdegrundsarbete. I värdegrundsarbetet är det viktigt att tala med 
barnen om att ingen människa kan påverka sin bakgrund, men det finns tyvärr negativa 
åsikter om detta ute i samhället som kan påverka barnen negativt anser Berit. Karin 
påtalar att det är viktigt att förmedla till barnen att det går att ha olika åsikter men att det 
är viktigt att kunna samarbeta trots skilda åsikter. Det handlar även om att visa och tala 
om känslor, som att samtala kring ilska. Vidare anser Karin att de även hade värdefull 
hjälp av kuratorn som ingår i ett projekt där hon samtalar med barnen om ämnet bråk och 
där eleverna får lära sig handskas med sina känslor. Maria påtalar hur arbetet med 
värdegrunden stärker barnens självförtroende och ökar deras möjligheter att fungera i 
vardagen. Empati är också något som barnen utvecklar i värdegrundsarbetet och som 
måste tränas. De lär sig om allas lika värde fortsätter fritidspedagogen. Annas upplevelse 
om vad värdegrundsarbetet kan tillföra barnens utveckling: 
 
”under värdegrundstemat som vi arbetar med så talar vi om kulturella skillnader och 
även om de olika länder som barnen på skolan kommer ifrån, det gör att kunskapen och 
förståelsen ökar hos eleverna för de olika bakgrunder som finns bland barnen”. (Anna)  
 

Kunskap om värdegrund 
När det gäller fritidspedagogernas kunskaper i ämnet värdegrund upplever Peter att vid 
något tillfälle så uppstår dilemman men Peter anser att svårigheter är till för att lösas och 
detta driver pedagogen framåt. Peter menar även att verksamheten skulle bli enformigt 
om det fanns färdiga svar på allt och att det alltid kommer att uppstå nya situationer. 
Samhället kan förmedla en värdegrund medan media och Internet visar en annan, då är 
det pedagogerna som ska möta barnet där den befinner sig. Samhället kan även uppvisa 
bra sidor ur värdegrundsynpunkt då är det viktigt att samtala om detta. Berit och Karin 
upplever att det inte finns några svårigheter i värdegrundsarbetet och att kunskapen finns. 
Maria framhåller att hon har utbildning i barns rättigheter och mobbning. Karin upplever 
att: 
 
Fritidspedagogerna är dåliga på att sätta ord på sitt arbete kring värdegrunds frågor. 
(Karin) 
 
Karin talar om att fritidspedagogerna varit på föreläsningar och även köpt in litteratur i 
ämnet. Fritidspedagogerna har bestämt att arbeta med värdegrund i verksamheten och det 
går att väva in i mycket som t.ex. i bild som kan innehålla samarbetsövningar och 
massage där eleverna får utföra t.ex. axelmassage på klasskamraterna. Fritidspedagogerna 
kan ge något när det gäller värdegrund, anser Karin och att de vill få in det som de har 
kunskap om. Karin menar att de har haft föreläsningar av Birgitta Kimber om Livsviktigt 
och även föreläsning av Evy Dahlin som tidigare var fritidspedagog och nu rektor i 
Norrköping som har kunskap i detta ämne. Dahlin är mycket kritisk till att 
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fritidspedagogen inte syns eller hörs i media och hon vill stärka fritidspedagogens 
yrkesroll menar Karin. En annan föreläsare pedagogerna lyssnat till var Ihrskog som 
talade om sitt arbete Kompisar och Kamrater och hur viktiga fritidspedagogerna är i 
skolan. Mycket handlar om värdegrundsarbete utifrån Evy Dahlins tankar. Maria anser att 
de ofta diskuterar värdegrunden och att ämnet känns uppdaterat men påtalar att de alltid 
behöver bli bättre. Anna önskar sig ökade kunskaper vad det gäller genus. 
 
När det gäller övningar som är lämpliga i värdegrundsarbetet fick vi som svar att samtliga 
fritidspedagoger använder sig av gruppstärkande övningar, likaså övningar för att stärka 
individen. Berit talar om en viktig övning som är att kunna läsa av andras kroppsspråk. 
Berit och Karin att exempel på bra övningar är beröringsövningar. Det skall vara 
praktiska övningar samt ämnen att samtala kring. Karin beskriver en övning som kallas 
för ”talking stick” det är en pinne som vandrar runt bland barnen som får samtalstid när 
de har pinnen och de andra får träna på att lyssna. Maria arbetar med inre kraften som 
skall stärka barnens självförtroende, de arbetar även med värderingsövningar. Anna 
beskriver att de arbetar med värdegrundsfrågor i tjej och killgrupper för att samtala kring 
aktuella ämnen som följer med deras utveckling till tonåringar. Anna talar också om 
”bubbelsamtal” som de har efter ämnespassen syftet med dessa samtal är att barnen ska 
får öva på att uttrycka sig. Anna anser att drama är viktigt i arbetet med värdegrunden för 
att eleverna ska få tillfälle att uttrycka sig på olika sätt. Karin beskriver att de har en 
”tycker låda” där barnen får tycka till om vad som helst. Samtliga fritidspedagoger 
använder sig av materialet Gruppen som grogrund, ytterligare exempel på material som 
pedagogerna använder är SET material av Birgitta Kimber, Mina tankar om respekt, 
Livsviktigt, Gunilla Wahlströms, Hantera konflikter men hur, Lionsquest, Friends, När 
tålamodsburken rinner över. 
 
Samtliga fritidspedagoger menar att de har löpande diskussioner om värdegrundsarbetet. 
Berit och Maria upplever att de diskuterar barnens konflikter på arbetslagsträffar Anna 
upplever det som att de försöker få ett gemensamt synsätt på värdegrunden i arbetslaget, 
att skolans elever är allas barn och att alla pedagoger ska ta ansvar för detta. 
Fritidspedagogerna upplever även att de diskuterar i arbetslaget om hur de ska kunna 
hjälpa något barn. Vidare belyser Karin att det också kan handla om att observera något 
barn extra mycket. Berit menar att om bara en pedagog går utbildning i något ämne som 
handlar om värdegrundsfrågor så ger det inte så mycket till verksamheten, utbildning ska 
vara till för flera i arbetslaget för att ge någon effekt i verksamheten. Berit upplever att 
det är mest fördelaktigt om direktiv kommer från rektorn angående dessa frågor då blir 
det större genomslagskraft. Det som ofta prioriteras, diskuteras och arbetas med i 
arbetslaget är sådant som skall redovisas på något sätt som nationella prov och Läs 
utveckligs schema. I följande citat beskriver Berit sin upplevelse av de skillnader som 
finns mellan lärare och fritidspedagoger: 
 
” Det förekommer att lärare hellre vill tala om specifika ämnen som lärande i matematik 
samtidigt som fritidspedagogerna anser att det finns ett större behov av 
värdegrundsdiskussioner omkring det fula språket som barnen använder och deras 
konflikter.” (Berit)  
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Demokrati, jämställdhet, mobbning och olika kulturers lika värde ingår i 
värdegrundsarbetet. Samtliga fritidspedagoger menar att de arbetar med att motverka 
kränkande behandling. Karin och Berit upplever att de arbetar mest med hur eleverna 
skall uppföra sig mot andra människor de arbetar även med normer, värden och 
samarbete. Anna och Maria arbetar med demokrati som kan vara att alla ska få säga sin 
åsikt. Karin hävdar att när det gäller olika kulturer så har de i stort sett ingen inflyttning 
av andra kulturer så de är fattiga på just det inslaget i arbetet. Peter menar att de arbetar 
med kultur på skolan och i det ingår dans, instrument och sång. Det handlar om att våga 
uttrycka sig. Vidare menar Peter att inom idrotten så är det viktigt att tala om att alla gör 
sitt bästa och att det duger. Följande citat belyser fritidspedagogens upplevelse av vikten 
av att lösa en konflikt innan den blivit allt för stor: 
 
” Uppstår det någon konflikt avbryter vi arbetet för att lösa konflikten.” (Peter) 

 

Stora barngrupper 
Flertalet av fritidspedagogerna upplever att en större barngrupp innebär att 
uppmärksamma och se fler individer. Berit menar att ibland syns det att barngrupperna är 
för stora och det kan innebära olika svårigheter som att se alla elever. Berit belyser att det 
är svårare att få ihop verksamheten även om det är flera pedagoger, för att det är fler 
personer att samarbeta och kommunicera med. Karin upplever att grupper med över 60 
barn är nästan omöjligt att hantera, gruppen blir för stor det ger följder som att inte kunna 
hålla sig till målen. Maria beskriver att de har 65 barn på fritidshemmet där hon är 
yrkesverksam och att de finns tid att utföra ett värdegrundsarbete. De tar sig alltid tid till 
diskussioner i små och stora grupper. Anna anser att de har tillräckligt med resurser på 
fritidshemmet då barngrupperna delas in i mindre grupper som äventyrspedagogik. Anna 
upplever att värdegrundsarbetet ingår i det dagliga arbetet och menar att det går alltid att 
utföra arbetet.  

 

Värdegrundsarbetet nu jämfört med tidigare  
Vad beträffar skillnader i värdegrundsarbetet som det ser ut nu mot tidigare upplever 
Anna och Berit att tidigare var eleverna mer respektfulla och samhället såg annorlunda ut. 
Berit anser att värdegrundsarbetet alltid har funnits men att det numera finns mer redskap 
för arbetet, och att det talas mer om detta ämne. Berit anser att samhället inte ser ut på 
samma sätt nu som tidigare och vissa barn har svårigheter med den sociala koden. Det är 
mer individinriktat anser Berit och det är inte samma disciplin som tidigare utan det 
används ett mer varierat arbetssätt i skolan genom att anpassa undervisningen efter varje 
individ. Berit påtalar att i dag förekommer fler pedagogiska diskussioner. Citatet visar 
fritidspedagogens upplevelse av hur situationen i skolan kan vara idag:  
 

Nu råder det ett hårdare klimat och det är mer stress. Det är ett stort utbud 
av allt och barnen får veta så mycket. Det finns många program på tv där 
det är ok att vara dum mot varandra. Det är svårt för barn att veta vad man 
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får göra efter allt som de får se, de har uttryck som ”fuck you” och ”give it 
to me ass hole” detta kan de säga till en vuxen.” Det är viktigare i dagens 
läge att tala om detta med barnen. (Karin).  

 
Maria upplever att värdegrunden är mer uppmärksammad nu än tidigare. Maria anser att 
föräldrarna i dag är medvetna och vill diskutera värdegrund, de väljer även skola med 
omsorg. Anna upplever att de arbetar mer med värdegrund nu än tidigare: 
 

De arbetar i större omfattning med värdegrundsarbete nu än tidigare och det 
går mer tid till detta arbete, men det är en viktig uppgift som skall ingå i 
verksamheten. Det är många konflikter som pågår bland eleverna och 
pedagogen fungerar mer som medlare idag än tidigare Barnen tar av 
lektionstiden för att diskutera sina konflikter, tidigare så löstes problemen 
efter skolan. Barnen upplever så mycket i dagens samhälle som påverkar dem. 
(Anna) 

 

Resultat sammanfattning  
Av intervjusvaren från fritidspedagogerna går det att urskilja att värdegrundsarbetet 
upplevs som ett viktigt ämne i skolan och på fritidshemmet. Fritidspedagogerna anser att 
värdegrundsarbetet handlar om det sociala samspelet. Samtliga fritidspedagoger anser att 
det är viktig del i värdegrundsarbetet att uppmuntra de positiva egenskaperna hos barnen. 
Det framkom även att värdegrundsarbetet handlar om att se samtliga barn. 
Värdegrundsarbetet upplevs som meningsfullt av fritidspedagogerna, och att det är 
grunden till allt. Fritidspedagogerna upplever även att det finns ett stort behov av 
värdegrundsarbete i verksamheten. När det gäller vem som utför värdegrundsarbetet på 
fritidshemmet och i skolan är det vanligaste att all personal arbetar med värdegrunden på 
skolan men att värdegrundsarbetet ligger närmare fritidspedagogens utbildning. 
Fritidspedagogerna upplever att fungerar inte värdegrundsarbetet fungerar det inte i 
skolan för eleverna. De belyser att värdegrunden skall genomsyra hela verksamheten i 
skolan och på fritidshemmet.  
 
Fritidspedagogerna har olika beskrivningar av hur de arbetar med värdegrunden på 
fritidshemmet, det handlar om hur eleverna ska bemöta varandra. Värdegrundsarbetet 
finns med i det dagliga samtalet och i olika aktiviteter. Fritidspedagogerna är enade om 
att det alltid finns något att förbättra i värdegrundsarbetet. En av fritidspedagogerna 
upplever att det kan vara bra att besöka andra fritidshem för att få idéer. Det framgick av 
intervjusvaren att det gäller att följa med i forskningen för att få nya metoder att arbeta 
med och att följa med samhällets utveckling. Ett ytterligare utvecklingsområde är att göra 
eleverna mer delaktiga i planeringen av verksamheten. Det vi kunde utläsa av svaren som 
vi fick om värdegrundsarbetet i skolan var att verksamheten är mer styrd med det menas 
att verksamheten är schemalagd, men att samma förhållningssätt oftast gäller i skolan och 
på fritidshemmet. Fritidspedagogerna menar att skolans mål handlar ofta om att lära sig 
skriva, läsa och räkna samtidigt som värdegrundsarbetet inte är lika prioriterat. 
Värdegrunden kan finnas med i bl.a. i värderingsövningar och äventyrspedagogik.  
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Flertalet av fritidspedagogerna anser att barnen skall klara av det sociala samspelet som 
krävs i alla situationer. Fritidspedagogerna beskriver vidare vad värdegrundsarbetet kan 
tillföra barnens utveckling, det kan vara att skapa en handlingsberedskap för det verkliga 
livet, eleverna skall även fungera i grupp och inte kränka varandra. Ett bristande 
värdegrundsarbete kan i förlängningen innebära att barn hamnar utanför samhällets ramar 
i svåra fall. Vad det gäller övningar som är lämpliga i värdegrundsarbetet fick vi som svar 
att samtliga pedagoger använder sig av gruppstärkande övningar, även övningar för att 
stärka individen och att de använder sig av materialet Gruppen som grogrund. 
Fritidspedagogerna anser att de har löpande diskussioner om värdegrundsarbetet i 
arbetslaget och att de även arbetar med att motverka kränkande behandling. Flertalet av 
fritidspedagogerna upplever att de ofta diskuterar värdegrunden och att ämnet känns 
uppdaterat men påtalar även att de alltid behöver bli bättre. Flertalet av 
fritidspedagogerna upplever att det är svårt att se samtliga elever i en större grupp. Det 
framkom av intervjusvaren att det råder ett hårdare samhällsklimat och, barnen blir 
utsatta för en större mängd information jämfört med tidigare. Detta gör att det är viktigt 
med ett aktivt värdegrundsarbete. Det framgick även att föräldrarna är mer medvetna i 
dag och vill diskutera värdegrunden och att det finns fler möjligheter i dag att välja skola 
 

Metoddiskussion-reliabilitet och validitet  
Syfte med denna studie är att undersöka fritidspedagogens upplevelse och beskrivning av 
värdegrundsarbetet på fritidshemmet och i skolan samt vad han/hon anser kan förbättras i 
detta arbete. Vi har fått svar på frågeställningarna genom intervjuer med fritidspedagoger 
och efter detta analyserades svaren. Dessa svar sätter vi i förbindelse till tidigare 
forskning, styrdokument för skola och fritidshem. Genom intervju så anser vi att det finns 
möjlighet att få utförliga svar kring syftet. "De data man samlar in för sin studie - oavsett 
om man samlar data via observation, intervjuer, frågeformulär eller skriftliga källor - 
skall vara tillförlitliga och giltiga. Tillförlitlighet benämner man reliabilitet och giltighet 
benämner man validitet."(Stensmo, 2002, s. 30) Observation hade varit en tänkbar metod 
för att ytterligare stärka validiteten och reliabiliteten i studien men i enlighet med Runa 
Patel och Bo Davidsson (2003) så anser vi att metoden är alltför tidskrävande för denna 
studie. 
 
Conny Svenning (2003) menar att det är mycket som kan påverka en undersökning. Ett 
vanligt fel är att intervjuformuläret kan innehålla brister. Vi är medvetna om att frågorna 
kan upplevas som snarlika och att de kan uppfattas som en upprepning i intervjun. 
Torsten Thuren (2007) beskriver att validitet betyder att det som tanken var att undersöka 
är undersökt och inte något annat. Runa Patel och Bo Davidson (2003) belyser att vi 
måste veta vad vi undersöker, och att vi har en bra validitet. Vi måste även göra det på ett 
sätt som är tillförlitligt, och se till att vi har en reliabilitet som är god. Validitet och 
reliabilitet står i förhållande till varandra på ett visst sätt och det gör att vi inte endast kan 
fokusera oss på det ena för att låta bli det andra. Conny Svenning (2003) anser att det kan 
vara annat som inverkar på tillförlitligheten, som den som ställer frågorna eller miljön 
runt intervju personen. Jan Trost (2005) menar att var än intervjun äger rum så är det 
betydelsefullt att man i koppling till analys av materialet t.ex. kan samtala kring vilken 
påverkan lokalen kan ha haft på tillförlitligheten hos data. Intervjupersonerna fick välja 
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plats för intervju och förhoppningsvis valde de en trygg plats för att ge svara på 
intervjufrågorna. Detta borde styrka validiteten i undersökningen.  
 
Intervjuerna genomfördes på två olika sätt med en eller två författare som var närvarande 
detta är något som möjligtvis kan ha påverkat svaren. .I ett fall när vi intervjuar, sitter 
bägge författarna och antecknar varav en ställer intervjufrågor, möjligheten finns att 
intervjuperson känner sig i underläge i detta fall. Något som även Jan Trost (2005) 
belyser är att man bör uppmärksamma den intervjuades situation och där risken finns att 
två intervjuare upplevs som något slags maktövergrepp och att den intervjuade känner sig 
i under läge. Vi har detta i åtanke när vi analyserar intervjun. Intervjuerna utfördes i den 
skola som fritidspedagogerna var verksam i. Tiden för intervjun var begränsad då den 
utfördes under skoltid därför uppstod en viss tidspress att hinna ställa alla frågor under 
den överenskomna tiden. Möjligtvis var frågorna för många till antalet i förhållande till 
den överenskomna tiden. Fritidspedagogerna fick svara utan någon längre betänketid, vi 
är medvetna om att det kan ha påverkat svaren att de möjligtvis blev mindre utförliga. 
Intervjun med fritidspedagogerna utfördes genom anteckningar och vi valde att inte ta 
med bandspelare för att det kan bli ett störningsmoment för personen som blir intervjuad. 
Det kan även vara en nackdel att spela in intervjun för att det kan ta tid att sammanställa. 
"Till nackdelarna hör att det tar tid att lyssna till banden och att det är besvärligt att spola 
dem fram och tillbaka för att leta rätt på en detalj." (Trost, 2005, s.54) 

Resultatdiskussion 
Syftet med vårt examensarbete var att undersöka fritidspedagogens upplevelse och 
beskrivning av värdegrundsarbete på fritidshemmet och i skolan samt vad han/hon anser 
kan förbättras i detta arbete. Studien genomfördes genom intervjuer med fritidspedagoger 
som vi kommer att analysera och diskutera utifrån intervjusvaren och litteratur kopplat 
till syftet. Detta syfte kan vi koppla till Läroplanen för det obligatoriska skolväsendet och 
fritidshemmet.  
 
Fritidspedagogerna upplever att värdegrundsarbetet är det viktigaste i skolan, fungerar 
inte detta arbete så fungerar inte det övriga skolarbetet. Enligt Kennert Orlenius (2000) är 
skolans uppgift är att se och bekräfta eleverna och ge ungdomarna eget ansvar att hitta en 
riktning för deras fortsatta liv. Uppväxten handlar mycket om att utveckla sin identitet. 
Jenny Gren (2007) anser att helhetssyn på elever innebär att se utifrån olika perspektiv. 
En av dessa handlar om helhetssynen i lärandet, med det menas att värdegrunden inte är 
ett ämne för sig utan måste vävas in i all undervisning. En av fritidspedagogerna menar 
att det är ett ständigt pågående arbete i hur man bemöter varandra. Vidare beskriver 
samma fritidspedagog att de försöker att integrera värdegrunden i ett ständigt samspel 
med barnen, den finns i den fria leken men även i styrda aktiviteter och i dagliga samtal. 
Vi upplever att arbetet med värdegrunden innebär ett ständigt pågående arbete i 
verksamheten och att det krävs envishet och engagemang. Vi anser att ett kreativt och 
engagerat värdegrundsarbete som involverar samtliga på skolan kan resultera i en positiv 
utveckling för barnen. 
 
En fritidspedagog påpekar om det fanns möjlighet skulle hon arbeta med värdegrunden i 
större utsträckning men tiden räcker inte till. Detta påtalar även Skolverket (2000) bristen 
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på tid är det största problemen i skolan och fritidshemmet ur ett värdegrundsperspektiv. 
Skolverket (2005/2006) beskriver att personalen minskat på fritidshemmet. Vi anser att 
bland de största problemen i verksamheten är att få tiden att räcka till för samtal om 
viktiga ämnen. Skolverket (2000) påtalar att förutsättningarna för samtal mellan elever 
och vuxna är bättre där personaltätheten är högre. Genom att personalen minskar på 
fritidshemmet ser vi svårigheter med att utföra ett gott värdegrundsarbete. Det kan i 
framtiden innebära att allt fler barn får svårigheter att följa de normer och värden som 
råder i samhället.  
 
Fritidspedagogerna upplever inte att de har en bristfällig verksamhet, de anser att det 
finns tid till diskussioner och att det finns tillräckligt med personal. Enligt Trygve 
Bergem (2000) så har läraren mångas blickar på sig, de känner ett krav att visa upp en 
verksamhet som innehåller kvalitet och kompetens. Vi ser svårigheter med att kunna 
kritisera sin egen verksamhet med denna lojalitet till de olika parterna. Undersökningen 
visar att upplevelsen är att det är berikande att se andra verksamheter. Vi anser att det kan 
vara bra att besöka olika fritidshem och se hur deras verksamhet fungerar och hur de 
bygger upp sitt pedagogiska arbete för att få perspektiv på sitt eget arbete. 
Fritidspedagogerna talade allmänt om att i stora barngrupper är det svårt att se individen 
och vid något tillfälle hade de upplevt att grupperna blev för stora. Vi har själva 
erfarenheter av att barngrupperna har varit stora och vi anser att det kan finnas problem 
med detta, det kan bli en stressig miljö för elever och pedagoger. Gruppen kan bli rörig 
och det kan vara svårt att hålla i en pedagogisk verksamhet i en allt för stor grupp. Vi 
anser att när grupperna är för stora kan det vara svårt att ha uppsikt över alla elever. Detta 
belyser även Skolverket (2007). 
 
Fritidspedagogerna upplever att de ser den enskilda eleven och deras konflikter och 
svårigheter, detta diskuteras på arbetsplatsträffar. En av fritidspedagogerna upplever att 
om direktiv för värdegrundsarbete kommer ifrån rektorn blir det större genomslagskraft, 
det kan även vara en fördel att framföra på arbetslagsträffar att värdegrundsarbetet bör 
diskuteras. Gunilla Zackari och Fredrik Modigh (2000) påtalar att värdegrunden kan 
framhållas genom ett medvetet arbete. För att ett bra värdegrundsarbete skall kunna 
genomföras ställs det krav på personalens och ledarens kompetens. Ett arbete med 
värdegrunden kräver långsiktiga strategier och tid till diskussion. Jenny Gren (2007) ser 
en problematik i detta och menar att etiska värderingar ofta blir var och ens ensak, det 
saknas ofta samtal om värdegrunden. I det värde pedagogiska arbetet är det viktigt att 
förmedla värdegrunden på ett bra sätt till eleverna och samtala om etik. Allt för ofta 
diskuteras det allmänna ämnen som matematik och värdegrundsarbetet kommer i 
skymundan menar en pedagog. Fritidspedagogerna försöker få ett gemensamt synsätt i 
arbetslaget gällande värdegrundsarbetet men att de inte når ända fram i detta arbete. De 
nämner att det kan finnas svårigheter med samarbete kring dessa frågor i stora 
personalgrupper. Vi anser att i vårt framtida yrke är det betydelsefullt att vi tar upp 
värdegrundsarbetet till diskussion och försöker förmedla vikten av detta arbete. 
 
Vi anser att eleverna skall vara delaktiga i planeringen av verksamheten och detta kan 
även påverka hur de trivs i skolan. Detta påtalar en av fritidspedagogerna i vår 
undersökning. Skolverket (2000) anser att inflytande och trivsel hör ihop. En av 
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fritidspedagogerna anser att förhållningssättet som finns på en skola har barnen utformat 
genom elevrådet och i samråd med föräldrar. Hur bra verksamheterna lyckas att skapa ett 
bra socialt klimat som bidrar till att barn trivs, påverkar också förekomsten av mobbning. 
En fritidspedagog betonar att värdegrundsarbete för personal och för barnen innebär att 
de skall uppleva skolan som en trygg plats. Det framkom av intervjusvaren att 
fritidspedagogerna upplever att det har blivit ett mycket hårdare klimat i skolan och i 
samhället vilket syns i ord och handling. Samtliga fritidspedagoger betonar att de arbetar 
med att motverka kränkande behandlig och det är det största arbetet på skolorna. Vi anser 
att en av de viktigaste anledningarna att arbeta med värdegrundsarbetet är för att 
motverka kränkande behandling och mobbning. Vi anser att det finns ett stort behov av 
detta arbete i skolverksamheten. Upplevelsen är att fritidspedagogerna utför mer 
värdegrundsarbete i skolan nu än tidigare pedagogerna får ofta fungera som medlare.  
 
I resultatet framkom en beskrivning vad värdegrundsarbetet kan tillföra barnens 
utveckling när eleverna får samtala om kulturella skillnader. Genom detta arbete ökar 
eleverna förståelsen för andra kulturer och om allas lika värde. Gunilla Zackari och 
Fredrik Modigh (2000) påtalar att intresset för värdegrunden i samhället ökar på grund av 
mångkulturalismen som ökar i samhället. Av intervjusvaren framgick det att i 
värdegrundsarbetet är det betydelsefullt att samtala med eleverna om att ingen människa 
kan påverka sin kulturella bakgrund men tyvärr finns det åsikter om detta ute i samhället 
som kan påverka barnen negativt. Det vi kan konstatera utifrån detta är att det finns en 
stor uppgift för oss fritidspedagoger att ta upp till diskussion, dessa negativa åsikter som 
finns ute i samhället. Vi anser det är en viktig del av värdegrunden, att skapa förståelse 
mellan olika kulturer och att pedagoger ska arbeta med detta i det dagliga arbetet. Vi har 
sett ute i verksamheten vid något tillfälle att elever med annan kulturell bakgrund har 
blivit utsatt för kränkande behandling, detta kan leda till att eleven hamnar utanför 
gruppen och kan därmed få en låg status i klassen. Detta är något som vi anser kan 
förebyggas med ett bra värdegrundsarbete. Jenny Gren (2007) betonar alla människors 
lika värde.  
 
Utifrån studien kan vi dra ett samband till Skolverket (2000) som påtalar att det är viktigt 
att eleverna får reflektera över värdegrundsfrågor. Mycket tyder på att kommunikation är 
en av de främsta metoderna för arbetet med värdegrunden. Fritidspedagogerna anser att 
det är viktigt att tala om känslor och hur man kan hantera dessa. Fritidspedagogerna anser 
att genom olika samtalsövningar får eleverna tid till diskussion vilket är betydelsefullt för 
elevernas utveckling. Vi kan dra slutsatsen att genom ett bra värdegrundsarbete så 
utvecklar eleverna sina åsikter om etik och de skapar en egen plattform att stå på. Vi 
tycker att eleverna kan börja med samtalsövningar redan i de lägre åldrarna, det kan 
handla om att samtala kring känslor och att kunna tala inför grupp. 
 
I resultatet tog fritidspedagogerna upp betydelsen av det sociala arbetet som att respektera 
andra människor. Fritidspedagogerna upplever att en del elever inte får kunskaper 
hemifrån i att bemöta andra. Undersökningen visar att ett bristande värdegrundsarbete 
kan innebära svårigheter för eleverna att anpassa sig i samhället något som även Christer 
Hedin och Pirjo Lahdenperä (2000) hävdar. Studien visar att värdegrundsarbetet påverkas 
av samhällets utveckling som upplevs som allt hårdare. Enligt Gunn Imsen (2006) skall 
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skolan följa värdegrundens riktlinjer eftersom samhället inte längre förmedlar allmänna 
och gemensamma värden. Fritidspedagogernas upplevelse är att samhället och media 
förmedlar olika värderingar. Pedagogernas uppgift är att samtala om positiva och 
negativa aspekter som förmedlas i den mediala världen något som även Skolverket 
(2007) påtalar. Vi anser att barnen får en mängd intryck genom TV, Internet och dataspel, 
vi betonar att det är viktigt att pedagogerna är uppdaterade och har en inblick i dessa 
sammanhang. I vår framtida roll som fritidspedagoger är det viktigt att diskutera med 
eleverna om att de skall förhålla sig kritisk till det som visas i media. För att ge barnen 
ytterliggare perspektiv på sina upplevelser är det viktigt att samtala kring dessa något som 
även Ingrid Carlgren (1999) och fritidspedagogerna påpekar. 
 
Fritidspedagogerna upplever att det är ett hårdare klimat som råder på skolorna, detta 
syns i ord och handling. Det vi uppmärksammat är att det pågår en diskussion om det 
ökade våldet i samhället och i skolorna. Vi har sett genom media fruktansvärda händelser 
i olika länder som USA, Finland och senast i Tyskland där unga personer skjutit ihjäl 
andra människor på skolor. Gunnel Colnerud och Robert Thornberg (2003) betonar i sin 
internationella forskning liknande situationer där barn är förövare. Vi funderar över hur 
dessa förövare har blivit bemötta i skolan, om det finns en koppling mellan händelserna 
och deras skolgång. Vi anser att det vi ser i media förstärker varför det är viktigt med ett 
bra värdegrundsarbete. Gunnel Colnerud och Robert Thornberg (2003) hävdar att det 
pågår en relativt livlig debatt om värdegrunds relaterade frågor internationellt i jämförelse 
med Sverige. Vi anser att det kan vara fördelaktigt att följa den internationella 
utvecklingen och forskningen inom värdegrundsområdet för att få ökad kunskap inom 
ämnet. Skolverket (2000) betonar att det är av betydelse att eleverna får reflektera och 
diskutera värdegrundsfrågor. Ett flertal skolor arbetar med samtalet som metod för att 
hitta former för konfliktlösning och motverka våld. 
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Vad lärde vi oss av denna studie 
Av denna studie har vi fått insyn i värdegrundsarbetet utifrån fritidspedagogens 
perspektiv. Studien har givit oss en ökad förståelse för pedagogernas upplevelse av 
värdegrundsarbetet. Med detta har vi lärt oss att värdegrundsarbetet är ett omfattande 
arbete som tar mycket tid av den pedagogiska verksamheten. Litteraturen i vår studie har 
berikat oss på så sätt att den visat vad värdegrunden baseras på och vad den innebär för 
det pedagogiska arbetet. Det studien visar blir viktiga insikter i vårt kommande yrke. 
Arbetet har även bidragit till ökade kunskaper i att utföra en studie. Vi har lärt oss vad 
som påverkar värdegrundsarbetet och vad som kan ha betydelse för att det blir ett bra 
arbete. Innan vi började med vår studie hade vi en något otydlig bild av vad 
värdegrundarbetet innebär i skolan. Vi har fått en tydligare bild av vad värdegrundarbetet 
på fritidshemmet och i skolan innebär och vad läraren ska förmedla till eleverna. 

 

Framtida forskning 
Värdegrundsarbetet är ett viktigt ämne att följa upp med ytterligare forskning på grund av 
det ökade behovet. I en framtida forskning skulle det kunna vara att följa den 
internationella utvecklingen och forskningen inom området. Utifrån vår studie skulle vi 
kunna utvidga undersökningen till en större undersökningsgrupp som kan vara barn, 
föräldrar övriga pedagoger och rektorer. Detta skulle innebära ett breddat perspektiv på 
värdegrundsarbetet. 
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Bilaga  

Intervju frågor 
 
1. Hur många år har du varit yrkesverksam som fritidspedagog? 
 
2. Vad innebär värdegrundsarbete för dig? 
 
3. Hur upplever du värdegrundsarbetet?  
 
4. Känns värdegrundarbetet som ett meningsfullt arbete och i så fall på vilket sätt? 
 
5. Vem utför värdegrundsarbetet på fritidshemmet och i skolan? 
 
6. Hur viktigt känner du att värdegrundsarbete är jämfört med andra ämnen? 
 
7. Hur arbetar du med värdegrunden på fritidshemmet? 
 
8. Hur arbetar du med värdegrunden på skolan? 
 
9. Vad kan du förbättra i ditt värdegrundsarbete som fritidspedagog? 
 
10. Vad kan värdegrundsarbetet tillföra barnens utveckling? 
 
11. Kan du ge något exempel på bra litteratur, övningar som är lämpliga i 
värdegrundsarbetet? 
 
12. Har ni diskussioner om värdegrunden i arbetslaget, på vilket sätt? 
 
13. Är det något vad det gäller värdegrunden som ni arbetar mer med som demokrati, 
jämställdhet, mobbning, olika kulturers lika värde? 
 
14. Har du kunskaper om att arbeta med värdegrund eller är det ett ämne som du känner 
är svårt? 
 
15. Barngrupperna blir större på fritidshemmet, går det att utföra ett bra  
värdegrundsarbete utifrån detta?  

 
16. Har du sett någon skillnad i värdegrundsarbetet som det ser ut nu mot tidigare? 
 


