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Förord

För att överhuvudtaget kunna genomföra denna studie har vi varit beroende av informanternas 
deltagande och vilja att bidra till ökad kunskap inom detta område. Vi vill därför rikta ett stort 
tack till samtliga berörda lärare som deltagit i vår studie samt vår handledare Steffan Lind 
vars eminenta handledning och rådgivning har varit ovärderlig under arbetets gång.
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Lena Tougoumova Elin Brandlöv



Abstrakt

Syftet med studien var att beskriva attityder till värdegrundsrelaterad undervisning bland 
lärare inom vuxenutbildningen. De frågeställningar som låg till grund för studien var följande:
Hur definierar lärarna skolans värdegrund? Hur förhåller sig lärarna känslomässigt till
värdegrundsrelaterad undervisning? Integrerar lärarna värdegrundsrelaterade frågor i den 
dagliga undervisningen? I så fall hur? samt Föreligger det någon skillnad i attityder 
gentemot värdegrundsrelaterad undervisning mellan olika ämneslärare? Utöver dessa 
frågeställningar undersöktes även tänkbara yttre faktorer som kan påverka tillämpningen av 
värdegrundsrelaterade frågor. Den metod som valdes var kvalitativ och innefattade dels en 
enkätundersökning och dels fördjupande intervjuer. Studieresultatet bearbetades 
huvudsakligen utifrån strukturfunktionalistisk teori samt de tre attitydkomponenterna kognitiv, 
affektiv och intentionell komponent, vilka dessutom diskuterades i förhållande till Festingers 
dissonansteori. Studiens empiriska del visade en relativt samstämmig definition av skolans 
värdegrund vilken i första hand förknippades med begrepp som jämlikhet, demokrati och 
mänskliga rättigheter. Beträffande lärarnas inställning till värdegrundsrelaterad undervisning 
framgick det att en övervägande majoritet ställde sig positiv till detta även om en relativt stor 
andel inte medvetet integrerade dessa frågor i den dagliga undervisningen. Faktorer som 
lärarna ansåg försvåra tillämpningen av värdegrundsrelaterade frågor var bland annat allmänt 
bristande intresse, elevernas vuxna ålder samt snäva organisationsformer. Vid jämförelsen 
mellan ämnesblock framgick det att benägenheten att integrera värdegrundsrelaterade frågor i 
den dagliga undervisningen var störst bland lärare i svenska för invandrare och svenska som 
andraspråk, och minst bland lärare i ämnesblocket Ma/Fe/Da/NO. 

Sökord: skolans värdegrund, attityder, vuxenutbildningen.



Tabell- och figurförteckning

Tabell 1 Definition av skolans värdegrund. Tillhörande fråga 3: ”Hur skulle du 
vilja definiera skolans värdegrund?”

Tabell 2 Påverkansfaktorer. Tillhörande fråga 13 ”Andra faktorer som jag anser påverka 
min inställning till värdegrundsrelaterat arbete inom vuxenutbildningen”

Figur 1 Tillämpning av värdegrundsrelaterade frågor. Tillhörande frågeställningen: 
”Integrerar lärarna värdegrundsrelaterade frågor i den dagliga undervisningen? I 
så fall hur?”

Figur 2 Faktorer som upplevs försvåra integrering. Tillhörande fråga: 10, 11, 12 samt 
13 (se bilaga 1)

Figur 3 Faktorer som upplevs underlätta integrering. Tillhörande fråga: 10. 11 samt 13 
(se bilaga 1)
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1. Inledning 

Ja, det är ju inte direkt den vassaste kniven i lådan!

Så beskrev en lärare en av sina elever under ett personalmöte. Detta förhållningssätt kan 
naturligtvis upplevas respektlöst, kränkande och oprofessionellt, men förekommer dessvärre. 
Hur kan jag som kollega till läraren i fråga handla och förhålla mig i en sådan, eller liknande 
situationer? Och hur kan jag som lärare förhindra att sådana attityder sprids bland kollegor, 
och sedan vidare till eleverna? Etik- och moralfrågor som framförallt inbegriper mångfald, 
jämställdhet och mänskliga rättigheter är områden som vi båda intresserar oss av. Dessa 
frågor är enligt vår uppfattning särskilt lämpade till att användas och integreras inom våra 
ämnesinriktningar. Som blivande gymnasielärare i ämnena svenska/religion/svenska som 
andraspråk har vi därför blivit intresserade av hur skolans värdegrund omsätts i praktiskt 
arbete inom gymnasieskolan, men även inom vuxenutbildningen. Våra tidigare erfarenheter 
av undervisning på lärarutbildningen kring värdegrundsrelaterat arbete upplever vi i första 
hand har fokuserat på elever i tidigare åldrar. Enligt vår vetskap har forskning inom detta 
ämne inte varit särskilt omfattande på vuxenutbildningen. Därför tycker vi att en fördjupad 
studie inom vuxenutbildningen, framför allt lärarnas förhållningssätt och insikt i dessa frågor, 
skulle för oss vara av såväl nytta som intresse för vår framtida yrkesutövning. 

1.2 Syfte och frågeställningar 
Skolans värdegrund är tänkt att genomsyra all undervisning inom förskolan, grundskolan och 
de frivilliga skolformerna. Detta motiveras bland annat med tanken om att skolan ska fostra 
fram ansvarstagande, demokratiska samhällsmedborgare. Hur förhåller sig lärare till detta 
uppdrag ifall ens elever redan tillägnat sig de demokratiska grundvärden som värdegrunden är 
tänkt att förmedla? Hur motiverar man vuxna ”färdigfostrade” människor att arbeta med 
sådana frågor? Upplevs det överhuvudtaget som väsentligt? Vi vill med vårt arbete utveckla 
en djupare förståelse för det många gånger komplexa uppdrag verksamma lärare inom 
vuxenutbildningen står inför. 

1.2.1 Precisering
Syftet med vår studie är att beskriva attityder till värdegrundsrelaterad undervisning hos lärare 
inom vuxenutbildningen. Attityd är ett begrepp som tillskrivs olika betydelse beroende på 
vem som definierar det och i vilka sammanhang det används. I vår studie har vi i första hand 
valt att utgå från de definitioner som presenteras i boken Individual in Society (Kretch, 
Crutchfield & Ballachey, 1962). Med attityder avses ett komplext system bestående av tre 
olika komponenter – kognitiv (”the cognitive component”), affektiv (”the feeling 
component”) och intentionell 1komponent (”the action tendency component”). Att uppvisa en 
attityd gentemot något innebär således att en person har tankar, känslor och beteenden – vilka 
är nära sammanlänkade med varandra – kring ett specifikt objekt eller en företeelse (se vidare 
avsnitt 2.3). Ambitionen med vår studie är således att försöka belysa vilka tankar, känslor och 
beteenden som finns i förhållande till skolans värdegrund bland lärare inom 
vuxenutbildningen. Därför kommer attitydens tre olika komponenter (kognitiv, affektiv och 
intentionell) utkristalliseras med hjälp av följande frågeställningar:

                                                
1De svenska begreppen för dessa komponenter är hämtade från Nationalencyklopedien
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 Hur definierar lärarna skolans värdegrund? (Den kognitiva komponenten)
 Hur förhåller sig lärare känslomässigt till värdegrundsrelaterad undervisning? (Den 

affektiva komponenten)
 Integrerar lärarna värdegrundsrelaterade frågor i den dagliga undervisningen? I så fall 

hur?  (Den intentionella komponenten)
 Föreligger det någon skillnad i attityder gentemot värdegrundsrelaterad undervisning 

mellan olika ämneslärare?  

Utöver dessa frågeställningar är även tanken att försöka undersöka tänkbara yttre faktorer som 
kan påverka tillämpningen av värdegrundrelaterade frågor.

1.3 Disposition
Inledningsvis i kapitel 2 redogörs för den teoretiska bakgrunden, där Parsons 
strukturfunktionalism, attitydbegreppets tre komponenter samt Festingers dissonansteori är de 
mest framträdande perspektiven och teorierna. Därefter redovisas tidigare forskning och 
studier av skolans värdegrund i praktiken. Vidare, i kapitel 3, beskrivs val av metod, 
genomförande samt bearbetning, analys och tolkning. I kapitel 4 återges själva 
resultatredovisningen, vilken dispositionsmässigt är upplagd efter studiens tre huvudsakliga 
frågeställningar. Kapitlet avslutas med en redogörelse över faktorer som anses påverka 
tillämpningen av värdegrundsrelaterade frågor samt en avslutande jämförelse mellan olika 
ämnesblock. Avslutningsvis diskuteras studiens empiriska resultat i kapitel 5 där frågor 
rörande studiens validitet och reliabilitet även lyfts fram. 1.4 Definitioner
I de avsnitt i texten då vi hänvisar till studiens huvudsakliga referensgrupp kommer vi för den 
språkliga variationens skull att använda oss av olika benämningar vilka är tänkta att fungera 
synonymt med varandra. De benämningar vi avser att använda är följande: lärare, 
informanter, tillfrågade samt intervjupersoner. 

De aktuella lärarnas ämnesinriktningar har på grund av utrymmesskäl samt underlättande av 
databehandlingen koncentrerats till att placeras i ämnesblock istället för enskilda ämnen. Den 
uppdelning vi avser att göra är följande:

- SFI/SVA (Svenska för invandrare och Svenska som andraspråk)
- Ma/Fe/Da/NO (Matematik, företagsekonomi, data, naturvetenskapliga ämnen)
- Vårdämnen
- Språk (svenska, engelska, franska, tyska)
- Humaniora (samhällskunskap, religion, historia) 

2. Teoretisk bakgrund 
I detta kapitel presenteras inledningsvis värdegrundens teoretiska förankring samt den 
teoretiska bakgrund studien är tänkt att vila på, där begrepp som strukturfunktionalism och 
kognitiv dissonans är framträdande. Utöver detta ges även en redogörelse av attitydbegreppets 
olika komponenter, samt en avslutande presentation av tidigare studier och forskning inom 
ämnet.

I läroplanen för de frivilliga skolformerna finns det grundläggande värden beskrivna som ska 
ligga till grund för hela skolans förhållningssätt och vardagliga verksamhet. Skolans 
värdegrund saknar dock en explicit definition, men följande citerade värden är de som ofta 
lyfts fram i diskussionen kring ämnet: 

Människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värden, 
jämställdhet mellan kvinnor och män samt solidaritet med svaga och utsatta är de värden 
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som skolan ska gestalta och förmedla. I överensstämmelse med den etik som förvaltats av 
kristen tradition och västerländsk humanism sker detta genom individens fostran till 
rättskänsla, generositet, tolerans och ansvarstagande (Lärarförbundet 2002, s. 37).

2.1 Kan och bör skolan fostra enligt givna värden?
Att skolans läroplan grundar sig på givna värden och normer är något som problematiserats 
och debatterats under en lång tid. Denna problematik lyfts fram av Gunilla Zackari och 
Fredrik Modigh i Värdegrundsboken (2000). Två huvudsakliga resonemang går att utläsa i 
denna debatt, dels det så kallade relativistiska synsättet och dels det så kallade absolutistiska 
synsättet. Med ett relativistiskt synsätt menas att man utgår från att det inte finns några fasta 
och givna värden, i motsats till ett absolutistiskt synsätt (Nationalencyklopedien). Ett dilemma 
som kan uppstå är om skolans absolutistiska förhållningssätt möter en individs subjektiva 
värdering som inte överensstämmer med skolans värdegrund. Denna situation visar på 
komplexiteten i att förena demokrati och pluralism med absolutism. Zackari och Modigh 
menar emellertid att någon sådan motsättning inte finns:

Vi menar att värdegrunden i läroplanerna gynnar en pluralistisk diskussion om etik o skolan 
och kan t.o.m. tolkas som en förutsättning för sådana samtal. Det finns alltså ingen 
motsättning mellan en gemensam värdegrund och pluralism. Eleverna skall gemensamt 
kunna utveckla sina skilda uppfattningar och synsätt samt ge argument för dem. För det 
krävs att skolan ger utrymme för olika perspektiv och är kommunikativ genom att utnyttja 
så många olika uttryckssätt och uttrycksformer som möjligt (s. 42).

2.2 Parsons strukturfunktionalism
I sin avhandling Lärares professionaliseringssträvanden vid skolutveckling (2000) lyfter 
universitetslektor Steffan Lind upp Parsons samhällsteori strukturfunktionalism. Där jämförs 
samhället med en organism där alla delar är beroende av varandra. För att denna organism, 
eller detta samhälle, ska kunna bestå krävs det gemensamma grundläggande värderingar vilka 
fungerar som en sammanhållande länk. Parsons beskriver hur samhället behöver kunna 
kontrollera och samordna olika delar i det sociala systemet för att kunna bevara sin egen 
existens. Om denna ordning inte upprätthålls försätts samhället i ett sjukligt tillstånd av 
anomi. Detta innebär att det kollektiva och gemensamma medvetandet brister när det handlar 
om vad som är rätt och fel, vilket i slutändan medför att den sociala kontrollen upphör. Därför 
behöver ett samhälle vila på ett socialt system med gemensamma grundläggande värderingar.

Parsons menar att lärare är den profession som har det allra största och viktigaste ansvaret för 
att upprätthålla de gemensamma grundläggande värderingarna i samhället:

Enigheten bland samhällsmedlemmarna om vissa grundvärderingar är så viktig att den 
utgör ”en del av samhällets definition. Utan en sådan enighet skulle det inte finnas något 
samhälle” (Cuff & Payne, 1989, s 51). Parsons hävdade utbildningens och särskilt lärarnas 
betydelse beträffande att skapa, visa fram och stärka de sociala värdena och betraktade 
följaktligen lärare som en professionell grupp (Parsons, 1971) (Lind, 2000, s. 57). 

Enligt Parsons har lärare alltså en betydande uppgift då det gäller att gestalta och 
förmedla de gemensamma värderingar som samhället vilar på.

2.3 Attityder
Attityd är ett begrepp som tillskrivs olika betydelse beroende på vem som definierar det och i 
vilka sammanhang det används. I vår studie har vi i första hand valt att utgå från de 
definitioner som presenteras i boken Individual in Society (Kretch, Crutchfield & Ballachey, 
1962). Där beskrivs begreppet attityd som ett komplext system bestående av tre olika 
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komponenter – kognitiv (”the cognitive component”), affektiv (”the feeling component”) och 
intentionell 2komponent (”the action tendency component”). Att uppvisa en attityd gentemot 
något innebär således att en person har tankar, känslor och beteenden – vilka är nära 
sammanlänkade med varandra – kring ett specifikt objekt eller en företeelse.

2.3.1 Kognitiv komponent
Alla människor bär enligt Kretch et al (1962) på en rad olika föreställningar om saker och 
ting.  Dessa föreställningar behöver nödvändigtvis inte vara sanna eller vetenskapligt 
förankrade utan är i vissa fall produkter av högst subjektiva känslor och erfarenheter. Den 
kognitiva komponenten kan därför sägas bestå av vad en person tror eller vet om något. I vår 
tänkta studie – för att exemplifiera – är det rimligt att anta att informanterna bör ha någon 
slags kognitiv föreställning om vad begreppet ”skolans värdegrund” innebär. Hur de väljer att 
definiera detta begrepp påverkas i hög grad av deras känslor inför det och vice versa – det vill 
säga vad de tycker om skolans värdegrund, vilket leder oss in på den affektiva komponenten. 

2.3.2 Affektiv komponent
Med affektiv komponent avses alltså en persons känslor inför något, vilket kommer till 
uttryck genom hur starkt denne tar ställning för eller emot ett visst attitydobjekt. Det är detta 
vi kommer att försöka kartlägga med frågeställningen: Vad tycker lärarna om 
värdegrundsrelaterad undervisning? som utgångspunkt. För att mäta en sådan attityd räcker 
det emellertid inte att enbart konstatera att en person är för eller emot något utan en sådan 
undersökning kräver även att man ger en bild av i hur pass stor utsträckning personen ställer 
sig positiv eller negativ till attitydobjektet. En annan aspekt som bör tas i beaktande i detta 
sammanhang är karaktären på känslorna. Det är sällan enbart en känsla som uppvisas i 
förhållande till ett attitydobjekt utan det rör sig ofta om en mångfald av olika – mer eller 
mindre närbesläktade – känsloyttringar (Kretch et al, 1962).

2.3.3 Intentionell komponent
En av uppsatsens frågeställningar – Integrerar lärarna värdegrundsrelaterade frågor i den 
dagliga undervisningen? I så fall hur? – har som syfte att ge en bild av den intentionella 
komponenten av informanternas attityder, det vill säga på vilket sätt en människas attityd 
manifesteras genom praktisk handling. Generellt sett brukar det finnas ett nära samband 
mellan en människas tankar, känslor och handlingar inför ett attitydobjekt – tycker läraren att 
värdegrundsrelaterade frågor är viktiga är också sannolikheten stor att denne försöker 
integrera dessa i sin dagliga undervisning.  Den praktiska handlingen behöver dock inte 
nödvändigtvis överensstämma med attitydens kognitiva och affektiva komponent utan kan i 
vissa fall gå stick i stäv med dessa. Graden av samstämmighet mellan de olika komponenterna 
avgör hur pass starkt en individs ställningsstagande gentemot ett attitydobjekt är (Kretch et al, 
1962).

2.3.4 Att mäta attityder
Om man som forskare har som avsikt att försöka mäta attityden till ett visst objekt är det ett 
antal aspekter som bör tas i beaktande. En sådan är att ta hänsyn till attityders många gånger 
komplexa uppbyggnad: 

Olika attityder inom individen anses vara hierarkiskt uppbyggda. Några är mer 
övergripande och speglar inställningen till företeelser som på olika sätt berör något centralt 
eller viktigt i individens liv. Attityder längre ner i hierarkin avser alltmer specifika objekt. 

                                                
2De svenska begreppen för dessa komponenter är hämtade från nationalencyklopedien
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Mer övergripande attityder har visat sig vara mycket stabila. Försök att påverka och 
förändra dem möts av psykologiskt motstånd hos individen
(http://www.ne.se.proxy.lib.ltu.se/artikel/120327).

Attityder varierar alltså i betydelse men också i styrka: från starkt positiva till starkt 
negativa (http://www.ne.se.proxy.lib.ltu.se/artikel/120327).

Hur pass starkt en individ tar ställning för ett specifikt objekt eller företeelse uppskattas bäst 
med hjälp av en så kallad attitydskala. Vid användningen av en sådan, till exempel Likert-
skalan (se avsnitt 3.2.2) får en grupp människor ta ställning – genom att skatta i vilken grad 
de instämmer – till ett antal påståenden och frågor som rör attitydområdet 
(Nationalencyklopedien, 2008). 

2.3.5 Attityders funktion och utveckling
Varför utvecklar människor attityder? Vilken funktion fyller de? Attityders främsta funktion 
är enligt Kretch et al (1962) att underlätta problemhantering, samt att tillfredsställa personliga 
begär. För att förstå hur attityder utvecklas och förändras bör flera olika faktorer tas i 
beaktande. Hit hör en individs begär, informationsintag, gruppanknytning och personlighet. 

En individ utvecklar positivare attityder gentemot personer eller företeelser som på något sätt 
tillfredsställer dennes begär eller bidrar till att uppnå ett specifikt mål. Detta innebär således 
att negativa attityder utvecklas gentemot attitydobjekt som på något sätt motarbetar individens 
begär och mål. En lärare kan exempelvis utveckla en negativ attityd gentemot skolans 
värdegrund ifall implementeringen av denna på något sätt försvårar eller förhindrar målet med 
dennes undervisning. 

Kvantiteten och kvaliteten av den information, eller vetskap, en person har om ett 
attitydobjekt påverkar också attitydens karaktär. För att utveckla eller förändra en attityd 
utifrån denna aspekt krävs det enligt Kretch et al (1962) att personen i fråga tar ställning till 
information ”uppifrån”, vilket i vår studie således blir skolans styrdokument.  En lärare som 
exempelvis har bristfällig kunskap om vad skolans värdegrund innebär och hur man integrerar 
denna i den dagliga undervisningen har enligt denna teori en större benägenhet att utveckla en 
negativ attityd gentemot integreringen av värdegrundsrelaterade frågor. 

Attityder utvecklas dock inte enbart genom en individs begär och informationsintag, de 
påverkas även av individens gruppanknytning och personlighet. Detta är tämligen komplexa 
och svårtolkade faktorer, vilkas påverkansgrad många gånger är svåra att avgöra. En persons 
attityd påverkas visserligen av de dominerande attityder som existerar inom en 
gruppgemenskap, men vilka attityder som i slutändan anammas av personen i fråga sker 
utifrån en selektiv bedömning där individen ”väljer” de attityder som bäst överensstämmer 
med dennes personliga begär och mål (Kretch et al, 1962). 

2.4 Dissonansteori 
Dissonansteori är en teori utvecklad av den amerikanske psykologen Leon Festinger. 
Grundtanken med denna teori är bland annat att försöka förklara attitydförändringar vilket 
görs med begreppet kognitiv dissonans. Med det avses att en individ uppvisar sinsemellan 
oförenliga attitydkomponenter, exempelvis då en lärare inser och tycker att värdegrunden bör 
integreras i undervisningen men så inte sker i handling. Då uppstår en konflikt mellan 

http://www.ne.se.proxy.lib.ltu.se/artikel/120327
http://www.ne.se.proxy.lib.ltu.se/artikel/120327
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personens attityder och handlingar, det vill säga mellan den kognitiva och den intentionella 
komponenten (Kretch et al, 1962). 

Festinger menar vidare att en förutsättning för att dissonansen ska upphävas är att officiella 
normer och attityder införlivas på ett individuellt plan, vilket bäst sker genom påverkan på 
mikronivå (Kretch et al, 1962). Skolans personal har exempelvis styrdokumenten som 
övergripande vägledning och rättesnöre, där det klart framgår att de ska arbeta utifrån skolans 
värdegrund, oavsett vad respektive lärare personligen tycker om denna. För att detta skall 
kunna efterföljas krävs att en positiv attityd gentemot värdegrunden införlivas hos läraren.  

The theory of cognitive dissonance holds that the attitude change produced by inforced 
modification of action results from uncomfortable state of dissonance which is aroused 
when an individual publicly says or does something counter to his private attitude. One way 
of reducing this state of dissonance is to change the attitude privately held to make it 
conform with the attitude publicly expressed (Kretch et al, 1962, s. 263 ).

2.5 Tidigare forskning och studier
Den tidigare forskning som finns kring värdegrunden är omfattande, men forskningen kring 
detta ämne inom vuxenutbildningen är – som tidigare nämnt – relativt begränsad. Skolverkets 
rapport Skola i utveckling – gemensamhet i mångfalden (1999) redogör för hur värdegrunden 
tillämpas i det praktiska arbetet i 32 olika skolor ute i landet. Endast en av dessa observerade 
skolor var en komvux-skola.  Bristen på forskning med inriktning mot denna målgrupp är 
något som problematiseras i Värdegrundsboken där man hänvisar till den rapport som
utkommit i samband med det så kallade värdegrundsprojektet:

Osman (1999) har på Värdegrundsprojektets uppdrag gjort en kartläggning av forskning om 
värdegrunden i vuxenutbildningen. Rapporten visar att det generellt saknas forskning om 
pedagogik och inflytande inom vuxenutbildning och fortbildning. Även forskning kring 
vuxenpedagogik och mångkulturalism är begränsad, liksom när det gäller 
vuxenutbildningen ur ett genusperspektiv. Ökad forskning och därmed kunskap om dessa 
områden är en förutsättning för att utveckla vuxenutbildning till en pluralistisk och 
mångkulturell mötesplats som på ett medvetet sätt arbetar med värdegrunden (s. 100).

2.5.1 Skolans värdegrund ur ett historiskt perspektiv
Enligt 1946 års skolkommission blev skolans främsta uppgift att fostra eleverna till 
demokratiska och ansvarstagande samhällsmedborgare (Zackari & Modigh, 2000) Detta var 
ett direkt resultat av påföljderna av andra världskriget då vikten av ett demokratiskt samhälle 
blev extra uppenbar. Tanken var att stärka barns och ungdomars kritiska förhållningssätt 
gentemot kunskap och samhälle. Den medborgarskola som skapades i samband med detta gav 
alla rätt till utbildning. Under de följande decennierna togs därefter de första viktiga stegen 
mot det värdegrundstänkande som finns i dagens skola. 1968 års Barnstugeutredning som 
fokuserade på barnets utveckling, avskaffandet av skolaga 1958 samt FN:s konvention om 
barnets rättigheter från början av 1990-talet är samtliga exempel på milstolpar inom denna 
utveckling. De senaste 20 åren har utvecklingen intensifierats då stora förändringar på 
samhällsnivå har genomförts

Under 1990-talet överfördes förskole- och skolbarnsomsorgsverksamheten från 
familjepolitik till utbildningspolitik. Förskola, skola och skolbarnomsorg integrerades 
alltmer, vilket kom att ställa krav på gemensamma mål och en gemensam värdegrund.  
1998 antogs en läroplan för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen, fritidshemmet 
samt en läroplan för förskolan. Värdegrunden i läroplanerna länkar i varandra (Zackari & 
Modigh, 2000, s. 49).
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2.5.2 Värdegrund i skola och forskning 1994-1998
I samband med introduceringen av skolans nuvarande värdegrund genomförde Skolverket 
1994 en omfattande studie där lärare och föräldrar gav sin syn på hur värdegrundsarbetet bör 
tillämpas. Samtliga tillfrågade lärare ansåg att det är viktigt att skolan uppmuntrar 
tillställningstagande i etiska och moraliska frågor, men endast fyra av tio ansåg att skolan 
lyckas med detta uppdrag. Cirka hälften av de tillfrågade lärarna menade dessutom att de inte 
har tillräckliga kunskaper i värdegrundsrelaterat arbete (Orlenius, 2001).

Skolverkets rapport Gemensamhet i mångfalden – en rapport om 32 skolors arbete med 
värdegrunden i praktisk tillämpning (1999) ger exempel på hur värdegrundsarbete kan 
praktiseras samt vilka problem och utmaningar som kan uppenbara sig under arbetets gång. 
Problemområden som nämns i rapporten är förändring, konfliktfyllda relationer respektive 
skolans fysiska miljö. Med förändring avses till exempel invandring då mångfalden – i värsta 
fall – kan skapa grogrund för främlingsfientlighet. Under kategorin konfliktfyllda relationer 
räknas exempelvis mobbning mellan elever, eller relationen mellan personal och elever. 
Nedskräpning, klotter och förstörelse – det vill säga beteenden som blir ett hot mot skolmiljön 
– är också ett exempel på ett problemområde.  För att få bukt med dessa problem efterfrågas i 
första hand: ”mer resurser ” (s. 23). 

Denna rapport visar också på svårigheter att finna en gemensam definition av skolans 
värdegrund, då olika lärare – även inom samma skola – läser in olika innebörd av 
värdegrunden:

Begreppen kunskapssyn och mänskosyn kommer ofta upp, med en klar tyngdpunkt på det 
senare i närmare diskussioner. ”Hur vi [lärare] är med varann och hur vi är med eleverna”, 
”alla barn är allas barn”, ”vårt sätt att bemöta elever” är exempel på formuleringar där 
mänskosynen – eller ”elevsynen” som det ibland heter – utgör värdegrunden. /…/ 
Identifiering av värdegrunden med frågor om ”etik och moral” är vanlig. En rektor säger att 
den gemensamma värdegrunden eller förhållningssättet på deras skola kan vara att de alltid 
direkt tar tag i konflikter som har uppstått. På flera skolor definieras värdegrunden, som 
redan nämnts, i form av ord – ”bärande ord”, ”konkreta ord”, honnörs eller slagord eller 
helt enkelt ”ord” – såsom ”demokrati”, ”miljö”, ”ansvar” etc (s.25). 

 Trots denna problematik finns ändå en ambition att uppnå en gemensam värdegrund, även 
om vägen dit kan se olika ut. Rapporten visar på hur man på skolorna använder sig av olika 
tillvägagångssätt för att uppnå detta. Några tillvägagångssätt som nämns är samtal, övningar, 
som till exempel drama, massage, rollspel eller värderingsövningar samt elevvård i form av 
kamratstödjare. 

2.5.3 Värdegrund i skola och forskning 2001
I studien Värdegrund i skola och forskning 2001 (Lindgren 2003) som grundar sig på 
enkätundersökningar riktade till lärare, skolledare samt forskare framkommer det att det finns 
brister i skolornas tillämpning av värdegrundsrelaterat arbete. Bristfälligheten består främst i 
att majoriteten av skolorna bedriver värdegrundsarbete i projektform istället för att integrera 
värdegrunden som en naturlig del i skolans vardag. Lärarna uppger även att de saknar stöd 
och kompetens inom området, vilket kan vara en förklaring till projektarbetenas brist på 
vetenskaplig förankring (Lindgren, 2003).  

Istället för läroplaner och skollag används ofta andra dokument som utgångspunkt vid 
värdegrundsrelaterade projektarbeten i skolan, till exempel FN-konventioner, vilket öppnar 
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skolan mot organisationer i samhället. Frågan som väcks är om läroplanens frånvaro kan 
skapa skillnader ur ett likvärdighetsperspektiv:

En hierarkiserande tolkning av värdegrunden där vissa frågor ges en underordnad tycks av 
projektbeskrivningarna att döma vara en konsekvens av skolaktörernas egna personliga 
prioriteringar och inte främst av en noggrann tolkning av själv läroplanstexterna. Inte minst 
ur ett likvärdighetsperspektiv är dessa skillnader viktiga att uppmärksamma vidare. Var går 
gränsen mellan det lokala friutrymmet och de nationellt övergripande värdegrundsmålen? 
(Lindgren 2003, s. 34)

Vidare framgår det även i denna studie att själva definitionen av skolans värdegrund upplevs 
som tämligen diffus och svår att innehållsbestämma bland skolans aktörer. Svaren som den 
genomförda enkätundersökningen resulterade i kategoriserades utifrån Värdegrundsboken
(Zackari & Modigh, 2000) och Med demokrati som uppdrag (Skolverket, 2000) i följande 
områden: 

 Demokrati
 Etik och moral
 Etnicitet
 Jämställdhet
 Kränkande behandling
 Livsvetenskap
 Mänskliga rättigheter
 Rasism
 Sex och samlevnad

Studien visar också på skillnader mellan skolan och forskningsvärlden då det gäller vilka av 
ovanstående områden relaterade till värdegrunden som prioriteras. Skolan fokuserar främst på 
etik och moral, demokrati och kränkande behandling som exempelvis mobbning. Det 
sistnämnda området är emellertid mycket ovanligt som forskningsprojekt, där istället 
kategorier som etnicitet och jämställdhet får större utrymme i jämförelse med skolans 
värdegrundsprojekt. 

Värdegrundsarbetet tillämpas, vilket även framgår av tidigare studieresultat, vanligtvis genom 
diskussioner och samtal.  Utöver detta använder man sig, i varierande utsträckning, även av 
rollspel, forumspel, värderingsövningar, samarbetsövningar, lekar, uppsats- och 
brevskrivande, litteraturläsning och videoinspelningar av lektioner. 

Vidare menar Lindgren (2001) att värdegrundsarbetet många gånger fokuserar på 
konflikthantering eller konfliktlösning, vilket kommer till uttryck i en korrigerande och 
normerande praktik. Det finns en benägenhet att arbeta med värdegrunden utifrån ett 
konfliktberoende perspektiv, där man fokuserar på värden som bryter mot värdegrunden 
istället för att lyfta fram sådant som förespråkar värdegrunden (Lindgren, 2001). Ett exempel 
på detta kan vara att istället för att förebygga mobbning och rasism väljer skolan att arbeta 
med värdegrundsrelaterade frågor då konflikten redan uppstått. 

Enligt denna studie nämns inte vuxenutbildningar i projektbeskrivningarna, och det framgår 
inte heller av vilken orsak.
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3. Metod
I detta kapitel motiveras och beskrivs de metoder vi valt att använda i den empiriska delen av 
vår studie. Vidare presenteras även urval av informanter samt en mer utförlig redogörelse av 
själva genomförandet av enkätundersökningen samt intervjuerna.

3.1 Val av metod
Med studiens syfte och tidigare forskning som utgångspunkt utformade vi enkätformulär 
riktade till lärare verksamma inom vuxenutbildningen, med frågor gällande attityder till 
skolans värdegrund och värdegrundsrelaterad undervisning. Detta val av metod motiveras 
med tanken att urvalet blir mer omfattande (Svenning, 2003) vilket förhoppningsvis bör ge en 
mer nyanserad bild av vilka attitydtendenser beträffande värdegrundsrelaterade frågor som 
går att utläsa bland lärare inom vuxenutbildningen. Enkätformulären hade en tämligen hög 
grad av standardisering. Med det menas att svarsutrymmet är delvis begränsat och att samtliga 
informanter ges samma frågor och svarsalternativ (Trost, 2001).  Fördelarna med ett sådant 
angreppssätt är bland annat att det underlättar bearbetningen och analysen av enkätresultatet. 
Ett standardiserat enkätformulär bidrar även till att skapa en mer homogen helhetsbild av det 
undersökta ämnet. Nackdelarna med ett sådant tillvägagångssätt är att lärarna blir tämligen 
begränsade i sitt svarsutrymme, vilket innebär att frågorna respektive svarsalternativen bör 
vara så mångfacetterade och tydliga som möjligt. 

Enkätformulären kompletterades därför med ett antal intervjuer med verksamma lärare vid 
vuxenutbidningen, dels för att få en mer fördjupad och nyanserad bild av ämnesområdet 
(Svenning, 2003) och dels för att få mer detaljerade och konkreta exempel på hur man kan 
arbeta med värdegrundsrelaterade frågor. Den intervjumetod vi tillämpade kallas 
ostrukturerad intervju, vilket kan innebära att man – som i vårt fall – använder sig av en 
intervjuguide (se bilaga 2) med en systematisk presentation av frågor. Registreringen av 
svaren är emellertid osystematisk, vilket innebär att det finns möjlighet och utrymme för 
informanterna att formulera egna svar (Svenning, 2003). Vid de aktuella intervjutillfällena 
kompletterades dessutom intervjuguiden med improviserade följdfrågor som anknöt till såväl 
intervjufrågorna som enkätsvaren. 

Fördelen med den intervjumetod vi valde, är att den ger större utrymme för intervjupersonen 
vilket i slutändan leder till att databearbetningen blir kvalitativt inriktad.

När det gäller grad av strukturering handlar det om vilket ”svarsutrymme” som 
intervjupersonen får. En helt strukturerad intervju lämnar ett mycket litet utrymme för 
intervjupersonen att svara inom och vi kan förutsäga vilka alternativa svar som är möjliga. I 
en ostrukturerad intervju lämnar frågorna maximalt utrymme för intervjupersonen att svara 
inom (Patel & Davidsson, 1994, s. 61)

En annan fördel med kvalitativ metod är att det resultat som framkommer i ett sammanhang 
kan överföras till andra sammanhang: ”Ett vedertaget antagande och synsätt inom kvalitativt 
inriktad forskning är att kunskap och förståelse som erhålls inom en kontext kan bidra till 
ökad förståelse inom en annan liknande kontext” (Lind, 2000, s.121).
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3.2 Genomförande och urval

3.2.1 Urval
Målgrupp för vår undersökning var verksamma lärare vid en vuxenutbildning i Norrbotten.
Sammanlagt trettioen lärare deltog i enkätundersökningen och fyra av dessa ställde upp på en 
efterföljande intervju. Valet av undersökningspersoner grundade sig på att vår utbildning inte 
enbart inriktar sig mot gymnasiet utan även vuxenutbildningen, samt geografisk 
tillgänglighet. Vår verksamhetsförlagda utbildning var dessutom förlagd på en sådan 
utbildning vilket underlättade genomförandet av studien.

3.2.2 Konstruktion av enkätformulär
Vid utformningen av själva enkäten hade vi som ambition att skapa ett så kallat 
attitydformulär (Patel & Davidsson, 1994). Vår enkäts utformning hade likheter med den så 
kallade Likert-skalan. Med det menas att informanterna får ta ställning till ett visst antal 
påståenden utifrån en – i vårt fall – fyrgradig skala från ”instämmer helt” till ”instämmer inte 
alls” (se bilaga 1). Ett par av frågorna var emellertid av öppen karaktär, då informanterna fick 
utrymme att själva formulera svaren. Enkäten inleddes och avslutades med relativt neutrala 
frågor, så som bakgrundsvariabler (Patel & Davidsson, 1994) i form av exempelvis vilket 
ämne läraren undervisar i.  

Enkätens frågor och påståenden formulerades utifrån studiens syfte och frågeställningar. Den 
fråga som rörde den kognitiva komponenten av informanternas attityd var främst enkätfråga 
3: Hur skulle du vilja definiera skolans värdegrund?.  Den affektiva komponenten 
synliggjordes huvudsakligen med hjälp av påstående 4: Skolans värdegrund är en viktig del 
av läroplanen som bör införlivas/gestaltas inom såväl obligatoriska som frivilliga skolformer 
och den intentionella komponenten med hjälp av påstående 5: Jag arbetar medvetet med att 
försöka integrera värdegrundsrelaterade frågor i min undervisning.  Samtliga ovanstående 
frågor/påståenden formulerades i syfte att urskilja eventuella attiydskillnader mellan olika 
ämneslärare. 

3.2.3 Genomförande av enkätundersökning
Under vår verksamhetsförlagda utbildning valde vi att vid olika tillfällen dela ut 
enkätformulären till verksamma lärare. I samband med detta fick samtliga lärare muntlig 
information om syftet med undersökningen samt att utlämnande av namn skedde på frivillig 
basis. Utav sammanlagt trettioen besvarade enkäter innehöll åtta enkäter namn på 
informanter. De flesta enkäter delades ut vid samma tillfälle och besvarandet av dessa skedde 
i vår närvaro. Detta förfarande kallas gruppenkät, där intervjuarna väntar medan enkäten 
besvaras (Svenning, 2003). Under detta genomförande valde flertalet informanter att diskutera 
enkätfrågorna sinsemellan, medan några valde att inte involvera någon annan i 
ställningstagandet. Några tidsbegränsningar var ej uppsatta utan varje enskild lärare fick ta 
den tid som behövdes i anspråk. Resterande enkäter ifylldes vid sporadiska tidpunkter 
eftersom alla lärare inte fanns närvarande vid utdelandet av gruppenkäten. 



11

3.2.4 Konstruktion av intervjuguide
Färdigställandet av intervjuguiden gjordes med hjälp av den så kallade tratt-tekniken, där man 
inleder med allmänna och övergripande frågor för att senare gå in på mer specifika frågor 
(Patel & Davidsson, 1994 ). Andra faktorer som vi försökte ta hänsyn till vid utformandet av 
intervjuguiden var att undvika allt för långa eller ledande frågor samt ”varför”-frågan. Det 
sistnämnda i syfte att undvika kategoriseringsproblem och därmed bortfall av information 
(ibid.) 

3.2.5 Genomförande av intervjuer
Utöver enkätfrågorna genomförde vi sammanlagt fyra intervjuer med verksamma lärare, där 
urvalet av intervjupersoner var tänkt att grunda sig på enkätsvaren, men på grund av den låga 
andelen namnunderskrivna enkäter, blev vi tämligen begränsade i urvalet av informanter. 
Intervjuerna genomfördes vid olika tidpunkter på arbetsplatsen när respektive lärare hade tid 
och möjlighet att delta. Varje informant valde plats för intervjun, vilket oftast skedde i 
avskilda arbetsrum. Dokumentationen av intervjuerna skedde med hjälp av filmkamera, men 
endast för ljudupptagningens skull, vilket respektive lärare blev informerad om innan 
intervjutillfället. I likhet med enkätundersökningen gavs ingen tidsbegränsning, men varje 
intervju tog mellan 15-30 minuter i anspråk. Vid användandet av intervjuguiden ställdes 
frågorna växelvis av oss båda. 

3.3  Bearbetning, analys och tolkning 
Resultatet av vår undersökning tolkades och analyserades med utgångspunkt i den 
hermeneutiska forskningsteorin. Den hermeneutiska teorin utgår från människornas subjektiva 
tolkningsreferenser, vilket Jan Hartman förklarar i Vetenskapligt tänkande (2004) på följande 
sätt:

En hermeneutisk teori skall uttrycka en individs eller gruppindividers livsvärld. Detta gör 
den genom att innehålla termer som beskriver hur individen eller individerna i gruppen 
uppfattar sin situation. Dessa termer står i relation till varandra, för att på så sätt uttrycka på 
vilket sätt de olika uppfattningarna är relaterade till varandra (s. 188).

Hermeneutisk fenomenologi används till att försöka tolka och förstå bland annat mänskligt 
beteende ur ett helhetsperspektiv, vilket också är ambitionen med vår undersökning. 
Fenomenologin utgår från att tolka något som redan tolkats av någon annan (Hartman 2004). 
För att underlätta tolkningen av empirin har valde vi att dela upp svaren från enkäterna och 
intervjuerna i olika kategorier. Detta gjorde vi genom att inledningsvis försöka identifiera 
återkommande begrepp som relaterar till studiens syfte och frågeställningar. Därefter följde 
själva kategoriseringen. 

När man funnit de begrepp man är ute efter, skall man kategorisera dem. Att kategorisera 
innebär att man klassificerar dem, det vill säga man för samman de begrepp som handlar 
om samma sak. Antag att vi i vår intervju får två uttryck som ”ingen möjlighet till 
vidareutbildning” och ”kan inte få bättre arbete”, så kan vi skapa kategorin ” framtidssyn”, 
vilket då är en kategori i vilken vi samlar alla de uttryck som har att göra med hur de 
intervjuade ser på framtiden. En av dessa kategorier är huvudkategorin. Huvudkategorin är 
den kategori som är den viktigaste för de individer man undersöker, den kategori som mer 
än de andra ger deras liv mening. Alla andra kategorier skall stå i relation till 
huvudkategorin (Hartman, 2004, s. 288).

Bearbetningen av intevjuresultatet utgick från så kallade analytiska jämförelser, vilket innebär 
att man letar efter regelbundenheter och sociala mönster. I en analytisk jämförelse kan man 
använda sig av två olika metoder där den ena kallas samstämmighetsmetoden och den andra 
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kallas olikhetsmetoden. Vi valde att använda oss av båda dessa metoder. Genom 
samstämmighetsmetoden ville vi utröna vilka gemensamma beröringspunkter som gick att 
uttolka utifrån informanternas intervjusvar, medan olikhetsmetodens syfte var att försöka 
fastställa huruvida det fanns några avvikelser mellan de tillfrågade lärarnas svar (Svenning, 
2003).  

Bearbetningen av intervjumaterialet indelades i tre moment. Det första momentet gick ut på 
att enbart lyssna igenom hela intervjumaterialet för att få en överblick av materialet. Därefter 
följde det andra momentet vilket innebar att vi kategoriserade materialet utifrån 
frågeställningen vad? informanterna pratat om. Avslutningsvis följde moment tre där vi 
analyserade svaren utifrån hur? de hade svarat. 

På grund av forskningsetiska principer och med hänvisning till konfidentialitetskravet  
(Vetenskapsrådet 2001) valde vi att utelämna vissa citat av kontroversiell och känslig karaktär 
som förekommit i undersökningen.

4. Resultat
Nedan presenteras resultatet av den empiriska undersökningen. Empirin kommer att redovisas 
med hjälp av uppsatsens frågeställningar Hur definierar lärarna skolans värdegrund?, Hur 
förhåller sig lärarna känslomässigt till värdegrundsrelaterad undervisning? Hur integrerar 
lärarna värdegrundsrelaterade frågor i den dagliga undervisningen? och Föreligger det 
några skillnader i attityder gentemot värdegrundsrelaterad undervisning mellan olika 
ämneslärare?. Vid redovisningen av enkätresultaten kommer de fyra svarsalternativen att slås 
ihop till enbart två – instämmer inte alls och instämmer fullständigt. Detta innebär att de 2 
första svarsalternativen utläses som mindre instämmande i förhållande till respektive 
påstående, medan de 2 sista svarsalternativen utläses som mer instämmande. En mer 
detaljerad redovisning av svarsfrekvensen återges i bilaga 1.Eftersom andelen lärare som valt 
att inte svara är förhållandevis låg (som mest 3 stycken) kommer inte någon 
bortfallsredovisning av respektive påstående att göras.

4.1 Hur definierar lärarna skolans värdegrund?
Den enkätfråga som ställdes angående definitionen av skolans värdegrund är en öppen fråga, 
vilket innebär att informanterna själva får formulera svaret (se bilaga 1). Varje informant 
lägger ner mer än en betydelse i begreppet skolans värdegrund vilket förklarar den höga 
svarsfrekvensen inom vissa kategorier. Huvudkategorierna kompletteras därför med 
underkategorier vilka vi anser hamna inom samma betydelsefält. Under exempelvis 
huvudkategorin Jämlikhet väljer vi att placera underkategorin allas lika värde.  På enkätfråga 
Hur skulle du vilja definiera skolans värdegrund? framgår det att en majoritet av 
informanterna huvudsakligen förknippar skolans värdegrund med frågor rörande jämlikhet,
mänskliga rättigheter samt demokrati (se tabell 1). 
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Tabell 1 Definition av skolans värdegrund. Tillhörande fråga 3: ”Hur skulle du vilja 
definiera skolans värdegrund?”

Demokrati 
- Delaktighet
- Möjlighet att 

påverka
- Solidaritet
- Likvärdig 

utbildning

19

Etik och moral
- Rätt och fel
- Gemensamma 

värderingar
- Förhållningssätt

5

Etnicitet
- Mångfald

10

Jämlikhet
- Lika behandling
- Allas lika värde
- Jämställdhet 

mellan könen

31

Kränkande behandling
- Trygghet
- Antimobbing

2

Religion
- religionstillhörighet

9

Mänskliga rättigheter
- Anti diskriminering
- Tolerans
- Respekt
- Frihet
- Integritet
- Människolivets 

okränkbarhet

20

Rasism
- Medvetenhet om 
samhällets normer (”vita 
medelklassens normer”)

1

Socioekonomisk status
- klasstillhörighet

1

Funktionshinder 1
Positiv människosyn 1
Vet ej/ Ej uppgett 2

Övriga kategorier som informanternas svar hamnar under, i varierande utsträckning, är etik 
och moral, etnicitet och religion. Kategorier som visar en tämligen låg svarsfrekvens är 
följande: kränkande behandling, rasism, socioekonomisk status, funktionshinder samt positiv 
människosyn. Av de tillfrågade informanterna lämnar 2 överhuvudtaget inte någon definition. 
(se tabell 1).

För att förtydliga och exemplifiera kategoriernas karaktär följer nedan några citat – från 
informanternas svar – kopplade till de vanligast förekommande kategorierna jämlikhet, 
mänskliga rättigheter och demokrati. 



14

 Allas lika värde
 Samtal så att alla blir sedda och får möjlighet att påverka
 Förståelse för allas värderingar och synpunkter och varande
 Att genom ett demokratiskt arbetssätt på olika sätt beröra de humanistiska värdena
 Kunden i centrum

Citat som faller under kategorin etik och moral, rasism, socioekonomisk status och positiv 
människosyn: 

 Förhållningssätt man har i mänskliga möten som sker i skolan
 Tro på människors förmågor och godhet
 Vi ska arbeta med etiska frågor, vad som är rätt och fel
 Personalen ska vara medveten om den vita medelklassnorm som finns i skolan och 

arbeta medvetet för att öppna upp för att ge alla möjligheter oavsett: kön, etnicitet, 
socioekonomisk status

Gemensamt för samtliga intervjupersoner är att de alla har någon slags uppfattning om vad 
skolans värdegrund innefattar. Merparten av de tillfrågade lärarna förknippar värdegrunden 
med alla människors lika värde vilket faller under kategorin jämlikhet. I anknytning till det 
nämns även lika behandling oavsett bakgrund, kön och etnicitet.  En av informanterna valde 
att vidare definiera begreppet jämlikhet med följande formulering:

Det ska vara slätt

Även om samtliga tillfrågade lärare har något slags uppfattning om vad skolans värdegrund 
innebär, uppvisas dock variation beträffande definitionernas kvantitet och informanternas 
tvekan inför formuleringen.

En av informanterna uppger vikten av att skolan ska tillgodose likvärdig utbildning oavsett 
var i landet man bor. Andra faktorer som nämns är att utbildningen ej ska vara 
åldersdiskriminerande samt vikten av individanpassning.

Skolans värdegrund i form av ett förhållningssätt bestående av grundläggande gemensamma 
värderingar är en annan definition som nämns av en informant. 

En definition som faller under kategorin socioekonomisk status uppges av en informant, som 
uttrycker sig enligt följande:

Lika bedömning oavsett hur man är som person, till exempel socioekonomisk status.

En av lärarna uppger att skolans värdegrund ska vila på demokratisk grund.

Sammanfattning
Enkätresultatet visar på att de kategorier som i första hand kopplas till skolans värdegrund är 
jämlikhet, demokrati och mänskliga rättigheter, vilket också intervjuresultatet visar på.



15

4.2 Hur förhåller sig lärarna känslomässigt till värdegrundsrelaterad 
undervisning?
En övervägande majoritet av de totalt 31 tillfrågade lärare instämmer helt med påståendet 
skolans värdegrund är en viktig del av läroplanen som bör införlivas/gestaltas inom såväl 
obligatoriska som frivilliga skolformer.

Den värdegrundsrelaterade undervisning som i dagsläget bedrivs inom skolans verksamhet 
anser jag vara fullt tillräcklig är ett påstående vilket 19 av de tillfrågade inte instämmer med. 
Av övriga tillfrågade valde 9 att instämma. 

Till påståendet Jag skulle vilja arbeta mer med värdegrundsrelaterade frågor i min egen 
undervisning: uppgav 10 av de tillfrågade att de inte instämmer med påståendet och 19 att de 
instämmer. 

Gemensamt för samtliga tillfrågade intervjupersoner är att de, i varierande grad, anser att 
värdegrundsrelaterade frågor är viktiga och att de själva skulle vilja arbeta mer med dessa 
frågor. Samtliga informanter menar dock att den värdegrundsrelaterade undervisning som i 
dagsläget bedrivs inom vuxenutbildningen inte är tillräcklig.

De observerade olikheter som finns att hitta i samband med vad lärarna tycker om 
värdegrundsrelaterad undervisning kommer främst till uttryck i hur de svarar än vad, i form 
av exempelvis tveksamhet inför en del svar samt vissa semantiskt tvetydiga ordval, 
exempelvis i svaren på frågan Tycker du att värdegrundsrelaterad undervisning bör ges 
större utrymme inom vuxenutbildningen?:

Ja (paus) ja, jag tycker nog det faktiskt på nåt vis ändå….alltså att man…ja att vi blir mer 
medvetandegjorda om man så säger, och tänker på…jag råkar inte ut för så mycket för som 
sagt var mina ämnen är ju verkligen…särskilt matte.

(tystnad) ja det (paus) ja säkert att… ja en naturlig del kanske jo det skulle jag tro, många 
kanske inte tänker så aktivt på det jag vet inte

Sammanfattning
Enkätresultatet visar på att en övervägande majoritet av informanterna förhåller sig positiv till 
skolans värdegrund, samtidigt som var tredje lärare uppger att de inte instämmer med 
påståendet Jag skulle vilja arbeta mer med värdegrundsrelaterade frågor i min egen 
undervisning. Detta resultat bekräftas till stor del även av intervjusvaren.

4.3 Integrerar lärarna värdegrundsrelaterade frågor i den dagliga 
undervisningen? I så fall hur?
Till påståendet jag arbetar medvetet med att försöka integrera värdegrundsrelaterade frågor i 
min undervisning uppger 19 lärare att de arbetar medvetet med dessa frågor, medan 11 lärare 
uppger att de inte gör det. Majoriteten av de lärare som inte arbetar medvetet med 
värdegrundsrelaterade frågor uppger att de inte fått tillräcklig fortbildning inom området. En 
knapp majoritet av de lärare som arbetar medvetet med dessa frågor uppger att de fått 
tillräcklig fortbildning.
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De flesta av de intervjuade lärarna bedriver någon form av omedveten tillämpning av 
värdegrundsrelaterad undervisning, framförallt genom spontana diskussioner. Samtliga 
tillfrågade anser att värdegrundsrelaterad undervisning kan vara problematisk att bedriva på 
grund av att deras elever är vuxna. Ingen av dem anser att de fått tillräcklig fortbildning eller
uppmuntran av ledningen samt att det saknas en övergripande diskussion kring skolans 
värdegrund och dess eventuella tillämpning inom vuxenutbildningen.

Hälften av de tillfrågade uppger att de arbetar med värdegrundsrelaterade frågor i form av 
boksamtal.  En informant uppger att karaktären på dennes ämnen försvårar integreringen av 
värdegrundsrelaterade frågor, eftersom ämnet i fråga sällan ger grogrund för konflikter:

Åtminstone i matematik, där jobbar man ju med sånt stoff som inte är 
värdeladdat, för jag menar det ligger ingen värdering i en lösning till ett 
matematiskt problem eller hur?  /…/Matte är så, det är så rent /…/ På nåt 
vis tycker jag att matematik är ett roligt ämne, ja det är alltid roligt, men 
just med tanke på det här att det förenar människor från olika länder på nåt 
vis.  /…/Jag har inte hittat någon situation där det blir sådär negativt laddat 
som det kan bli i andra situationer 

Samtidigt uppger samma informant att denne medvetet försöker utforma uppgifter utifrån ett 
genusperspektiv.

Att skapa utrymme för meningsskiljaktigheter och heterogen gruppdynamik lyfter en av 
informanterna upp som en viktig aspekt i värdegrundsrelaterat arbete. Metoder som 
informanten använder sig av för att skapa förutsättningar för åsiktsutbyten är bland annat att 
införliva kontroversiella ämnen i traditionella uppgifter. Ett exempel på detta är att arbete med 
argumentation med ämnet dödshjälp som utgångspunkt. Informanten i fråga uppvisar ett stort 
personligt intresse och engagemang i värdegrundsrealterade frågor och har också på eget 
initiativ fortbildat sig inom området. 

Skolans värdegrund är i första hand ett medvetet förhållningssätt, enligt en av lärarna, vilket i 
slutändan implicit påverkar tillämpningen av den (se figur 1).
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Figur 1 Tillämpning av värdegrundsrelaterade frågor. Tillhörande frågeställningen: 
”Integrerar lärarna värdegrundsrelaterade frågor i den dagliga undervisningen? I 
så fall hur?”

Sammanfattning
Av enkätresultatet framgår det att en mindre majoritet av lärarna arbetar medvetet med att
integrera värdegrundsrelaterade frågor i sin undervisning. Intervjuresultatet
överensstämmer till stor del med enkätresultatet men av intervjusvaren framkommer även att 
en stor del av tillämpningen sker omedvetet i form av exempelvis spontana diskussioner. 

4.3.1 Tänkbara faktorer som kan påverka tillämpningen av 
värdegrundsrelaterade frågor

Totalt sett anser sig 12 lärare ha fått tillräcklig fortbildning inom värdegrundsrelaterade 
frågor, medan 17 lärare anser att de inte har fått det.

Värdegrundsrelaterade frågor är något som diskuteras regelbundet inom arbetslaget är ett 
påstående som ger en varierande frekvensfördelning: 14 instämmer inte med påstående medan 
16 instämmer. 

En övervägande majoritet av informanterna anser att ämneskaraktären underlättar 
integreringen av värdegrundsrelaterade frågor. Av de tillfrågade uppger  21 att de instämmer 
med påståendet Karaktären på de/t ämne/n jag undervisar i underlättar integreringen av 
värdegrundsrelaterade frågor medan 7 uppger att de inte instämmer med påståendet.

Majoriteten (23) av lärarna uppger att karaktären på deras ämne inte försvårar integreringen 
av värdegrundsrelaterad undervisning. Motsvarande siffra bland dem som anser att 
ämneskaraktären försvårade integreringen är 6. 

Beträffande påståendet Skolans ledning uppmuntrar arbete med värdegrundsrelaterade 
frågor instämmer 5 medan 25 uppger att de inte instämmer. 
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I likhet med enkätfrågan Hur skulle du vilja definiera skolans värdegrund? är även fråga 13 
Andra faktorer som jag anser påverka min inställning till värdegrundsrelaterat arbete inom 
vuxenutbildningen? av öppen karaktär. Det resultat som framkommer visar att de 
formuleringar som faller under kategorierna många nationaliteter och bristande intresse på 
skolan dominerar. Lägst svarsfrekvens uppvisar ej uppfostrande, personligt intresse, påverkan 
av yttre faktorer, bristande språkkunskaper samt organisationsformer.  Tretton av de 
tillfrågade uppger att de inte vet eller svarar inte alls på denna fråga. 

Nedan följer några citat – från informanternas svar – kopplade till de vanligast förekommande 
kategorierna många nationaliteter och bristande intresse på skolan:

 Gamla strukturer som skolans ledning inte vågar bryta upp. Många kollegor vill bara 
göra sina lektioner och sedan gå hem. 

 Allmän brist på intresse för detta!
 Motstånd till att lyfta fram sina egna fördomar i ljuset
 Eftersom jag jobbar med invandrare, är det viktigt för mig med frågor som handlar 

om främlingsfientlighet men även att diskutera sånt som handlar om trakasserier.
 Positivt med så många olika kulturer – främjar värdegrunden!
 Elever som kommer från olika delar av världen, var och en med sin kultur och 

tradition.

Citat som faller under kategorierna ej uppfostrande, personligt intresse, samt 
organisationsformer:

 Ev. det faktum att man ej ska vara alltför ”uppfostrande”.
 De arbetssätt vi använder försvårar större gemensamma projekt som skulle kunna 

innehålla värdegrundsfrågor. 
 Egen livserfarenhet. Mitt intresse för olika människor, och (psykologi) deras bakgrund 

erfarenheter, tänkesätt
 Min egen inställning till kopplingen mellan lärande och ”värdegrund”.
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Tabell 2 Påverkansfaktorer. Tillhörande fråga 13 ”Andra faktorer som jag anser påverka 
min inställning till värdegrundsrelaterat arbete inom vuxenutbildningen”

Många nationaliteter
-främlingsfientlighet

7

Ej uppfostrande roll
- vuxna elever

1

Personligt intresse 2
Påverkan av yttre faktorer

- media
1

Bristande språkkunskaper 3
Bristande intresse på skolan

- ovilja till reflektion över egna fördomar 
- gamla strukturer
- rasistiska tendenser
- bristande engagemang

5

Organisationsformer 1
Vet ej/ Ej uppgett 13

I jämförelse med övriga skolformer upplevs vuxenutbildningen inte ha samma fostrande 
uppgift enligt samtliga intervjade lärare, vilket anses försvåra integreringen av 
värdegrundsrelaterade frågor. En av informanterna uttrycker att lärare kan uppleva en rädsla 
över att omyndigförklara eleverna:

Det är lite det här att man tar för givet att man tänker att det kan man när 
man är vuxen att det behöver man inte diskutera på samma sätt som kanske 
med ungdomar där det gäller att bygga en grund så därför hoppar man väl 
över det lite grann. Man tror väl att man har gjort det redan. Jag tror man 
är rädd för att upprepa eller lära liksom att man ska sätta sig på nån liksom 
att det här kan vi just för att det är vuxna tror jag man hoppar över den 
diskussionen istället.

En annan framträdande aspekt som framkommer i alla fyra informanternas svar är 
elevgruppernas många gånger heterogena sammansättning där olika kulturer och nationaliteter 
kan mötas. Detta menar informanterna kan underlätta integreringen av värdegrundsrelaterade 
frågor (se figur 3).

Hälften av de tillfrågade menar däremot att vuxenutbildningens organisationsformer där kurs-
och resultatfokuseringen är, eller har varit, påtaglig försvårar integreringen av 
värdegrundsrelaterade frågor (se figur 2).

Majoriteten av lärarna upplever inte att ämneskaraktären försvårar integreringen av 
värdegrundsrelaterade frågor. En av informanterna uppger dock inledningsvis att karaktären 
av dennes ämne är så oladdat och neutralt vilket försvårar integreringen, men under intervjuns 
gång framkommer det att läraren ifråga ser flera olika möjligheter att kunna integrera 
värdegrundsrelaterade frågor i sin egen undervisning.

Det framkommer även att merparten av informanterna, i varierande utsträckning, upplever ett 
missnöje över bristen på allmänt intresse av värdegrundsrelaterade frågor bland övrig 
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personal. En av informanterna efterlyser en större medvetenhet hos lärare beträffande deras 
egna normer och värderingar. 

Hälften av de intervjuade lärarna uttrycker en önskan om större samverkan mellan lärare i 
olika ämnen, samtidigt som en av dem även ser svårigheter med en integrering på grund av 
den kursstyrda organisationen inom vuxenutbildningen.

Vuxenutbildningens organisationsformer är också något som lyfts fram av en annan lärare. 
Denne pekar på elevernas oregelbundna närvaro och varierande studieupplägg som en faktor 
som påverkar integreringen. 

Den informant som upplever det svårt att integrera värdegrundsrelaterade frågor på grund av 
ämnets oladdade karaktär motiverar det med att det då saknas grogrund för konflikter och 
därmed finns inget behov av värdegrundsrelaterade frågor (Se figur 2).

Figur 2 Faktorer som upplevs försvåra integrering. Tillhörande fråga: 10, 11, 12 samt 
13 (se bilaga 1)

Vuxna
elever

Ämnes-
karaktär

Organis
ations-
former

Brist-
ande

intresse

Ej
Uppfostr-

ande
roll

Oladdat 
ämne

Kurs-
och 

resultat-
styrt

Brist på 
uppmunt-
ran från 
ledning

Bristande 
fort-

bildning

Bristfäll-
ig ämnes-
samverk-

an



21

Figur 3 Faktorer som upplevs underlätta integrering. Tillhörande fråga: 10. 11 samt 13 
(se bilaga 1)

4.5  Föreligger det någon skillnad i attityder gentemot 
värdegrundsrelaterad undervisning mellan olika ämneslärare?  

De som uppgett att värdegrunden är viktig är också de som i störst utsträckning arbetar 
medvetet med värdegrundsrelaterade frågor. Nio av de tillfrågade uppger att de inte arbetar 
medvetet med värdegrundsrelaterade frågor trots att de tycker att det är viktigt. Bland lärare i 
Ma/FE/Da/NO-blocket var den medvetna tillämpningen av värdegrundrelaterad undervisning 
lägst, medan lärare i SFI/SVA var de lärare som i högst utsträckning svarade att de medvetet 
arbetar med dessa frågor. 

Samtliga lärare inom Ma/FE/Da/NO-blocket uppger att det är viktigt med 
värdegrundrelaterade frågor inom undervisningen, 5 uppger att de inte fått tillräckligt med 
fortbildning inom ämnet medan 3 anser att de har fått det. 4 av dem vill inte arbeta mer med 
värdegrundsrelaterade frågor, medan 3 av dem vill det. Majoriteten (5) av lärare inom 
Ma/FE/Da/NO-blocket tycker inte att deras ämnes karaktär försvårar integreringen av ämnet, 
medan 3 av lärarna anser att det gör det. 

Samtliga lärare inom SFI/SVA uppger att det är viktigt med värdegrundsrelaterad 
undervisning, förutom en lärare som inte uppgett något alternativ alls. 6 anser sig inte ha fått 
tillräckligt med fortbildning, medan 3 anser sig ha fått tillräckligt. 8 kan tänka sig arbeta mer, 
medan 2 anser sig mer tveksamma. 2 anser att ämnets karaktär försvårar, och 7 anser att det 
inte försvårar. 
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5. Diskussion
I detta kapitel diskuteras det empiriska resultat som framkommit i studien. 
Dispositionsmässigt presenteras diskussionen utifrån studiens tre huvudsakliga 
frågeställningar. Inledningsvis kommer dock en diskussion kring studiens validitet och 
reliabilitet att föras. Avslutningsvis lyfts egna reflektioner fram samt förslag på fortsatt 
forskning inom ämnet. 

5.1 Validitet och reliabilitet 
Syftet med vår studie är att beskriva attityder till värdegrundsrelaterad undervisning hos lärare 
inom vuxenutbildningen. De metoder vi använder oss av anser vi bidrar till studiens validitet, 
det vill säga vi undersöker det vi har till avsikt att undersöka (Patel & Tebelius, 1987). 
Enkätfrågorna är exempelvis utformade med utgångspunkt i uppsatsens syfte och 
frågeställningar. Informanterna får ta ställning till olika påståenden utifrån en graderande 
skala, vilket gör det möjligt att utröna vilka attitydtendenser som finns bland lärare vid 
vuxenutbildningen gentemot värdegrundsrelaterad undervisning. Studiens validitet stärks 
även av det faktum att de svarskategorier som framkom i enkätundersökningen till stor del 
överensstämde med de kategorier som presenterades i tidigare studier (se avsnitt 2.5.3). Något 
som däremot skulle kunna stärka studiens validitet ytterligare är en viss revidering samt 
komplettering till formuleringen av vissa påståendesatser. Formuleringen jag arbetar 
medvetet med att försöka integrera värdegrundsrelaterade frågor i min undervisning ger 
exempelvis ett begränsat utrymme för ställningstagande eftersom det inte framgår huruvida 
informanterna i fråga eventuellt integrerar värdegrundsrelaterade frågor omedvetet.    

Studiens reliabilitet är förhållandevis hög, det vill säga att de mätinstrument vi använt oss av 
är tillförlitliga (Patel & Tebelius, 1987). Informanternas svar är inte alltid samstämmiga i 
förhållande till de olika attitydkomponenterna, vilket kan tolkas som uppriktighet från 
informanternas sida. Exempelvis kan en informant uppge att denne tycker att 
värdegrundsrelaterad undervisning är viktigt, samtidigt som denne uppger att detta inte är ett 
prioriterat område i den egna undervisningen. En svaghet med utformningen av enkätfrågorna 
är att varje enskilt svarsalternativ inte är explicit formulerat (se bilaga 1). Det medför 
svårigheter vid bearbetningen av empirin, eftersom det inte alltid går att utröna exakta 
ställningstaganden. 

Vid utdelandet av enkäter samtalade informanterna sinsemellan vid besvarandet av 
enkätfrågorna. Detta kan ha påverkat studiens reliabilitet. Samtalen kan ha haft betydelse för 
hur informanterna valde att definiera skolans värdegrund, vilket medför svårigheter att avgöra 
om svaren är resultat av personliga ställningstaganden eller inte.

5.2 Resultatdiskussion

5.2.1 Hur definierar lärarna skolans värdegrund?

Jämlikhet, demokrati och mänskliga rättigheter är de kategorier som dominerar lärarnas 
definition av skolans värdegrund. Till skillnad från tidigare forskning där kränkande 
behandling har varit framträdande är detta en kategori som tillskrivits förhållandevis liten 
betydelse i vår undersökning. Detta kan ha sin orsak i att vår undersökning genomfördes vid 
vuxenutbildningen där majoriteten av de studerande är vuxna. Kränkande behandling, som till 
exempel mobbning, kan givetvis förekomma bland vuxna men denna form av handlande är 
inte alla gånger lika explicit som inom barn- och ungdomsskolan. En annan tänkbar orsak kan 
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vara studieformen där eleverna studerar under dels tidsmässiga och organisationsmässiga 
förhållanden vilka skiljer sig avsevärt från övriga skolformer. Eleverna läser ofta sina kurser 
under kortare tid och byter dessutom oftare studiegrupp på grund av det individuella 
studieupplägget, vilket kan bidra till att färre konflikter uppstår bland eleverna. Därför kan det 
vara en förklaring till den låga svarsfrekvens som kategorin kränkande behandling har 
uppnått.

De kategorier som framkommit i vår studie överensstämmer till stor del med de kategorier 
som förekommer i tidigare studier som till exempel Värdegrund i skola och forskning  2001 
(Lindgren, 2003)  där kategorierna jämlikhet, demokrati och mänskliga rättigheter också är 
tongivande (se avsnitt 2.5.3) Några exempel på kategorier, vilka däremot faller utanför de 
tidigare angivna kategorierna, som lärarna i vår studie uppger som definition av skolans 
värdegrund är positiv människosyn, funktionshinder och socioekonomisk status. 

Med tanke på den höga andel elever med utländsk bakgrund som studerar vid 
vuxenutbildningen kan det tyckas vara en aning besynnerligt att kategorin etnicitet uppvisar 
så pass låg svarsfrekvens (se tabell 1). Detta kan dock ha sin förklaring i begreppets jämlikhet
många gånger mångfacetterade tolkningsmöjligheter vilket följande citat kan exemplifiera: 
Personalen ska vara medveten om den vita medelklassnorm som finns i skolan och arbeta 
medvetet för att öppna upp för att ge alla möjligheter oavsett: kön, etnicitet, socioekonomisk 
status. Jämlikhet är också den mest dominerande definitionen av skolans värdegrund, vilket 
kan ses som en indikator på begreppets allmängiltighet.

Syftet med vår studie är att undersöka vilka attityder som finns till värdegrundsrelaterad 
undervisning. Den kognitiva komponenten av attityden är framträdande bland lärarna. Detta 
framgår då majoriteten av de tillfrågade har någon slags uppfattning av vad skolans 
värdegrund innefattar – enbart två av informanterna valde att inte lämna någon definition. 
Attitydens kognitiva komponent behöver nödvändigtvis inte alltid vara sanningsenlig eller 
teoretiskt underbyggd, men i vår undersökning framgår det att samstämmigheten mellan 
lärarnas definitioner och skolans värdegrund, som den är formulerad i läroplanen, är tämligen 
hög: 

Människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värden, 
jämställdhet mellan kvinnor och män samt solidaritet med svaga och utsatta är de värden 
som skolan ska gestalta och förmedla. I överensstämmelse med den etik som förvaltats av 
kristen tradition och västerländsk humanism sker detta genom individens fostran till 
rättskänsla, generositet, tolerans och ansvarstagande (Lpf 94).

En viss variationsrikedom beträffande omfånget av definitionerna går dock att utläsa. Ett par 
exempel på kategorin jämlikhet och dess varierande definitioner kan se ut som följande:

Lika värde för alla.

Att ge eleverna kunskap och förståelse om demokrati och alla människors lika värde. Att detta 
är något vi tillsammans har ansvar för och måste respektera.

Sammanfattningsvis blir därför svaret på frågan Hur definierar lärarna skolans värdegrund?
att informanterna i första hand förknippar värdegrunden med begrepp som jämlikhet, 
demokrati och mänskliga rättigheter vilket till stor del överensstämmer med de formuleringar 
som finns i styrdokumenten.
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I likhet med enkätresultaten framgår det att samtliga intervjuade lärare har någon slags 
uppfattning om vad skolans värdegrund innebär. Vidare definierar även de skolans 
värdegrund i första hand utifrån kategorin jämlikhet – alla människors lika värde. I det 
avseendet går det att utröna ett absolutistiskt synsätt (se avsnitt 2.1) eftersom det finns en 
tydlig samstämmighet i definitionen av skolans värdegrund. Enligt Parsons 
strukturfunktionalistiska perspektiv är dock gemensamma grundläggande värderingar en 
förutsättning för ett stabilt socialt system (se avsnitt 2.2).

Demokrati är till skillnad från enkätresultaten ingen framträdande definition bland de 
intervjuade lärarna. Endast en av de tillfrågade uppger att värdegrunden ska vila på 
demokratisk grund. Detta behöver nödvändigtvis inte innebära att övriga informanter inte ser 
demokrati som en viktig del av skolans värdegrund eftersom kategorin demokrati kan rymma 
flera olika betydelser, där exempelvis jämlikhet kan ingå.

Intervjuresultatet bekräftar enkätresultatet beträffande informanternas kognitiva 
attitydkomponent (Kretch et al, 1962). Det framgår även av intervjusvaren att lärarna har en 
insikt och en uppfattning om vad skolans värdegrund innebär. 

Sammanfattningsvis visar intervjuresultatet på relativ samstämmighet med enkätresultatet 
med avseende på frågeställningen Hur definierar lärarna skolans värdegrund?

5.2.2 Hur förhåller sig lärarna känslomässigt till värdegrundsrelaterad 
undervisning? 

Skolans värdegrund är något som en övervägande majoritet av de tillfrågade lärarna tycker är 
viktigt att gestalta och förmedla inom samtliga skolformer. Vårt inledande antagande om att 
lärare inom vuxenutbildningen inte anser att denna fråga bör prioriteras på grund av det 
faktum att eleverna är vuxna och redan ”färdiguppfostrade” faller därför. En majoritet av 
informanterna tycker dessutom att den värdegrundsrelaterade undervisning som bedrivs i 
dagsläget inte är tillräcklig och merparten skulle även vilja arbeta mer med 
värdegrundsrelaterade frågor i sin egen undervisning (Se bilaga 1). Den positiva inställningen 
samt viljan att arbeta mer med värdegrundsrelaterade frågor, som framgår av vår studie, är 
resultat som till stor del överensstämmer med de resultat som uppvisades i den studie som 
genomfördes 1994 i Skolverkets regi (Orlenius, 2001).

Av resultatredovisningen i vår studie framgår det att 29 av de 31 tillfrågade instämmer med 
påståendet Skolans värdegrund är en viktig del av läroplanen som bör införlivas/gestaltas 
inom såväl obligatoriska som frivilliga skolformer. Utifrån Likert-skalan som ligger till grund 
för attitydmätningen framgår det att 27 av de tillfrågade valde det yttersta svarsalternativet 
Instämmer fullständigt, vilket visar på att den affektiva komponenten av informanternas 
attityd uppvisar ett starkt ställningstagande för värdegrundsrelaterad undervisning.

Till påståendet Jag skulle vilja arbeta mer med värdegrundsrelaterade frågor i min egen 
undervisning blev svarsfrekvensen tämligen utspridd. Utifrån Likert-skalans resultat framgår 
det förvisso att en majoritet instämmer med påståendet, men enbart 10 instämmer fullständigt. 
Alternativet Instämmer inte alls valdes av 5 där fördelningen mellan de två övriga mittersta 
alternativen blev 7 respektive 9 (se bilaga 1). Vid en jämförelse av ovanstående tre påståenden 
visar det sig att lärarna tycker att värdegrundsrelaterad undervisning är mycket viktig och att 
den undervisning som bedrivs i dagsläget inte är tillräcklig, men viljan att arbeta mer med 



25

dessa frågor är inte lika stark i förhållande till de övriga ställningstagandena. Med det i åtanke 
kan därför den affektiva komponenten av informanternas attityder tolkas som tämligen 
tvetydig.

Sammanfattningsvis blir därför svaret på frågan Vad tycker lärarna om värdegrundsrelaterad 
undervisning? att de tycker den är mycket viktig men att den i dagsläget inte är tillräcklig, 
även om viljan att arbeta mer med detta område varierar stort. 

Enkätresultaten visar på att en övervägande majoritet av lärarna anser att värdegrundsrelaterad 
undervisning är viktig, vilket också framkommer i intervjusvaren. Värt att notera är dock hur 
intervjupersonerna uttrycker sig i samband med frågor rörande attitydens affektiva 
komponent. Hälften av de tillfrågade uppvisar en viss tvekan, vilket kommer till uttryck 
genom långa pauser där det ibland förekommer adverb som ”ju”, ”nog”, ”väl”. Detta kan 
antingen tolkas som en osäkerhet på grund av att läraren ifråga inte tidigare reflekterat över 
ämnet, eller som att intervjupersonen vill anpassa svaret efter gällande normer och 
förväntningar. 

Den affektiva attitydkomponenten är utifrån ovanstående resonemang svår att beskriva, 
eftersom informanterna uppvisar så pass stor variation i sina ställningstaganden gentemot 
värdegrundsrelaterad undervisning. 

Sammanfattningsvis visar intervjusvaren på liknande resultat som enkätsvaren, då den 
affektiva komponenten i vissa avseenden är tvetydig. Till skillnad från enkätresultaten går det 
emellertid att hitta tämligen intressanta tolkningsmöjligheter vad gäller informanternas sätt att 
svara, med tanke på semantiska ordval och uttryckssätt.  

5.2.3 Integrerar lärarna värdegrundsrelaterade frågor i den dagliga 
undervisningen? I så fall hur?

I resultatredovisningen framgår det att en liten majoritet av lärarna medvetet försöker 
integrera värdegrundsrelaterade frågor i undervisningen. En relativt stor andel av de 
tillfrågade uppger dock, i varierande utsträckning, att de inte arbetar medvetet med dessa 
frågor (se bilaga 1).   Detta resultat är intressant att studera närmare i förhållande till de 
tidigare uppvisade attitydernas kognitiva och affektiva komponenter, vilka till stora delar går 
stick i stäv med de intentionella komponenterna. Vad kan denna motsättning bero på?

En tänkbar förklaring till denna kognitiva dissonans kan vara det faktum att merparten av 
lärarna anser sig ha fått otillräcklig fortbildning inom det aktuella området. Att en 
övervägande majoritet dessutom tycker att ledningens uppmuntran till att arbeta med dessa 
frågor är bristfällig kan också vara en inverkande faktor (Se bilaga 1). Enligt Kretch et al 
(1962) bör flera olika faktorer tas i beaktande vid en attitydanalys. En aspekt som är viktig att 
studera närmare är individens informationsintag, vilket i denna studie är informanternas 
kunskap om skolans värdegrund och hur denna kan tillämpas i praktiken. Det är högre 
sannolikhet att en lärare som har bristfälliga kunskaper inom området utvecklar negativa 
attityder gentemot värdegrundsrelaterad undervisning än en lärare som upplever sig ha fått 
tillräcklig fortbildning (se avsnitt 2.3.5). Detta är också något som bekräftas av 
enkätresultaten – en stor majoritet av de som inte arbetar medvetet med värdegrundsrelaterade 
frågor uppger också att de inte har fått tillräcklig fortbildning inom området.
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En intressant iakttagelse är att en relativt stor majoritet av de tillfrågade lärarna anser att 
karaktären av deras ämnen underlättar integreringen av värdegrundsrelaterade frågor (Se 
bilaga 1). Därför går det att konstatera att ämneskaraktären inte är en avgörande orsak till den 
bristande tillämpningen av värdegrundsrelaterade frågor i undervisningen.

Däremot uppvisas en tydlig skiljelinje mellan de lärare som anser att värdegrundsrelaterade 
frågor diskuteras regelbundet inom arbetslaget och de som inte anser det. Fördelningen mellan 
dessa två motpoler är relativt jämn (se bilaga 1). Denna skillnad kan bero på att begreppet 
”arbetslag” kan tolkas olika från individ till individ, dels som en definition av hela skolans 
personal, dels som en definition av mindre arbetslag med gemensamma ämnen. En annan 
tänkbar orsak till den spridda frekvensfördelningen kan vara vad respektive informant lägger 
för innebörd i begreppet ”regelbundet”. 

Enligt Parsons teori behöver samhället vila på ett socialt system med gemensamma 
grundläggande värderingar (Lind, 2000, s. 56). Detta är något som merparten av de tillfrågade 
lärarna, tolkat utifrån de svar de uppgivit, också anser. Parsons teori pekar vidare på att 
huvudansvaret för förmedlingen av dessa gemensamma grundläggande värderingar bör ligga 
hos lärarna. Med tanke på lärarnas i vissa avseenden mångtydiga svar, exempelvis att 
värdegrunden är mycket viktig samtidigt som många väljer att inte integrera den i sin 
undervisning, går det att dra slutsatsen att flertalet lärare, av olika anledningar, avskriver sig 
detta ansvar.

I likhet med enkätresultaten visar intervjusvaren på en variation gällande i hur pass stor 
utsträckning informanterna medvetet arbetar med värdegrundsrelaterade frågor. Vad som 
däremot i motsats till enkätsvaren går att urskilja är huruvida det förekommer någon 
omedveten tillämpning. Merparten av intervjupersonerna menar att den värdegrundsrelaterade 
undervisningen genomförs omedvetet, dels i form av spontana diskussioner eller dels utifrån 
ett förhållningssätt (Se figur 2). Med förhållningssätt avser en av lärarna följande:

Det är ingenting vi kanske diskuterar så där allmänt, nä inte så att vi pratar 
om det,  det kanske ligger där bakom hela tiden. Vi liksom försöker leva 
efter de här normerna (paus) och det kommer väl fram när vi håller på med 
våra styrkort och så vidare också det här med demokratibeg…människans 
lika värde och allt sånt där (paus) det finns med tycker jag hela tiden, men 
ja vi kanske inte nämner ordet värdegrund så där stup i kvarten, det gör 
man ju inte, men däremot förhållningssättet tycker jag finns med (24)

Enligt tidigare studier från 1994-2001 (se avsnitt 2.5.2 och 2.5.3) framgår det att samtal och
diskussioner är den vanligaste formen av tillämpning av värdegrundsrelaterade frågor. 
Intervjusvaren i denna studie visar också på detta, även om det i första hand sker omedvetet. 

En av informanterna visar ett stort personligt intresse för värdegrundsrelaterade frågor, vilket 
också kommer till uttryck genom en medveten tillämpning av dessa frågor. Informanten lyfter 
fram erfarenheter av värdegrunsrelaterad undervisning som visar på att vuxenutbildningen 
organisationsformer många gånger försvårar tillämpningen till skillnad från övriga 
skolformer. 

Samtliga intervjupersoner uppger att de saknar tillräcklig fortbildning vad beträffar 
tillämpningen av värdegrundsrelaterade frågor inom vuxenutbildningen vilket visar på likhet 
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med enkätresultaten. En informant drar dock en tydlig skiljelinje mellan fortbildning gällande 
förhållningssätt och praktisk tillämpning. Informanten menar att tillgång till läroplan där 
definition av värdegrunden och direktiv för lärare går att hitta bör vara tillräcklig fortbildning 
med avseende på en lärares förhållningssätt. Den praktiska tillämpningen, det vill säga olika 
metoder för hur man integrerar värdegrundsrelaterade frågor i den dagliga undervisningen, 
anser sig emellertid den aktuella läraren inte ha fått tillräcklig fortbildning i.

Enligt tidigare forskning (Lindgren, 2001, s. 17ff) framgår det att värdegrundsrelaterat arbete 
ofta fokuserar på konflikthantering och konfliktlösning, vilket också bekräftas av en av de 
intervjuade personerna. På grund av dennes ämneskaraktär, vilken upplevs som tämligen 
oladdad, uppstår det enligt intervjupersonen sällan eller aldrig några konflikter och därför 
anses värdegrundsrelaterade frågor inte nödvändiga.

I likhet med enkätresultatet visar intervjusvaren på liknande tendenser utifrån ett 
strukturfunktionalistiskt perspektiv (Lind, 2000, s. 56ff.), det vill säga att lärarnas svar går att 
tolka delvis som ett avståndstagande från ansvar och delvis som ett bejakande av detta. Med 
det i åtanke uppstår det även, enligt intervjuresultaten, en kognitiv dissonans mellan lärarnas 
uppvisade attitydkomponenter (Kretch et al, 1962, s. 261ff).

Sammanfattningsvis blir därför svaret på frågeställningen Integrerar lärarna 
värdegrundsrelaterade frågor i den dagliga undervisningen? I så fall hur? att majoriteten av 
intervjupersonerna gör det, men att det i första hand sker omedvetet främst i form av spontana 
diskussioner. I jämförelse med enkätresultaten framkommer det liknande tendenser 
beträffande strukturfunktionalism och kognitiv dissonans. 

5.2.4 Föreligger det några attitydskillnader gentemot 
värdegrundsrelaterad undervisning mellan olika ämneslärare?

Vi har valt att enbart jämföra de ämnesblock som uppvisat högst svarsfrekvens, det vill säga 
de lärarkategorier som tydligast tagit ställning för eller emot vissa påståenden. De två 
ämnesblock som uppvisar de största skillnaderna sinsemellan är Ma/FE/Da/NO, vilket är det 
block där den medvetna tillämpningen är lägst och SFI/SVA, där lärare i högst utsträckning 
svarar att de medvetet arbetar med dessa frågor. Majoriteten av lärarna inom Ma/FE/Da/NO 
tycker dock att deras ämneskaraktär inte försvårar integreringen av värdegrundsrelaterade 
frågor, vilket tyder på att detta inte kan ses som en tänkbar orsaksförklaring till den ringa 
tillämpningen inom detta ämnesblock. De flesta lärare inom Ma/FE/Da/NO-blocket uppger 
dock att de inte fått tillräcklig fortbildning inom området men detta uppger även majoriteten 
av samtliga tillfrågade lärare – även de som medvetet tillämpar värdegrundsrelaterade frågor i 
sin undervisning. Önskan att arbeta mer med värdegrundsrelaterade frågor är emellertid ett 
påstående som uppvisar ett relativt splittrat resultat, då en knapp majoritet av lärarna inom  
Ma/FE/Da/NO-blocket uppger att de inte vill arbeta mer med dessa frågor.

En övervägande majoritet av lärarna inom SFI/SVA-blocket arbetar medvetet med 
värdegrundsrelaterade frågor och de uppger dessutom att de kan tänka sig arbeta mer med 
dessa frågor i sin egen undervisning. Enligt enkätsvaren framgår det att en tänkbar orsak till 
detta kan bero på elevgruppernas heterogena sammansättning som kan gynna 
värdegrundsrelaterat arbete. Några av de tillfrågade lärarna inom SFI/SVA-blocket uppger 
dessutom att de har ett stort personligt intresse för värdegrundsrelaterade frågor. 
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Gemensamt för samtliga tillfrågade lärare inom respektive ämnesblock är dock att de tycker 
att värdegrundsrelaterad undervisning är viktig. Detta visar på en intressant skiljelinje 
beträffande samstämmigheten mellan de attitydkomponenter som framträder inom respektive 
ämnesblock. Lärare inom Ma/FE/Da/NO menar att värdegrundsrelaterad undervisning är 
viktig, men tillämpningen av denna haltar, vilket tyder på en tydlig kognitiv dissonans. Bland 
lärarna inom SFI/SVA-blocket uppvisas överhuvudtaget inte någon form av kognitiv 
dissonans eftersom den affektiva och den intentionella komponenten överensstämmer hos 
samtliga tillfrågade SFI/SVA-lärare. 

5.3 Egna reflektioner

5.3.1 Erfarenheter för framtiden

Den studie vi genomfört har delvis visat på svårigheten att tillämpa värdegrundsrelaterade 
frågor inom vuxenutbildningen, detta främst på grund av brist på allmänt intresse, snäva 
organisationsformer och elevernas vuxna ålder. Den sistnämnda faktorn ska emellertid inte 
behöva vara en orsak till att man som lärare väljer att inte integrera värdegrundsrelaterade 
frågor eftersom det enligt styrdokumenten framgår klart och tydligt att skolans värdegrund 
ska förmedlas och gestaltas inom samtliga skolformer. De snäva organisationsformerna kan 
man som enskild lärare inte påverka nämnvärt, men att utveckla ett eget intresse för dessa 
frågor underlättar integreringen. Detta intresse bör utmynna i en större medvetenhet av det 
egna förhållningssättet och den egna undervisningen. Såväl tidigare studier som denna pekar 
på betydelsen av att man som lärare bör försöka integrera värdegrundsrelaterade frågor i den 
dagliga undervisningen istället för att fokusera alltför mycket på konflikter eller 
värdegrundsarbete i projektform. Enligt de svar som framkommit i studiens empiri har vi fått 
bekräftat att våra ämneskombinationers karaktär underlättar integreringen av 
värdegrundsrelaterade frågor.

5.3.2 Förslag på fortsatt forskning
Under arbetets gång har det, av såväl tidigare studier som informanter, framkommit att det 
skulle behövas mer forskning kring huruvida lärare tar hänsyn till elevernas socioekonomiska 
status och hur detta påverkar den dagliga undervisningen. Generellt sett skulle det vara 
önskvärt att se fler och mer omfattande studier av hur och om värdegrundsrelaterad 
undervisning tillämpas inom vuxenutbildningen, då detta verkar vara ett förbisett område 
inom skolans forskningsvärld. En aspekt som skulle vara intressant att fördjupa sig ytterligare 
i är huruvida elevernas ålder påverkar tillämpningen av värdegrundsrelaterade frågor. 
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Institutionen för pedagogik och lärande
Elin Brandlöv, Lena Tougoumova

Enkätundersökning – Skolans värdegrund

Namn:____________________________________________________________________

1. Vilket ämne/vilka ämnen undervisar du i?

________________________________________________________________________

2. När stötte du på begreppet värdegrund för första gången?
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

3. Hur skulle du vilja definiera skolans värdegrund?
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

Nedan följer några påståenden. Kryssa i det alternativ som du anser 
överensstämma bäst med dina egna åsikter/erfarenheter.

4. Skolans värdegrund är en viktig del av läroplanen som bör införlivas/gestaltas inom 
såväl obligatoriska som frivilliga skolformer.

Instämmer inte alls             Instämmer fullständigt                        
                  2       0       2      27

5. Jag arbetar medvetet med att försöka integrera värdegrundsrelaterade frågor i min 
undervisning.

Instämmer inte alls             Instämmer fullständigt                      
                                        1      11      3      16

Bilaga 1
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6 Jag anser mig ha fått tillräcklig fortbildning inom området.

Instämmer inte alls             Instämmer fullständigt                      
                                       10      9       8       4

7. Värdegrundsrelaterade frågor är något som diskuteras regelbundet inom arbetslaget.

Instämmer inte alls             Instämmer fullständigt                      
                                        7       8       9       7
   
8. Den värdegrundsrelaterade undervisning som i dagsläget bedrivs inom skolans 
verksamhet anser jag vara fullt tillräcklig.

Instämmer inte alls             Instämmer fullständigt                      
                                       6       16      8       1

9. Jag skulle vilja arbeta mer med värdegrundsrelaterade frågor i min egen 
undervisning.

Instämmer inte alls             Instämmer fullständigt                      
                                        5       7       9      10

10. Karaktären på de/t ämne/n jag undervisar i försvårar integreringen av 
värdegrundsrelaterade frågor.

Instämmer inte alls             Instämmer fullständigt                      
                                       20      5       3       3

11. Karaktären på de/t ämne/n jag undervisar i underlättar integreringen av 
värdegrundsrelaterade frågor.

Instämmer inte alls             Instämmer fullständigt                      
                                        6       4       8      13

12. Skolans ledning uppmuntrar arbete med värdegrundsrelaterade frågor.

Instämmer inte alls             Instämmer fullständigt                      
                                       10     16      2       3

13. Andra faktorer som jag anser påverka min inställning till värdegrundsrelaterat 
arbete inom vuxenutbildningen:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Tack för din medverkan!
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Intervjufrågor 

1. Vilket ämne/vilka ämnen undervisar du i?
2. Hur länge har du arbetat som lärare?
3. När stötte du på begreppet värdegrund för första gången?
4. Hur skulle du vilja definiera skolans värdegrund?
5. Är det något du medvetet integrerar/arbetat med i din undervisning (i så fall hur?)?
6. Påverkar karaktären av ditt ämne möjligheterna att integrera värdegrundsrelaterade 

frågor i undervisningen (för- och nackdelar)?
7. Anser du att värdegrundsrelaterade frågor bör ges större utrymme inom 

undervisningen på vuxenutbildningen?
8. Hur anser du att attityderna till värdegrundsrelaterad undervisning generellt sett ser ut 

på skolan? Diskuteras värdegrundsrelaterade frågor i arbetsrummen? Uppmuntrar 
rektorn arbete med sådana frågor?

9. Anser du dig ha fått tillräcklig fortbildning inom detta område (värdegrundsrelaterad 
undervisning)?

10. Enligt forskning så ges värdegrundsrelaterad undervisning inom vuxenutbilningen 
väldigt litet utrymme, vad tror du det beror på?

11.  Egna tillägg och kommentarer

Bilaga 2
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