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“The time in upper secondary 

school is a serious time…” 

 
 Students' perspectives on the work whit basic values 

 

Author: Amela Jukovic and Elisabeth 

Persson 

 

Abstract 
 

The overall aim of this study was to examine if there were any difference between two different 

upper secondary schools with regard to the schools’ work with the basic values. 

 

Our supposition was that if there were differences between the schools basic values work then it 

could be observed that the school that works more with the basic values has also more students 

expressed as a percentage who leave the school with final grades within four years. 

 

We have chosen to work with the qualitative method and made group interviews as well as 

individual interviews with six persons. 

 

We came to the conclusion that one of the schools worked with the basic values continuously 

while the other school had the intention to do it but according to our interpretation the school 

didn’t do it. It also appeared that one of the schools had more students who finished school with 

final grades. 

 

The result that we have got showed that there is a difference between these two schools in the 

basic values work and that the school that worked with this continuously has also bigger amount 

of students with final grades.  

 

During work on this study we discovered other issues that we hope someone else can answer in 

the future. 
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”Gymnasietiden är en seriös 

tid…” 

Värdegrundsarbete sett ur elevperspektiv 

Författare: Amela Jukovic och Elisabeth Persson 

 

Sammanfattning 
Syftet med detta examensarbete var att undersöka om det fanns någon skillnad vid två olika 

gymnasieskolor med avseende på skolornas värdegrundsarbete.  

 

Vårt antagande var att om det fanns skillnad på skolornas värdegrundsarbete så visar det sig 

genom att den skola som arbetar mer med värdegrunden också har fler elever procentuellt som 

lämnar skolan med slutbetyg inom fyra år. 

 

Vi valde att arbeta med den kvalitativa metoden och genomförde dels gruppintervju dels 

individuella intervjuer med sex personer.   

 

I det resultat som vi fick fram visade det sig att en av skolorna arbetar med värdegrundsarbetet 

kontinuerligt samt att den andra skolan hade avsikter att göra det men enligtvår tolkning inte 

gjorde det. Det visade sig också att en av skolorna hade fler elever som gick ut med slutbetyg.  

 

Den slutsats vi kom fram till är att det finns en skillnad mellan det två skolorna när det gäller 

värdegrundsarbete vilket visade sig genom att den skola som arbetade med detta kontinuerligt 

också hade en större andel elever med slutbetyg.  

Under arbetets gång har det dykt upp flera frågeställningar som vi hoppas någon annan kan 

svara på i framtiden.  

 

 

 

 

 

 

 

Nyckelord 
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Inledning 

 
Den verkliga upptäcktsresan består inte i att söka nya landskap utan i att se med nya ögon. 

Marcel Proust 

 

Under de tre år som vi studerat till studie- och yrkesvägledare har vi vid flera tillfällen arbetat 

med skolväsendets läroplaner, bl.a. vid redovisning av gymnasiets olika program .  När vi 

studerat läroplanerna så tycker vi oss ha upptäckt att Sveriges riksdags tankar om den svenska 

gymnasieskolan är positiv genom att de anser att varje elev ska kunna finna sin egen unika 

egenart och därigenom var delaktig i det svenska samhället.  

 

När vi läser i gymnasieskolans läroplan ser vi att Riksdagen har en önskan att elever ska lämna 

gymnasieskolan med kunskaper inte bara om sig själva och sin egen kultur utan också om andra 

människors kulturer och olika gruppers likaberättigande. Vi kan också se i läroplanen att de vill 

att eleverna ska kunna känna sig trygga i sin skolmiljö.  

 

När det gäller de styrdokument som styr skolan så kan man sett ur ett skolperspektiv se att det 

finns olika faktorer, t.ex. politiker, rektorer, lärare, fackliga representanter, som tillsammans 

utformar och tar beslut om de olika dokumenten. Den verksamhet som skolan bedriver är 

förankrad i alla dessa olika styrdokument.  

 

Enligt författaren Göran Lindes (2000) läroplansteori som han skriver om i Det skall ni veta! så 

ser det ut så här när dessa styrdokument ska tolkas och användas. 

I den första fasen så tas alla beslut och utformas styrdokumenten på en central nivå.  Här sker 

den utformning som fastställs av de sakkunniga inom området och det som beslutas gäller för all 

verksamhet inom Sverige.  Enligt oss så kan dessa styrdokument vara skollagen, läroplanerna 

och förordningarna.  

I nästa fas kommer styrdokumenten ner till kommunal nivå där dessa ska omsättas i de 

kommunala styrdokument som finns. Det är också kommunen som ansvarar för att 

styrdokumenten följs.  I denna fas görs texten i dokumenten om för att passa varje enskild 

kommun. Enligt oss så kan det t.ex. vara kommunens plan för mångfald och likvärdiga villkor 

eller gymnasienämndens verksamhetsplan.  

I den sista fasen så ska de kommunala styrdokumenten som bygger på de centrala 

styrdokumenten omsättas i praktiken.  Här delegerar ofta kommunen till skolorna att själva 

utforma sina arbetsplaner för respektive skola.  

 

Vi har också under denna tid upplevt att ungdomar hotar och misshandlar varandra utan någon 

egentlig anledning.  Ur ett personligt perspektiv har en av oss en son som blivit misshandlad i 

sin skola och vi har en studiekamrat vars barn också blivit misshandlad i sin skola. I ett 

Sverigesperspektiv kan vi läsa i tidningen Västerbottenskuriren 
1
 att ett 20-tal ungdomar den 9 

                                                      
1 http://www.vk.se/Article.jsp?article=268967 
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april 2009 i Umeå misshandlade tre andra ungdomar med påkar vilket gjorde att en av de tre 

fick allvarliga skador.  

 

Det här skapade en nyfikenhet och vi funderade på vad som styr skolorna i deras arbete med 

värdegrunden och hur de verkställer detta arbete. Det vi kände oss mest nyfikna på var hur 

eleverna uppfattar detta arbete.  För att inte arbetet skulle bli för stort valde vi till sist att se på 

det hela endast ur ett elevperspektiv även om vi också ger en förklaring till hur det hela styrs sett 

ur ett större perspektiv. 

 Val av problemområde 

Vi har hittat en del forskning som visar på hur gymnasieskolan arbetar med värdegrunden men 

det har främst varit ur ett rektors- eller lärarperspektiv. Detta har gjort att vi gärna vill se hur 

elever uppfattar om de fått arbeta med värdegrunden och om så är fallet hur arbetet genomförts.  

I läroplanen, Lpf 94 (2006) står det att:  

 

Skolan skall främja förståelse för andra människor och förmåga till inlevelse. Ingen skall i skolan 

utsättas för diskriminering på grund av kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan 

trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionshinder eller för annan kränkande behandling. 

Tendenser till trakasserier och annan kränkande behandling skall aktivt motverkas. 

Främlingsfientlighet och intolerans måste bemötas med kunskap, öppen diskussion och aktiva 

insatser. (s. 1) 

 

Tanken med detta som vi kan förstå är att elever genom hela sin skoltid ska få möjlighet att 

arbeta med uppfattningar om andras värde oavsett vilken bakgrund man har eller vem man är 

som person. Som vi kan tolka det så är det skolans skyldighet att motverka alla tendenser till 

kränkande behandling oavsett vem som gör det eller hur det görs.  

 

Det står också att läsa i läroplanen att skolan är en social och kulturell mötesplats där människor 

ska lära sig att leva med andra kulturer och att också kunna inse värdet av den kulturella 

mångfalden. Det har skett en stor internationalisering av det svenska samhället och människor 

är mycket mer rörliga idag över de nationella gränserna vilket gör att det ställs större krav på 

varje individ.  

 

 

Det står också i läroplanen, Lpf 94 (2006) att: 

 

Huvuduppgiften för de frivilliga skolformerna är att förmedla kunskaper och skapa 

förutsättningar för att eleverna skall tillägna sig och utveckla kunskaper. Utbildningen skall 

främja elevernas utveckling till ansvarskännande människor, som aktivt deltar i och utvecklar 

yrkes- och samhällslivet. (s. 5)  
 

 

När vi läser ovan nämnda så uppfattar vi att riksdagens tankar om den svenska skolan är 

positiva och med en önskan om att elever ska lämna skolan med kunskaper om både sig själva 

men också om att kunna gå i skolan och känna sig säkra oberoende av t.ex. kulturellt ursprung 

eller sexuell läggning.  

 

Om elever inte får den kunskap som läroplanen säger att de ska få så kan det leda till att elever 

inte bidrar till samhället som de egentligen skulle kunna t.ex. har man respekt för andras 
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egendom så gör man inte inbrott.  Elever som bidrar till samhället är en tillgång, därför anser vi 

att denna undersökning kan medverka till en inblick i hur det egentligen förhåller sig med 

värdegrundsarbetet i gymnasieskolor.  Våra insamlade fakta kanske kan bidra med kunskap till 

gymnasieskolans personal, rektorer, lärare eller studie- och yrkesvägledare vilket kan leda till 

utveckling av skolans arbete med läroplanens värdegrund.  

 

När det gäller studie- och yrkesvägledning så innebär det att om eleven är insatt i den 

värdegrund som skolan ska förmedla så har den också fått större möjlighet att göra yrkesval 

utifrån sitt individuella ställningstagande och kanske kunnat se bortom klass, kön och etnicitet.  

 

Om man läser vidare i Lpf 94 (2006) kan man läsa att det offentliga skolväsendet vilar på 

demokratins grunder och att ”Skolan har en viktig uppgift när det gäller att förmedla och hos 

eleverna förankra de värden som vårt samhällsliv vilar på.”. (s. 3) 

I skollagen
2
 (1985:1100) kan man läsa att  

 

Verksamheten i skolan skall utformas i överensstämmelse med grundläggande demokratiska 

värderingar. Var och en som verkar inom skolan skall främja aktning för varje människas 

egenvärde och respekt för vår gemensamma miljö.(Skollagen, 1 kapitlet, 2§.) 

 

Författarna Hedin och Lahdenperä (2005) skriver i Värdegrund och samhällsutveckling att 

skolväsendet vilar på demokratins grund och att man inte kan tänka sig en skola utan demokrati 

eller en demokrati utan skola samt att skolan skall genom sin verksamhet överföra demokrati till 

nästa generation. De skriver om demokratin som egenvärde och som sådan ska den läras ut som 

det högsta uttrycket för jämlikhet mellan medborgarna.  

 

Utifrån detta kan vi se att skolan har ett stort ansvar att förmedla den demokratiska värdegrund 

som finns angiven i både skollag och i Lpf 94 (2006).  Vår förhoppning är att denna 

undersökning kan bidra till samhällets utveckling genom att vi granskar det grundläggande i det 

demokratiska samhället, utbildning av dess innevånare.  

Förförståelse 

När vi läser vad som står skrivet i Läroplan för de frivilliga skolformerna, Lpf 94 (2006), så har 

vi fått den uppfattningen att Riksdagen har en mycket positiv inställning till den värdegrund 

som de vill ska förmedlas till elever på gymnasienivå. Vi tolkar det så eftersom det bl.a. står att 

eleverna ska få insikt om vilka de är och känna att de är säkra på sin skola. Men vi har också 

som vi tidigare skrivit upplevt att våld förekommer i skolan och att eleverna kanske inte är så 

säkra som de borde vara. Vi har fått en uppfattning om att de inte har förstått att respektera 

varandra och varandras olikheter som läroplanerna handlar om.  Det skapar en dubbel bild av 

verkligheten som vi inte får grepp om. 

 Vi har också under vår utbildning mött olika elever som visat på att skolans miljö kanske 

påverkar elevernas värdegrund. Det kan t.ex. vara elever som slagits, hotat med kniv eller andra 

våldshandlingar. Genom arbetet med läroplanen och dess värdegrund har vi fått en stor inblick i 

hur regeringen vill att skolarbetet ska bedrivas.    

                                                      
2 
http://www.riksdagen.se/webbnav/index.aspx?nid=3911&dok_id=SFS1985:1100&rm=1985&bet=
1985:1100 
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Vi tycker också att varje elev har ett egenansvar för sina studier och sitt fortsatta yrkes- och 

samhällsliv. I dagens samhälle har ansvaret mer lagts på kommuner och skolor vilket till viss 

del är bra eftersom eleverna genom skolans arbete med samhällets normer och värden skulle 

kunna få en grund att stå på.  

 

Vi kan också se att dagens skola tenderar till ett allt hårdare skolklimat. Med skolklimat menar 

vi den miljö eleverna befinner sig i interaktionen med andra elever och personalen. Reglerna 

och säkerhetsåtgärder blir allt skarpare och brottet som eleverna utsätter varandra för är allt 

grövre. Allt fler gymnasieskolor inför kamerabevakning, portkoder eller passerkort för att kunna 

skydda sina elever. Men från vem ska de skyddas? Vi antar att det är från varandra.   

 

Hur kunde det bli så här att skolan förvandlas till en borg med allt högre murar när regeringen 

har så klara mål att göra det Svenska gymnasiet till en framgångsrik grundpelare av det svenska 

samhället. Det är så klart väldigt svårt att beskriva detta som en kedja av orsak och verkan men 

vi tror att det finns ett sammanhang t.ex. att skolan i allt mindre utsträckning är en plats där man 

ventilerar viktiga frågor som värdegrund. 

Syfte 

Syftet är att undersöka skillnaden mellan två gymnasieskolors arbetssätt när det gäller 

värdegrundsarbete utifrån ett elevperspektiv.  

Antagande  

Vi ställde oss frågan om det finns ett tydligt samband mellan skolans välimplementerade och 

verkställande värdegrund i kombination till antal slutexaminerade elever?  Ja, vi tror att det 

finns ett samband mellan att en gymnasieskola med högre andel elever procentuellt som får 

slutbetyg inom fyra år lägger mer vikt på arbetet med värdegrunden. 

Forskningsfrågeställningar 

1. Vad har eleverna arbetat med när det gäller värdegrundsarbete i sin skola?  

2. Hur upplevs gymnasieskolans värdegrundsarbete av eleverna?  

Avgränsningar 

På grund av att läroplanens värdegrund innehåller många punkter som är viktiga insåg vi att vi 

inte kunde undersöka alla så vi valde att titta närmare på hur värdegrundens innehåll omsätts i 

praktiken sett ur ett elevperspektiv.  

Vi har gjort en begränsning till en kommun där vi valt ut två skolor. Det är sex elever totalt.  

 

Att vi valde en kommun beror på att skolorna ska ha samma förutsättningar när det gäller 

ekonomiska förhållanden samt att de har utbildningsprogram som är likvärdiga.  Vårt arbete har 
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varit fokuserat på att utröna om det finns någon skillnad i arbetet med värdegrunden på de två 

gymnasieskolorna.  

Kunskapssyn 

Författaren Gunilla Lindqvist (1999) skriver i Vygotskij och skolan att Lev Vygotskij som levde 

under tiden 1896- 1934 var den som under sin tid skapade en ny syn på pedagogik och 

psykologi, det kan kallas ett sociokulturellt synsätt. Lindqvist skriver också att Vygotskij ansåg 

att det är i den kontext man befinner sig i som formar individen att kontexten påverkar hur 

denne tänker. Författaren skriver att Vygotskij menade att all undervisning är av social karaktär, 

att undervisningen alltså är beroende av sin omgivning och de erfarenheter som finns sen 

tidigare.  Inlärningen sker genom de intryck och upplevelser som omger individen, att elevens 

egna erfarenheter är det som ger individen kunskaper.  

 

Ur ett sociokulturellt synsätt, att människor utvecklas i interaktionen med varandra som 

Vygotskij ansåg, anser vi att varje människa har rätt till utbildning och att utvecklas till en 

självständig individ samt att oberoende av var människor studerar så ska de få samma 

förutsättningar att lyckas både inom utbildning och inom yrkesliv. Vi anser också att varje 

individ har rätt till att känna sig säker i sin studiemiljö eftersom det påverkar både hur denne 

mår och inlärningsförmågan.  

Människosyn/grundsyn 

Författaren Göran Collste (2002) skriver i Inledning till etiken att den människosyn som styr oss 

i vårt liv består av uppfattningar och attityder som är resultat av uppfostran och socialisation.  

Författarna Hedin och Lahdenperä (2005) skriver att i läroplanens värdegrundsavsnitt tas 

människovärdet upp ur aspekten egenvärde. De menar att alla har ett värde i sig själv . 

 

Det är en av humanismens grundtankar och det överrensstämmer med våra tankar kring detta. 

Alla elever är lika mycket värde oavsett deras betyg eller social ställning.  Vi anser att 

ungdomarna förmår att forma både kloka och goda tankar men samtidigt är vi medvetna om att 

de befinner sig en livsperiod då de har en stor mottaglighet för yttre påverkan. Därför anser vi 

att de alla måste få lika stor chans att lära sig vad värdegrunden är. 

 

Det är vår utgångspunkt när vi tittat på oss själva och vår människosyn och trots allt elände som 

vi möts av i media så kan vi båda säga att vi har en positiv människosyn, vi tror att det finns 

något gott i alla. Vi tycker också att alla människor har samma värde.  Den grupp som vi vänder 

oss till är elever i gymnasiet och vi anser att de alla har rätt till en stabil värdegrund att stå på.  
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Begrepp 

 

Enligt Nationalencyklopedin
3
  

Värdegrund.  De grundläggande värderingar som formar en individs normer och handlingar; 

samlingsbegrepp för frågor om moral, etik, relationer, demokrati och livsåskådning. 

Diskriminering. Särbehandling (av individer eller grupper). Man brukar skilja mellan 

värdeneutral diskriminering och positiv diskriminering respektive negativ diskriminering. 

I dagligt tal avser man den negativa formen, dvs. särbehandling på grund av hudfärg, kön, 

språk, sexuell läggning, religion, politisk uppfattning e.d. som innebär olägenhet av något slag. 

Strukturell diskriminering innebär att t.ex. regler i ett socialt system får diskriminerande 

konsekvenser. 

Mobbning. Trakasserier utförda av en eller flera individer vilka genom förföljelse tillfogar en 

annan individ psykiskt eller fysiskt våld, oftast bådadera; vanligast i skolor och på arbetsplatser. 

Mobbning kan ske direkt, med fysiska eller verbala medel, eller indirekt, t.ex. genom social 

isolering, s.k. utfrysning. 

Respekt. Visad eller upplevd (tillräckligt) hög värdering (av person[s egenskaper] e.d. ofta med 

bibetydelse av fruktan); ställning eller uppträdande som inger aktning. 

 

Enligt oss. 

Studiemiljö. Det är trivseln, respekt för varandra och lugn på skolan som ger eleverna möjlighet 

till studiero. 

 

Likabehandlingsplan. En plan som ska utarbetas på skolan för att förebygga och förhindra 

trakasserier och annan kränkande behandling i skolan. Den utarbetas gemensamt av rektor, 

lärare och elever. Den finns reglerad i diskrimineringslagen.  

 

Bakgrund 

Resultat av litteratursökning  

 

Under arbetet med att söka data till vår uppsats har vi använt Internet till stor del men vi har 

också letat i litteratur som använts under vår utbildning.  

 

En del av litteraturen fann vi genom att använda Google
4
. När vi t.ex. sökte på ordet värdegrund 

så fick vi 365 000 träffar vilket gjorde att vi fick begränsa sökanden till orden värdegrund – 

läroplan, då fick vi begränsade det hela till 39 400. Om man då tittar på de första träffarna på 

                                                      
3 http://www.ne.se    

4 http://www.google.se 
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sidan så kommer man till söksidan www.uppsatser.se
5
 där sökningen sedan gått vidare.  På 

www.uppsatser.se har vi sökt på olika sökord t.ex. värdegrundsarbete vilket ledde till 27 träffar. 

 

Vi har också sökt via Stockholms universitets sökmotor Diva
6
 där vi hittat en del av de c-

uppsatser som finns inom området.   Vi har hittat både c-uppsatser, magisteruppsatser samt 

licentiatuppsatser som vi funnit intressant. 

 

På skolverkets hemsida
7
 har vi funnit en del skrifter som vi granskat och efter detta valt ut de 

som vi ansett relevanta inom vårt undersökningsområde.  Vi har också använt skolverkets 

sökmotor som heter Siris
8
 för att hitta den statistik vi bygger vårt antagande på.  

 

Vi har även gjort sökningar på biblioteket Campus Konradsberg där en del litteratur har hittats. 

 

Forskningsanknytning 

 

I skolverkets rapport(2000) Med demokrati som uppdrag står det att: 

 
För att vi ska kunna förankra och utveckla arbetet med värdegrunden är det många 

förutsättningar som ska samverka. Lika väl som de enskilda pusselbitarna hör ihop måste 

förutsättningarna för värdegrundsarbetet hänga samman för att kunna bilda en stark helhet. 

Det mest avgörande är att vi ser barnomsorg och skolor som mötesplatser där det finns 

möjligheter för samtal och dialog mellan barn, unga och vuxna. Det handlar om relationer och 

hur vi bemöter, kommunicerar med och värderar varandra. (s.55) 

 

I skriften står också att det i klassrumssituationer sällan ges möjlighet för lärare och elever att 

föra samtal om värden och normer. Skolan domineras av att vara faktaförmedlare och de 

läromedel som används styr undervisningen.  Det står att lärare ofta i utvärderingar av 

gymnasieskolan ger uttryck för att själva utformningen av kurser leder till att delarna i 

skolarbetet blir viktigare än helheten, att ytinlärning är det som prioriteras. Tid för tankar, 

reflektion och förståelse för sammanhangen försvinner.  

 

Det står också att läroplanens värdegrund är formulerad på ett ganska abstrakt och övergripande 

sätt och att detta kan upplevas av skolorna som om dessa frågor brister när det gäller styrning 

och vägledning.  Lärare och övrig personal anser oftast att den allmänna formuleringen inte ger 

stöd. I stor utsträckning är det kursplaner och betygskriterier som styr skolans verksamhet.  ”Det 

är särskilt tydligt i gymnasieskolan där lärare i hög utsträckning planerar och genomför 

verksamheten utifrån kursplaner, med fokus på uppnåendemålen och betygskriterier.”(s.47) 

 

I skolverkets rapport står också att när det gjorts programutvärderingar visar det att många lärare 

varken har fått eller har sökt förklaringar till de tankar som ligger bakom gymnasiereformen 

                                                      
5 http://www.uppsatser.se/ 

6 http://su.diva-portal.org/smash/search.jsf 

7 http://www.skolverket.se/ 

8 http://siris.skolverket.se/portal/page?_pageid=33,90169&_dad=portal&_schema=PORTAL 
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eller till hur styrdokumenten är utformade. Det gör att lärarna inte kunnat arbeta med de 

nationella styrdokumenten som det var tänkt.  

 

Författaren Jens Pedersen (2004) skriver i Vägar till värderingar och värden. Skolans sociala 

fostran i läroplanstexter och pedagogisk praktik att läroplanerna är styrdokument för skolan 

men att det inte betyder att det på något enkelt eller rätlinjigt sätt styr skolans arbete. Det mål 

som finns kan skapa förenade referensramar och engagemang i skolan och fungera som en 

vision att sträva efter.  

 

Han skriver att de som skapat läroplanen är olika individer med olika åsikter vilket kan ses i 

texterna. Författaren menar att de påverkas både av tid och i det sammanhang som läroplanerna 

skapas.  Det kan också vara så i sin tur att de som läser och tolkar dessa läroplaner är påverkade 

av ytterligare en annan tid.  

 

Pedersen (2004) säger också att hur läroplanerna är skrivna påverkar den framtida 

skolutvecklingen, främst utifrån sin legitimerande funktion, att skolans personal stödjer sig på 

den i olika sammanhang.  Därför är det viktigt vad som står i en läroplan.  Han säger att 

”Centrala begrepp och den innebörd de ges kan både öppna och stänga för framtida utveckling 

och möjligheter” (s.17)  

 

Pedersen (2004) skriver om olika hinder för att framgångsrikt kunna arbeta med 

värdegrundsfrågorna. Han skriver att dessa kan sammanfattas i fyra huvudgrupper. Skolans 

målstyrning och betygssättande, skolans organisation, kursinnehållet samt samhällsföreteelser 

utanför skolan.  

När det gäller skolans målstyrning och betygssättande skriver han att: ”Målstyrning och 

betygssystem kan utmana värdegrundsaspekter som har att göra med framför allt värden som 

handlar om att värna om alla människors lika värde, samt att visa omsorg om andra med sämre 

villkor.” (s. 77) 

 

När det gäller skolans organisation så konstaterar författaren: ”Att skolans konstruktion och 

uppbyggnad kring kurssystem kan skapa svårigheter och direkt motverka arbete med 

värdegrundsfrågor.” (s.80)   

 

När det gäller kursinnehållet så säger han: 

 

 Att en i skolan klassisk fråga om att hinna med ”kurserna” kan inverka menligt på värdefostran. 

Den i grundskolan ofta aktualiserade konflikten ”skall vi hinna med kurserna eller eleverna” har 

sitt berättigande även i gymnasieskolan. (Pedersen 2004, s.81)) 

 

Avslutningsvis säger han:  

 

Att samhällsvärderingar inte alltid sammanfaller med de värden som skolan har till uppgift att 

förmedla. Det finns således skäl att lyfta upp detta och språkliggöra motsättningarna. Detta i sig 

skulle kunna ses som ett konkret uttryck för skolans ansvar för värdegrundsfrågorna.  

(Pedersen 2004, s. 82) 

 

 

Författarna Björn Lindell och Veikko Hartikainen (2001) skriver i Var går gränsen? 

Värdegrunden i praktiken värdegrunden i praktiken; handbok att det förebyggande arbetet med 
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etik och moral ska utgå från vardagen. Att ställa frågan om vad som är rätt och vad som är fel.  

Eleven ska veta hur den ska uppträda och bete sig mot andra människor och den ska också ta 

ansvar för den miljö den befinner sig i.  

 

Författarna skriver också att skolorna är skyldiga idag att ha praktiska handlingsprogram för att 

kunna göra något åt våld och mobbning.  De anser att det är både nödvändigt och bra med dessa 

åtgärdsprogram men att det har gjorts alldeles för lite på andra sätt för att kunna förebygga dessa 

kränkande behandlingar.  

 

Lindell & Hartikainen (2001) skriver att individualiseringen har påverkat skolans utveckling 

inte minst i olika lokala skolplaner där det står att undervisningen ska utgå från den enskilde 

eleven. Det här se bra ut på papper men i det verkliga livet så befinner sig eleverna oftast i 

grupp.  De menar att baksidan med individualiseringen är att: ” Vi förlorar våra band till och 

vårt ansvar för andra.” (s.13) Den ökade individualiseringen kan också ses på gruppnivåer där 

ett mönster som enlig författarna är att i svårare tider så blir vi - grupperna insnävare. 

 

I Skola i normer skriver författarna Lena Martinsson och Eva Reimers (2008) att skolan kan ses 

som ett exempel på där normskapande sker. Alla människor oavsett var de befinner sig är både 

mottagare av och skapare av en rad olika normer.  Dessa normer upprepas av alla och det är 

viktigt att bli medveten om vad dessa upprepningar skapar för möjligheter men också att bli 

medveten om vilka begränsningar det kan innebära.  De skriver också att genom att normer både 

befästs och utmanas i skolan kan de ses i linje med att skolans uppdrag är att föra vidare och 

upprätthålla de normer som i samhället har identifierats som viktiga, som exempelvis 

jämställdhet.  Författarna säger att: 

  

Skolans läroplan anger att en av skolans uppgifter är att överföra det svenska samhällets 

grundläggande värderingar till eleverna, de framtida medborgarna. 

 (Martinsson & Reimers, 2008, s. 8) 

 

Författaren Torstensson – Ed (2003) skriver i Ungas livstolkning och skolans värdegrund att det 

inte bara är viktigt att den värdegrund som ska gälla i skolan är formulerad på ett institutionellt 

plan, retoriskt eller i läroplanernas texter rätt sätt. Det är i den verklighet som skolan bedriver 

undervisningen som den verkliga värdegrunden finns, hur den upplevs och används av elever 

och lärare och det är därför också viktigt att den tolkas rätt.  Det är viktigt att se till elevernas 

värderingar och deras livssituation när man studerar skolans efterlevnad av värdegrunden som 

finns angiven i läroplanerna. Författarna anser att:  

 

Elevernas livssyn och värderingar behöver synliggöras och beaktas för att på så vis kunna 

relateras till skolans deklarerade värdegrund.  

(Torstensson – Ed, 2003, s.13).  

 

Författarna Modigh & Zachari (2002) skriver i Värdegrundsboken. Om samtal för demokrati i 

skolan att det finns flera olika sätt att skapa utrymme för att få igång dialoger om 

värdegrundsfrågor. De skriver att många gymnasieskolor har valt att arbeta med värdegrunden i 

ett eget ämne som kan kallas livskunskap, levnadslära eller social kompetens. Den frågan de 

ställer sig är hur intentionen med värdegrunden i läroplanen då kan genomsyra all verksamhet i 

skolan. De säger att arbetet med värdegrunden ska få eleverna att öka sin självkännedom och 

självkänsla. Detta arbete ska också skapa förståelse för andra människor, andra synsätt och 

andra värderingar.  Skolans uppdrag är att genom kommunikation med ungdomar och barn ge 
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dem emotionell och social kompetens. Om värdegrunden skulle ses som ett eget ämne så skulle 

den tid som avsätts till samtal och diskussioner, både mellan elever och elever men också 

mellan elever och vuxna ge ungdomarna och barnen en möjlighet att få förståelse och insikt i 

livsfrågor.   

Anknytande litteratur och lagstiftning 

När vi tittat på värdegrund ur ett vidare perspektiv så började vi först med FN:s barnkonvention. 

I FN:s barnkonvention
9
 tas upp vissa regler som gäller för alla barn och där kan vi läsa att alla 

barn har samma värde, inget barn får bli diskriminerat. Oavsett om barnet är en flicka eller 

pojke, vilket språk som barnet talar, vilken tro barnet har, vilken hudfärg barnet har, om barnet 

är rikt eller fattigt eller har något funktionshinder så får barnet inte diskrimineras. Det står att 

mobbing i skolan är ett exempel på diskriminering. 

 

Sveriges riksdag har genom skollag, förordningar och läroplaner tydliggjort hur de vill att 

skolan i Sverige ska bedrivas. Vi har redovisat en del av detta under rubriken problemområde. 

I Lpf 94 (2006) kan vi bl.a. läsa att alla som arbetar i skolan ska vara delaktig i att eleverna 

utvecklar känsla för samhörighet, solidaritet och ansvar för alla människor. Alla som arbetar i 

skolan ska också aktivt motverka trakasserier mot och förtryck av enskilda människor och 

grupper.  

 

I diskrimineringslagen
10

 tas också vikten av värdegrunden upp. I första kapitlet står att denna 

lags ändamål är att motverka diskriminering och på andra sätt främja lika rättigheter och 

möjligheter oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion 

eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder. 

I diskrimineringslagen
11

 § 16 står också att utbildningsanordnare varje år ska upprätta en plan 

med åtgärder som behövs för att alla elever ska ha samma rättigheter och möjligheter oavsett 

kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder eller sexuell 

läggning . Denna plan ska följas upp varje år och revideras om det behövs.  Det ska också 

redovisas om man genomfört det som planerats. 

 

En annan institution som tar upp detta med värdegrund är skolverket. I Skolverkets allmänna 

råd och kommentarer 2006 (2006) För arbetet med att främja likabehandling och för att 

motverka diskriminering och annan kränkande behandling kan man läsa följande 

 

I läroplanerna förtydligas det demokratiska uppdraget och den värdegrund som kommer till uttryck i 

skollagen. Detta innebär bland annat att skolan skall främja förståelse för andra människor och utveckla 

förmåga till inlevelse i andra människors situation. (Skolverket, 2006, s. 32)  

 

De skriver att skolan ska se till att ingen blir utsatt för diskriminering och att alla ansatser till 

kränkande behandling som t.ex. trakasserier ska motverkas aktivt.   

                                                      
9 http://www.unicef.se/barnkonventionen/barnkonventionen-hela-texten 

 

10 http://www.riksdagen.se/webbnav/index.aspx?nid=3911&bet=2008:567 

 

11 http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/20080567.HTM 

http://www.unicef.se/barnkonventionen/barnkonventionen-hela-texten
http://www.riksdagen.se/webbnav/index.aspx?nid=3911&bet=2008:567
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/20080567.HTM
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De skriver också att det finns andra riktlinjer och konkreta mål som har betydelse för arbetet 

med kränkande behandling. Det kan t.ex. vara att skolan måste ta upp och diskutera normer och 

värden. De skriver att intolerans ska bemötas med kunskap, öppna diskussioner och aktiva 

insatser. Andra mål för skolan som författarna av rapporten anser är viktiga och som tydligt 

finns angivet i läroplanerna är de som tar upp vikten av att skapa goda förutsättningar för en god 

lärmiljö och vikten att elevens rätt till medinflytande. De säger att en aspekt av skolans uppdrag 

är hur man ska främja samarbete, trivsel, hälsa och goda relationer. En annan aspekt är hur 

skolan ska arbeta med att motverka, kränkningar, vantrivsel, ohälsa och dåliga relationer.  

 

I Förebygga diskriminering, främja likabehandling i skola skriver JämO, DO, HO, HomO och 

BO(2008) att skolan måste ta tag i det som händer om en elev känner sig kränkt. Visar det sig 

att skolan inte gör vad den kan så kan skolan bli skadeståndsskyldig. Det står att skolan ska 

arbeta för att förhindra diskriminering och trakasserier oavsett kön, etnisk bakgrund, religion 

eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning eller annan kränkande 

behandling. Annan kränkande behandling definieras som: ”Ett uppträdande som, utan att ha 

någon koppling till någon särskild diskrimineringsgrund, kränker ett barns eller elevs värdighet” 

(s. 12) det står också att: ”Likabehandlingsarbete handlar om att skapa en skolmiljö fri från 

diskriminering, trakasseri och annan kränkande behandling” (s. 2)  

De värdegrundsbaserade nivåer som skolan styrs under som tas upp 

i denna uppsats.  

Enligt figur 1 så är det FN:s barnkonvention som styr samtliga barns rättigheter i hela världen, 

dock bara de länder som är medlem i FN. När det gäller diskrimineringslagen så gäller den alla 

människor i det svenska samhället. Skollagar, förordningar, läroplaner och även 

diskrimineringslagen är lagar skrivna av den Svenska regeringen som reglerar det svenska 

utbildningsväsendet.   Skolverket är en statlig instans som har som uppdrag att granska samtliga 

skolor från förskola upp till vuxenstudier för vuxna.  Kommunen måste när det gäller utbildning 

i dess regi följa de lagar och regler som finns uppsatta som i sin tur även måste följas av de 

förvaltningar och nämnder i kommunen som reglerar dess skolor. Det vi kan se nedan är hur 

Huddinge kommun arbetar när det gäller de fyra gymnasieskolor som finns där.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Figur.1. Värdegrundsbaserade nivåer. 
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Huddinge kommuns arbetsordning vad avser gymnasieskolor  

Enligt figur 2 så har kommunen det generella ansvaret när det gäller utbildning.  När det gäller 

det specifika ansvaret så är det barn - och utbildningsförvaltningen som har detta ansvar. När det 

gäller gymnasieskolorna så är det gymnasienämndens ansvar att se till att skolorna följer de 

reglementen som finns. I nästa steg har varje skola ansvar att utforma arbetsplaner som skolan 

följer i sitt arbete. Skolorna har också ansvar att utforma en likabehandlingsplan som måste 

finnas enligt diskrimineringslagen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 2.  Arbetsordning Huddinge kommun  

 

Huddinge Kommun 

Huddinge kommun har 94 000 innevånare och är den näst största kommunen i Stockholms län. 

Kommunen har totalt fyra gymnasieskolor.  

Implementeringen av värdegrunden i Huddinge kommun sker bl.a. i deras plan för mångfald 

och likvärdiga villkor som Kommunfullmäktige beslutade den 3 november 2008 där det står att:  

 
Skapa bra förutsättningar för en god och trygg uppväxt genom att stödja alla barns utveckling 

och då särskilt beakta barnperspektivet  

Alla barn och ungdomar i Huddinge kommun ska kunna gå till sin förskola, skola och fritidsgård 

och känna sig trygga. Bemötandet av barn och ungdomar inom kommunens samtliga 

verksamheter ska genomsyras av ett icke diskriminerande förhållningssätt. Kränkande 

behandling mellan vuxna, barn och ungdomar får inte förekomma”.  

(Huddinge kommun, 2008, s.13)  

 

Huddinge kommuns barn och utbildningsförvaltning har som mål att kommunens innevånare 

ska följa med i den samhällsutveckling som sker, bl. a. genom ökad globalisering, ökad 

konkurrens på arbetsmarknaden och den snabba teknikutvecklingen. Denna samhällsutveckling 
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gör att kommunen vill erbjuda barn och elever de kunskaper och färdigheter som behövs för att 

de ska kunna möta alla dessa utmaningar.  De vill ge dessa barn och elever en förmåga att 

navigera i framtiden.  

 

Barn och utbildningsförvaltningen skriver att kommunen har påbörjat ett arbete som utgår från 

ordet handlingskraft och detta arbete ska ge elev ett verktyg.  

 

Huddinge kommunen
12

 säger att handlingskraft är ett kraftfullt ord som ska förmedla 

energi, mod, kreativitet, uthållighet, företagsamhet, nytänkande, idékraft, 

samarbetsförmåga till eleven. Det är ett ord som ska leda eleven in i framtiden.  

 

Vi har försökt nå gymnasienämndens ordförande för att fråga hur de ser på värdegrundsarbetet 

men vi har inte lyckats få tag på denne trots att vi ringde ett antal gånger.  

 

Implementeringen sker också i Gymnasienämndens
13

 verksamhetsidé där det bl.a. står:  

 
Vi rustar för livet är verksamhetsidén för hela Huddinge kommuns barn- och 

utbildningsverksamhet. Vi vill rusta våra elever med det som var och en behöver för sin 

utveckling och sitt lärande. Kunskap och trygghet är prioriterade områden. För att ta vara på 

detta ska gymnasieskolorna stödja eleverna i deras utveckling till initiativtagande, kreativa och 

ansvarstagande individer. Verksamhetsidén bygger på den värdegrund som genomsyrar FN:s 

barnkonvention och läroplanen. Verksamhetsidén utgår från kommunens vision ”Delaktighet” 

och varumärke ”Kunskap berikar Huddinge. Verksamhetsidén ska genomsyra det dagliga 

arbetet och ligga som grund för bemötandet och arbetet med eleverna. 

(Gymnasienämnden, 2008,s. 3)  

 

De två skolorna 

Gymnasiet Ett är en kommunal gymnasieskola . Skolan har en mängd olika inriktningar och 

tillval på program, såsom beteendevetenskap, idrott, NV- College på engelska, estetiska ämnen, 

samhälls- och naturvetenskap, tekniska och yrkeskurser och Ung Företagsamhet. Skolan för en 

levande dialog med näringsliv och högskolor och varje elev har en egen mentor . Gymnasium 

Ett anser sig vara en mötesplats – där teori möter praktik, skola möter näringsliv, ansvar möter 

nöje och där elever kanske möter sin framtid! 

 Gymnasium Två är också en kommunal skola. Eleverna kan välja mellan sex program; 

Samhällsvetenskapsprogrammet, Naturvetenskapsprogrammet, Teknikprogrammet, 

Medieprogrammet, Elprogrammet samt Hantverksprogrammet. Inom varje program finns flera 

olika inriktningar såsom beteende, juridik, arkeologi, kultur, kriminalteknik etc. Det ska vara 

lätt att kombinera sitt intresse med studierna på Gymnasium Två. Därför finns också en mängd 

valbara kurser samt flera alternativ för de som är intresserad av idrott och träning. . Gymnasium 

Två satsar på möte och kommunikation och tror att det finns ett kunskapsutbyte elever emellan 

samt mellan elever och lärare.  

                                                      

12 http://www.huddinge.se/Forskola-och-skola/Om-oss/handlingskraft/ 

13http://www.huddinge.se/upload/Barn&Utbildning/Dokument/Gymnasienamnd/GN%20Verksamhe

tsplan%202008.pdf 

http://www.huddinge.se/upload/Barn&Utbildning/Dokument/Gymnasienamnd/GN%20Verksamhetsplan%202008.pdf
http://www.huddinge.se/upload/Barn&Utbildning/Dokument/Gymnasienamnd/GN%20Verksamhetsplan%202008.pdf
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De två aktuella skolornas arbetsplaner tar upp implementeringen och verkställandet kring 

värdegrund i skolarbetet.  

 

Det här är några av Gymnasium Etts mål i arbetsplanen:  

 Elever är trygga i sin skolmiljö. 

 Elever har inflytande över sitt lärande och det inre arbetet i skolan  

 Eleverna har god lärandemiljö 

 Elever upplever att de behandlas lika oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller andra 

trosuppfattningar, sexuell läggning eller funktionshinder 

I den kvalitetsutvärdering som gjordes under 06/07 så uttrycker eleverna att de känner sig trygga 

i skolan. Eleverna riktar dock kritik mot att skolan inte aktivt arbetar för att förhindra mobbning. 

Skolan säger att de inte varit tvungna att aktivt arbeta för detta eftersom ingen elev har känt sig 

mobbad.  

 

I skolans arbetsplan kan man läsa att skolan ska göra likabehandlingsplanen känd för alla elever 

och personal på skolan under läsåret 08/09 och att den ska publiceras på skolans hemsida. Det 

ska också under utvecklingssamtal med mentor tas upp om målen är uppnådda när det gäller 

likabehandlingsplanen för den enskilda eleven.  

I klassråden ska frågor om trygghet, diskriminering eller annan kränkande behandling tas upp 

regelbundet.  

 

Det här är några av Gymnasium Tvås mål med verksamheten:  

 Eleverna har redskap att väcka och förverkliga sina drömmar och har stark självkänsla 

och stort självförtroende 

 Eleverna och personalen är trygga och familjär stämning råder liksom glädje, stolthet, 

respekt och trivsel. 

 Elevinflytandet är märkbart på undervisning och lärande och ingen mobbing eller 

utanförskap föreligger. 

 Eleverna är socialt välfungerande, tar hänsyn, ansvar och blir goda människor. 

 

I den kvalitetsutvärdering som gjordes av läsår 06/07 så säger skolan att den information som 

skolan ger till eleverna om förebyggande arbete med kränkande behandling är dåligt känt på 

skolan. Det står också att färre elever vågar säga vad de tycker i kamratgruppen. 

 

Detta ska skolan arbeta med genom att ge bättre information kring förebyggande arbete mot 

mobbing och annan kränkande behandling. Detta för att de som vistas på skolan ska känna sig 

trygga i visshet om att skolan arbetar för att förhindra oönskat beteende. Bl.a. ska 

mobbinggruppen på skolan informera i klasserna om deras arbete. Elevskyddsombuden ska ha 

egen plats i skolans tidning.  

 
Vid sökning efter likabehandlingsplan så finns det tillgängligt via internet endast vid en av 

skolorna men omnämns i båda skolornas arbetsplaner.  
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Jämförelse mellan de två skolorna vad avser slutbetyg inom fyra år. 

Alla gymnasieprogram, med undantag av individuellt program, är normalt treåriga. Det innebär 

att en elev normalt sett skall ha fått slutbetyg efter tre år. Alla inskrivna elever i årskurs 3 får 

inte slutbetyg efter läsårets slut då ett eller flera kursbetyg saknas. Det kan finnas flera 

anledningar till att betyg inte har kunnat sättas, de vanligaste är att frånvaron varit för hög, 

projektarbetet har inte blivit godkänt i tid eller att eleven har lämnat gymnasieskolan i förtid. 

För att få slutbetyg krävs dock att eleven betygssatts i alla de kurser som ingår i elevernas 

studieplan vilket gör att det ibland kan ta längre tid än tre år att få slutbetyg. Det gäller också 

elever som börjat på ett program och sedan bytt till ett annat program och för elever som gjort 

studieuppehåll.  

 

För att se vad som kunde skilja de olika skolorna åt så sökte vi på skolverkets statistiksida
14

 som 

heter Siris. Det vi kunde se var att de två skolor vi valt att arbeta med hade stor skillnad när det 

gäller antal elever som efter fyra år har fått sitt slutbetyg. Eftersom vi är intresserade av att se 

om arbete med värdegrunden påverkar andelen elever som får slutbetyget så finner vi de här 

siffrorna ytterst intressanta och tror att vi kommer att kunna koppla de till vårt slutresultat.  

 

 

I tabellen visas antalet och andelen elever som började gymnasieskolan ht 2004 och som fått 

slutbetyg inom fyra år efter gymnasiestarten, dvs. senast våren 2008 samt antalet elever som 

började gymnasieskolan ht 2003 och som fått slutbetyg inom fem år efter gymnasiestarten, dvs. 

senast våren 2008.  

 

Gymnasium Ett 
 

totalt antal som påbörjat andel med slutbetyg motsvarande 

Gymnasieutbildning för  från gymnasieskolan  

4 år sedan  5 år sedan inom 4 år inom 5 år 

 

Gymnasieskolan totalt     437     355    82,2 83,1 

 

Gymnasium Två 
 

totalt antal som påbörjat andel med slutbetyg motsvarande 

Gymnasieutbildning för  från gymnasieskolan  

4 år sedan  5 år sedan inom 4 år inom 5 år 

 

Gymnasieskolan totalt       61      63     57,4   71.4    

 
 

 

För att förklara detta ännu tydligare har vi skapat ett diagram.   

Diagrammen visar antalet elever som började gymnasieskolan ht 2004 och som fått slutbetyg 

inom fyra år efter gymnasiestarten, dvs. senast våren 2008 samt antalet elever som började 

gymnasieskolan ht 2003 och som fått slutbetyg inom fem år efter gymnasiestarten, dvs. senast 

våren 2008.  

                                                      

14 http://siris.skolverket.se/portal/page?_pageid=33,90305&_dad=portal&_schema=PORTAL 



 

 20 

 

 
 

 

I diagrammen kan man se att det finns skillnad mellan de två skolorna när det gäller andel elever som 

tar sitt slutbetyg inom fyra respektive fem år.  På Gymnasium Två tar 57,4% sitt betyg inom fyra år och 

71,4% tar betyget inom 5 år. Gymnasium Ett har större andel elever som tar betygen inom fyra år, 

82,2% samt inom fem år, 83.1%. Vi har räkna ut att 17,2 % elever klarar inte att ta sitt slutbetyg inom 

4 år på Gymnasium Ett medan motsvarande siffra på Gymnasium Två är 42,6. Efter fem år på 

Gymnasium Ett går 16,9 ut utan betyg och motsvarande siffra på Gymnasium Två är 28.6  

Carina tycker du att vi ska ha med det som är blåmarkerat? 

Metod 

Undersökningsstrategi 

Vi har utgått från jämförande fallstudier. Det innebär att vi har intervjuat sex elever, först 

genom gruppintervjuer vid respektive skola och sedan genom individuella intervjuer med fem 

av våra intervjupersoner. Den sjätte personen kunde inte ställa upp på individuell intervju. När 

detta var klart gjordes en jämförelse för att se om det fanns något som bekräftat vårt antagande i 

deras narrativ. 
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Metod och tekniker  

Skillnaden mellan den kvalitativa och den kvantitativa intervjumetoden är enligt Holme & 

Solvang (1997) att den kvalitativa metodens mål är att försöka fånga egenarten hos 

intervjupersonerna och den livssituation de befinner sig i och den information uppnås är 

beroende på vad den som intervjuar tycker är viktigt.  

 

 I den kvantitativa metoden ligger fokus på att informationen som införskaffas fås genom att 

man bestämt från början vilka frågor som ska ställas även om den som intervjuas tycker att 

andra frågor är viktigare. De säger också att det kvalitativa angreppssättet genom flexibilitet ger 

större möjlighet till relevanta tolkningar.   

 

Genom den kvalitativa metoden har vi fått en möjlighet att fånga egenarten hos de intervjuade 

eleverna och upptäcka vad de tyckte var viktigt. 

 

Jarl Backman (1998) skriver att den som intervjuar har ett intresse att se hur individen upplever 

och tolkar sin omgivning. Kvale (1997) säger att ämnet för den kvalitativa intervjun är den 

intervjuades livsvärld och den relation denne har till den.   

Kvale (1997) säger också att den kvalitativa intervjun är fokuserad, att den har ett speciellt tema 

i den intervjuades livsvärld. 

 

 Eftersom vi hade ett intresse av att utröna om eleverna upplevt att gymnasieskolan arbetat med 

värdegrunden och om det är så, hur gymnasieskolan arbetade med detta så gav den kvalitativa 

metoden oss en möjlighet att se hur individen upplevt och tolkat sin omgivning, att vi fick en 

uppfattning av individens livsvärld.  

 

Vår kvalitativa teori utgår från ett hermeneutiskt angreppssätt, alltså att vi letar efter en giltig 

och gemensam förståelse i våra intervjutexter. Kvale (1997) skriver att för att förstå texten så 

tolkas meningen med det utifrån den hermeneutiska cirkeln. Det innebär att enskilda delar i 

texten granskas och förstås vilket leder till en ny förståelse av hela texten i förhållande till hur 

den förstods från början. Det här kan ändra de tidigare enskilda delarna och så förändras 

helheten igen, så kan det fortgå tills det uppstår en rimlig slutsats av det som lästs. 

 

Vi har använt en semistrukturerad intervjuguide (se bilaga.1) i vårt undersökningsarbete.  

Semistrukturerade intervjuer innebär enligt May (1997) en möjlighet för de intervjuade att 

besvara de frågor som ställs med egna uttryck och ord. Vi ville att de elever vi träffade skulle få 

möjligheten att berätta med sina egna ord. Vi ville också genom att använda semistrukturerad 

metod få en bättre möjlighet till jämförelser i materialet. 

Genomförandesteg 

Första steget i vår undersökning var att vi läste in oss på den litteratur vi funnit samt letade 

information om gymnasieskolorna i den valda kommunen vi skulle arbeta med.  När vi hittade 

den information som vi uppfattade som relevant så valdes två skolor ut. Efter detta togs privat 

kontakt via telefon med tre elever på varje skola om de ville delta i vår undersökning. Att privat 

kontakt togs beror på att en av oss känner flera elever vid varje skola sen tidigare.  

Intervjutidpunkter bokades via telefon, tidpunkt och plats fick bestämmas av eleverna och vi 
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anpassade oss efter detta.  När intervjuerna var genomförda gjordes transkriberingar samt 

reduceringar av dessa.  Efter detta gjordes tolkningar som i sin tur ledde till analys och slutsats. 

Urvalsförfarande 

Urvalet gjordes genom att vi valde två olika skolor i Huddinge kommun i Stockholms län.  

Att vi valde två skolor i Stockholms län berodde på närhetsprincipen, att vi båda bor här samt 

att en av oss är bekant med elever och anställda vid skolorna. Att eleverna var kända sedan 

tidigare har underlättat i arbetet i att hitta elever som varit villiga att ställa upp på intervjuer. De 

elever som ställde upp hade svårt att hitta tid för detta men gjorde det för att de kände en av oss 

sedan tidigare. 

 

 De skolor vi valde från början kändes bra eftersom vi upptäckte att det fanns stora skillnader på 

antagningspoängen vid dessa två skolor, tyvärr kunde vi inte genomföra intervjuer eftersom det 

inte fanns elever som ställde upp på den ena skolan. Då fick vi välja en ny strategi vilket gjorde 

att vi fick bytta till en annan skola. Det gjorde att vi också fick ändra vårt antagande. Det som 

skiljer denna skola från den första är att andelen elever som lämnar skolorna med slutbetyg. 

Urvalsgrupp 

Antal elever vi valt är sex stycken på grund av att ett större antal innebar mer arbete med 

transkriberingar och vi vet av erfarenhet sen tidigare transkriberingar att detta tar tid.  

När det gäller vilken årskurs så deltog elever både från årskurs två och årskurs tre från båda 

skolorna. Att vi valde från årskurs två och uppåt beror på att de hunnit få erfarenheter av hur 

gymnasieskolan arbetar med värdegrunden . 

 

Det visade sig att samtliga sex elever som var villig att ställa upp är unga kvinnor som är 17 år 

och 18 år. Att det blev just kvinnor tror vi beror på att det är kvinnor som en av oss är bekant 

med och de visste genom att de tackade ja så hjälpte de oss med uppsatsarbetet.    

Datainsamling 

Det första som gjordes var två gruppintervjuer med elever från respektive skola sedan 

genomfördes fem individuella intervjuer med dessa.  Tyvärr hade inte en av eleverna möjlighet 

att ställa upp på den individuella intervjun. Dessa intervjuer genomfördes under en 

treveckorsperiod.  Intervjuerna spelades in på mp3 och genomfördes dels i hemmiljö samt på ett 

café i kommunen. Under intervjuerna användes vår intervjuguide. (se bilaga 1)   

 

Vid första tillfället när de individuella intervjuerna skulle genomföras visade det sig att det 

uppstått ett missförstånd och eleverna trodde att de skulle bli intervjuade samtidigt. De ville inte 

ställa upp på enskilda intervjuer på grund av att de kände tidsbrist och därför tog vi beslutet att 

genomföra en gruppintervju för att vi skulle ha något att arbeta med. Detta gjorde att vi för att 

resultaten från de båda skolorna skulle bli likvärdiga även genomförde en gruppintervju med de 

tre elever som går på det andra gymnasiet. Efter diskussion med vår handledare bestämdes att vi 

ändå skulle försöka genomföra individuella intervjuer för att få lite mer djupgående fakta till vår 

uppsats. Alla utom en av de sex eleverna hade möjlighet att ställa upp på detta.  
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Tillförlitlighet och giltighet 

Författarna Holme och Solvang (1997) skriver i Forskningsmetodik – om kvalitativa och 

kvantitativa metoder att när det gäller validitet i den kvalitativa undersökningen så är det mindre 

problem att få giltig information än i en kvantitativ. Det som kan påverka tillförlitligheten i den 

kvalitativa kan vara att forskarens upplevelse av situation är felaktig. För att få fram så bra fakta 

som möjligt behövde vi vara medvetna om våra egna tankar och hur vi fungerar och ta hänsyn 

till det. 

 

När det gäller tillförlitligheten i vår uppsats så anser vi att de forskningsfrågor samt den 

intervjuguide som använts är i hög grad tillförlitlig eftersom de har genomgått granskning både 

av uppsatsgrupp, handledare samt examinator i den uppsatsplan som gjordes inför 

uppsatsarbetet.  

 

En sak att vara medveten om är att vi kände under intervjuerna och när vi läste 

transkriberingarna att eleverna gärna ville framställa sin skola som en bra skola. Detta kan ha 

påverkat de svar de gav på våra frågor.  En annan sak som vi också varit medvetna om är att 

datainsamlingsmetoden, alltså mp3 inspelningen, kan ha påverkat eleverna. 

 

När det gäller tillförlitlighet vad avser den person som inte kunde ställa upp på den individuella 

intervjun så anser vi att denne person gav mycket utförliga svar under gruppintervjun så vi 

uppfattar det som tillförlitligt. Vår uppfattning är också att det inte gjorde så stor skillnad att vi 

först genomförde gruppintervjuer och sedan intervjuer eftersom det vid gruppintervjun ändå 

gavs utrymme bara åt en respondent i taget. Det som kan vara en skillnad är att varje respondent 

fick en möjlighet att tänka igen frågorna inför de individuella intervjuerna. 

 

Vid transkriberingarna gjorde vi ett val att skriva dem i talspråk för att inte tappa de ordval som 

eleverna gjorde. Det finns en risk att detta tappas bort om man skriver det i skriftspråk. Det har 

också underlättat för oss vid tematisering att transkriberingarna har varit så nära verkligheten 

som möjlig även om det är omöjligt att få med det totala sammanhang som intervjun sker. Kvale 

(1997) skriver att samtalet är ett avkontextualiserat samtal där man inte får med de rumsliga, 

tidsliga och sociala dimensionen.  

 

Leth och Thurén (2000) Skriver i Källkritik för Internet att ett problem med källor via internet 

är det stora utbudet som finns av nätplatser. Det måste ske en rensning av alla de träffar som fås 

på de sökningar som görs. De frågar sig hur valet ska göras mellan olika nätplatser och menar 

att om man vill göra det enkelt för sig så väljs de platser som representerar erkända auktoriteter. 

Författarna menar att ett sådant urval gör att hela poängen med att använda internet kan tappas 

bort, nämligen möjligheten att hitta alternativa källor som kan bidra med nya upptäcker och ny 

information. Det är ju mångfalden som vidgar våra vyer skriver de. Vad avser källor hämtade 

från internet så är vi medvetna om att dessa kan vara mindre tillförlitliga och därför har vi varit 

kritiska vid användandet av dessa men vi tror också att möjligheten att söka nya internetplatser 

kan ha bidragit till vår uppsats.  

 

Undersökningsresultaten som framkommer är giltigt för de valda gymnasieskolor och eleverna 

under vårterminen 2009.  
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Etiska ställningstaganden 

När det gäller de etiska ställningstagandena så har vi utgått från Vetenskapsrådets skrift 

Forskningsetiska principer, inom humanistisk- samhällsvetenskaplig forskning. (2002). De 

skriver att medlemmarna i samhället har rätt att ha sitt skydd mot otillbörlig insyn och att ingen 

får utsättas för någon sorts skada varken fysisk eller psykiskt, kränkningar eller annan 

förödmjukande handling. Det här kravet kallas individskyddskravet och är en självklar 

utgångspunkt skriver författarna till de forskningsetiska överväganden som måste göras. 

 

Det fyra huvudpunkter som måste beaktas vid en undersökning är först Informationskravet som 

innebär att intervjupersonerna ska informeras varför dessa intervjuer genomförs. Vi gav muntlig 

information där vi bl.a. informerade om att de när de ville kunde avbryta intervjuerna. Vi 

berättade också om vad denna undersökning går ut på och varför deras deltagande är viktigt för 

detta. Författarna skriver att vid intervjuer, som vi genomförde, så fodras i princip 

förhandsinformation till deltagarna vilket vi också gav vid varje gruppintervju. 

 

Den andra punkten är Samtyckeskravet som innebär att intervjupersonen själv ska bestämma om 

den vill vara med in undersökningen samt att vid tillfällen där deltagarna är aktiva, som vid våra 

intervjuer, så ska de alltid tillfrågas om samtycke. Varje deltagare kontaktades personligen via 

telefon för att tillfrågas om de ville delta och vid dessa tillfällen informerades de om 

frivilligheten. En av våra intervjupersoner tackade nej till att delta i den individuella intervjun 

på grund av tidsbrist. Författarna skriver också att om intervjupersonen är under 15 år och det 

som undersöks är etiskt känsligt så bör vårdnadshavare kontaktas för samtycke. De sex personer 

vi intervjuade var samtliga över 17 år så det var inte aktuellt för oss.  

 

Den tredje punkten är Konfidentialitetskravet som innebär att alla personer som ingår i 

undersökningen ska ges största möjliga säkerhet att inte kunna kännas igen i undersökningen. 

Författarna skriver också att det som skrivs om intervjupersonerna i forskningen inte ska kunna 

härröras till den enskilda individen. De skriver att den som forskar ska vara medveten om att 

datan som publiceras är tillräckligt detaljerad så kan det vara möjligt för vissa läsare att 

identifiera någon av intervjupersonerna. det här tar också Kvale (1997) upp att det är viktigt att 

den intervjuades anonymitet bör skyddas vid intervjuer. Det här är något som vi tagit i 

beaktande och har inte namngivit våra skolor.  Även om vissa detaljer i uppsatsen gör det lättare 

för en läsare att söka upp vilka skolorna är så har det inte skrivits ut vilka utbildningsprogram 

intervjupersonerna går, vid vilken skola de går eller deras riktiga namn för att försvåra för någon 

att kunna identifiera dem. I uppsatsen är det svårt att vara konfidentiell till 100 % då vissa 

uppgifter är bärande i arbetet.  

 

Det fjärde och sista kravet är Nyttjandekravet som handlar om att de insamlade uppgifterna 

endast får användas till den undersökning som görs. Det material som samlas in, i vårt fall 

inspelade intervjuer, ska förvaras så att ingen som inte är behörig kan komma åt det. Vi har 

sparat våra intervjuer på bärbara datorer som endast vi har tillgång till. När arbetet är slutfört 

första veckan i juni kommer samtliga intervjuer att raderas från datorerna. 

 

Kvale (1997) tar också upp etiska riktlinjer för intervjuundersökningar. Det han nämner är bl.a. 

att när intervjuguiden planeras så bör det skrivas ett etiskt protokoll där etiska frågor som kan 

dyka upp under intervjun tas upp. Vi har haft det här i åtanke när vi skapat våra frågeställningar 
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men vi har inte tyckt att vi behöver skriva något protokoll eftersom vi inte specificerat exakt för 

varje fråga utan mer sett det i helheten.  

 

Bearbetning och analys av resultatdata 

Enligt Marshall och Rossman (2006) så består dataanalysen av sju faser. Dessa är organiserade 

data, fördjupa sig i data, skapa kategorier och teman, koda data, renskriva tolkningar av data 

samt söka efter alternativa tolkningar samt skriva rapporten av det man kommit fram till.  

 

Det innebär att i den första fasen görs en sortering av det data som finns genom att notera 

datum, tid, namn, vart och med vem data samlades in. Det går också att skapa ett kartotek för att 

organisera upp det hela för att lättare kunna hitta senare. I denna fas har vi dels gjort 

anteckningar när data hittats på internet samt att vi också har noterat när vi gjort våra intervjuer, 

vem vi intervjuat och vart vi gjort detta. Vi har också transkriberat våra intervjuer samt gjort 

sammanställningar av dessa.  

 

I den andra fasen ska man fördjupa sig i sina data så det är bara att läsa, läsa och läsa igen för att 

skapa en förtrolighet med materialet. I denna fas har vi läst litteratur, lyssnat på inspelade 

intervjuer samt läst våra transkriberingar ett antal gånger får att bli familjära med vårt material  

 

I tredje fasen kategoriseras de mönster eller tema som hittats. Genom att ifrågasätta och 

reflektera över sina rön så kan man rekategorisera sina upptäckter. När vi kom till denna fas har 

vi genom upprepade diskussioner upptäckt det data som vår analys och vårt resultat utgår ifrån  

 

I den fjärde fasen kodas resultatet, det kan vara förkortningar av nyckelord, färgmarkeringar. 

Under kodningen kan nya rön uppdagas som ändrar den tidigare originalplanen. I denna fas har 

vi färgkodat de transkriberingar som gjorts och sedan använt samma färg på de anteckningar vi 

gjort från böcker och internet för att se vad som hör ihop med vad.  

 

I femte fasen renskrivs noteringar och reflektiva funderingar som gjorts under analysen. Detta 

kan ge nya vinklingar på sin undersökning. Denna fas ska leda fram till det kreativa arbetet. När 

vi kom till denna fas jämförde vi våra anteckningar från tidigare faser för att se om vi kunde 

upptäcka nya saker t.ex. att en hittat något som den andra inte upptäckt.   

 

I den sjätte fasen när olika kategorier och teman har utvecklats och kodats så ska rönen tolkas. 

Genom detta skapas mening och konsekvenser i de olika kategorierna eller temana. Det skapas 

en berättelse som ger klarhet i undersökningen. Allt kopplas samman för att hitta en betydelse. I 

denna fas bedömer man också om rönen är värdefulla för undersökningen. Det kan dyka upp 

oväntad fakta som måste tas i beaktande om det har betydelse för det fortsatta arbetet. I denna 

fas började allt det roliga med att gemensamt arbeta fram det som hela undersökningen handlat 

om, att försöka se de likheter eller olikheter som kunde upptäckas på de två gymnasieskolorna. I 

denna fas har vi också tagit bort det som inte kändes aktuellt utifrån vårt antagande. En del av 

dessa har tagit med i framtida forskningsförslag.  

 

I sista fasen ska rapporten skrivas. Marshall & Rossman (2006) skriver att det finns flera 

modeller för rapportskrivning. Vilken metod man väljer beror helt på vilken typ av forskning 
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man genomfört. Vår rapport är en fallstudierapport där vi gjort intervjuer med sex individer som 

sedan sammanställts till ett resultat. Vi har skrivit om två gymnasieskolor utifrån hur deras 

elever ser på arbetet med läroplanens värdegrund.  

 

RESULTAT 

 Vi har valt att redovisa resultatet genom att redovisa intervjuerna individuellt för varje 

intervjuperson utifrån deras narrativ från grupp- och individuell intervju.  

Efter detta redovisas resultatet utifrån de två uppställda forskningsfrågorna.  

Intervjuer Gymnasium Ett 

Tina   

Enligt henne så arbetar skolan med värdegrunden genom att ha klassråd en gång i veckan. I 

detta tas upp om det är någon som har det svårt eller mobbas. Hon tillägger att de inte tar upp i 

klassen om det händer personliga saker utan det tas upp med läraren. De har också elevråd där 

två elever från hennes klass deltar.  

 Hon berättar vidare att skolan också har en temadag som kallas för Acceptdag. Det hade de för 

två år sedan när de gick första året på gymnasiet. Under dessa dagar talades bl.a. om olika 

föreningar som arbetat med mänskliga rättigheter. Det var t.ex. en lärare som varit till 

Auschwitz som berättade om detta.   

När vi kommer till frågan om likabehandlingsplan så visste hon inte att den fanns och hon gissar 

att det handlar om att man ska behandla andra människor som man själv vill bli behandlad. Hon 

kommer inte ihåg att det tagit upp detta med likabehandlingsplanen i skolan.  Hon tillägger att 

om någon mår dåligt på skolan så tar skolpersonalen hand om detta.  Enligt henne så är det 

elevrådsrepresentanterna som ska kunna det här med likabehandlingsplan eftersom de ansvarar 

för att hjälp andra. Ingen i deras klass har känt sig utanför säger hon också.  

När vi frågade om hon tycker det är viktigt att skolan arbetar med frågor om värdegrunden så 

svarade hon att det är jätteviktigt för det kan finnas vissa personer som inte mår så bra och säger 

att om personen inte syns så kan den må dåligt.  

 

Och asså, om man inte lägger märke till sånt, om man inte har ett elevråd och personer som 

försöker hjälpa till då kommer ju den här personen asså dens framtid kanske till och med 

förstörs, asså dens sociala kompetens och såna grejer kanske förstörs. 

Hon känner sig jättesäker och säger att hon aldrig känt sig ensam. Det har hänt en incident på 

hennes skola tidigare, en kille i hennes klass blev påhoppad och skallad av ett gäng killar från 

en annan skola. Hennes skola tog detta på allvar och efter detta har skolan blivit mer 

uppmärksam och numer får andra elever inte komma in. Vi frågar om hennes skola har 

passerkort och hon svarar att det har de inte. Hon tror att andra skolor som har passerkort har det 

för att de har mer incidenter vilket hennes skola inte har. Hennes känsla är att hennes skola är 

säker men kan inte förklara det. Gissningen är att skolan har höga intagningspoäng och skolan 
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har bra studiemiljö. Därför anser hon att individer med bättre betyg söker sig till hennes skola 

för att de vill ha bättre studiemiljö.   

 

Doris 

På frågan om de på hennes skola arbetar med värdegrunden svarade hon att de tar upp det en 

gång i veckan i ett klassråd. De har också ett formellt klassråd en gång i månaden där de följer 

en dagordning som bl.a. innehåller punkterna: har ni sett någon som blivit mobbad och känner 

ni er säkra i skolan?  

 Sen nämner hon Acceptdagen som handlar om att acceptera människor och inte diskriminera 

och under dessa Acceptdagar så utför de vissa lekar på temat om mobbning. Hon tillade att 

upplägget sköttes av personer som jobbade med värdegrunden varje dag på olika organisationer. 

De hade också genomfört lekar för att se vilka värderingar som finns i klassen. Hon sa att det 

var både kul och lärorikt att se vad andra personer tycker.  

Vid frågan om hon visste vad en likabehandlingsplan så var svaret att hon genom namnet förstår 

vad det är men att hon aldrig hörde ordet tidigare. 

När vi kommer till frågan om hon tycker det är viktigt att skolan arbetar med frågor om 

värdegrunden så är svaret att det är jätte viktigt för då förstår man värderingar bättre. 

 

Ja, jag tycker att det är viktigt, för ägnar man hel dag åt det där så kan man känna att det 

måste vara viktigt om man är i skolan en hel dag bara för att ha det. Samtidigt så tycker jag 

ändå att man får mycket värderingar från skolan och från lärare och så. Så att man tar upp det 

tycker jag är viktigt, för då förstår folk mer. De förstår värderingarna bättre och att man ska 

behandla varandra lika och så. 

Hon berättar vidare att det varit några småbråk på skolan, hon kommer ihåg att en kompis 

bråkade med en annan kompis om en liten sak båda fick då tala med rektor.  Hon berättar också 

om incidenten om killen som blev påhoppad och skallad på skolan. Då gick mentor till rektor 

för att se om det syntes på skolans kameror vem det var. Stora bråk hanteras av personalen och 

det tas på allvar. Hon tycker att respekten för varandra är väldigt bra. 

Hon känner sig säker och hon säger också att det är en trygg skola går på. Hon tillägger att det 

är höga intagningspoäng till hennes gymnasium så elever på skolan är inriktade på studier.  Hon 

tycker att skolans skulle kännas mer osäkert om skolan hade portkod eller passerkort.  När det 

gäller respekten så säger hon att det är väldigt individuellt hur man tar till sig om respekt, hon 

anser att lärarna ska arbeta mer med de elever som har svårt att visa respekt.  

Hon säger att det var en händelse som en lärare inte brydde sig om och då gick de vidare högre 

upp. Det kan bero på vilken lärare man vänder sig till om det blir taget på allvar menar hon.  

 

Nina  

Enligt henne arbetar skolan aktivt med värdegrundsarbete. En gång i veckan tar de upp det på 

klassrådet samt när varje ny årskurs börjar. Hon berättar vidare att de en gång i månaden har 

klassråd där de tar upp frågor om skolan mer formellt, t.ex. trivsel och mobbning på skolan. 

Hon nämner också att de varje termin har individuella samtal med mentorer. Hon känner att de 

får stöd från mentorerna för de finns till för att hjälpa eleverna med frågor om trivsel eller om de 

sett eller hört något.  

Hon berättar vidare att skolan har en temadag som heter Acceptdagen i början av första året på 

gymnasiet. Under denna dag tas upp diskriminering, mobbning och trakasserier.  
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Vid frågan om hon visste vad en likabehandlingsplan är så svarade hon att det innebär att 

behandla andra som du själv vill bli behandlad. Hon sa vidare att de jobbade med det under 

accept dagen och där fick de lära sig hur viktigt det är med värdegrunden. Hon tyckte att det är 

viktigare att ta upp det på gymnasiet än på högstadiet eftersom på gymnasiet är eleverna 

studiefokuserad och inget ska få störa och påverka betyget.  

 

Gymnasietiden är en seriös tid där man helst ska ägna sig åt sina studier och behandla andra 

som man själv vill bli behandlad.  

 

Hon känner sig säker på sin skola och uppger att det sällan är bråk. Hon har hört att bråk sker 

oftare på andra skolor. Att de skiljer sig mellan hennes skola och andra skolor säger hon beror 

på att eleverna på hennes skola har högre intagningspoäng vilket gör att eleverna är mer 

studieorienterade. På skolor med låga intagningspoäng är eleverna inte lika motiverade utan går 

där för att ha något att göra. Det känns som vår skola ägnar sig mer åt värdegrundsfrågor än 

andra skolor säger hon också.  

Respekten för varandra är bra, alla hälsar på varandra. Hon tycker det är bra att både lärare och 

rektor hälsar på elever. På frågan om hon ser samband mellan att lära sig vad respekt är och hur 

elever behandlar varandra säjer hon att det som förespråkas faktisk ska användas.  

 

Respekt är ju mycket mer än att bara vara snäll mot personen, man kan t.ex. hålla upp dörren 

och så när man går i korridoren. Det är inte bara elever som har respekt för lärare utan det är 

också lärare som faktiskt har respekt för elever och kommer överrens med dem. så om man lär 

ut att bara en sådan liten grej kan betyda väldigt mycket så kanske folk kan ta till sig det. 

 

Intervjuer Gymnasium Två 

Ellen      

Enligt Ellen så arbetar skolan med värdegrunden genom att anordna speciella  

Programdagar.  Hon kom inte ihåg vad de gjort mer än att det kommer någon som föreläser och 

har föredrag om de teman de jobbat med. T.ex. föreläsningar om mobbning. Hon tror att de 

kanske har haft diskussioner. Hon tycker inte att de jobbat så mycket med detta.  

När det gällde frågan om vad en likabehandlingsplan är så svarade hon: ”Ja, jag vet vad det 

innebär ungefär, men vi har inte fått det förklarat eller så” 

 

Hon visste lite halvdant vad en likabehandlingsplan innebär, hon kände inte till att det fanns 

någon på hennes skola. Hon har hört ordet tidigare men visste inte vad det innebar innan hon 

fick det förklarat vid intervjutillfället. Ellen tror inte att det är så många som vet att det finns en 

likabehandlingsplan på skolan på grund av dålig information.  

När vi kommer till frågan om vikten av värdegrundarbete så säger hon att det kan vara viktigt 

att ta upp likabehandlingsplanen men vet inte om det är så nödvändigt eftersom hon ifrågasätter 

om det har någon betydelse. Hon menar att det kanske inte skulle göra någon skillnad. Ellen 

anser ändå att alla elever ska veta vad likabehandlingsplanen står för.  

Hon säger vidare om värdegrundsarbetet att det är jätteviktigt att det tas upp eftersom det finns 

elever som blir mobbade. Ellen säger att skolan ser dem som nästan vuxna nu vilket innebär att 

veta hur man beter sig mot andra.  
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Så jag tycker det är viktigt att varje skola tar upp det men jag tror inte att vi på Gymnasium 

Två har så mycket mobbning och diskriminering, inte alls. Det finns inte på vår skola så jag tror 

inte vår skola arbetar med att ta upp såna här frågor. 

 

Ellen säger att känner sig helt säker på sin skola, alla eleverna respekterar varandra, alla 

behandlar andra som de själva vill bli behandlade. Det finns inte finns någon mobbning i hennes 

skola utan allt fungerar bra. 

Hon säger att det känns annorlunda efter att skolan infört passerkort och nyckel . I början 

kändes det kul men nu är det jobbigt, bl.a. när vänner kommer och hälsar på. Det tar minst en 

kvart att anmäla sig för de utomstående som vill komma in. Det är lika om man glömt nyckeln. 

Ellen tillägger att sett i ett längre perspektiv så är det bra genom att inte vem som helst kan 

komma in på hennes skola. Det skedde en misshandel utanför skolan som bl.a. ledde till att 

skolan kontaktade alla föräldrar samt höjde säkerheten. Ellen kan se ett samband genom att se 

hur andra behandlar varandra och genom detta lära sig.  

 

Klara 

På frågan om skolan arbetar med värdegrunden svarar Klara att de inte har diskuterat mobbning 

och rasism men att det borde ingå i ämnet människokunskap. Klara säger att de har ett ämne, 

människokunskap, som ska vara till för arbete med värdegrunden men att denna kurs än så 

länge inte innehåller så mycket av det.  

Hon kommer ihåg att de en gång haft en temadag, Programdag. Hon tror att ur skolans 

perspektiv så betraktas de som vuxna människor så att det är därför skolan inte arbetat så 

mycket med detta.  

Under Programdagen fick de gå på en pjäs som handlade om diskriminering. Efteråt skulle 

eleverna skriva en uppsats om detta ämne som sedan blev betygsatt 

Eftersom alla i klassen tillhör olika grupper i ämnet Människokunskap har de inte arbetat lika 

med detta ämne.  

 
Så vi har fått gjort helt olika grejer men vi får ändå ett slutbetyg i slutändan fastän det är 

människokunskap.  

 

När vi tog upp frågan om likabehandlingsplanen så visste hon inte om den innan hon fick en 

enkät från Huddinge kommun där frågan var om hon kände till vad en likabehandlingsplan är. 

Klara gick till en lärare som förklarade vad det är och att det tydligen finns en sådan på skolan. 

Innan dess hade hon ingen koll men att det går att höra på namnet vad det är.  

Klara tycker inte det är viktigt att skolan lägger ner så mycket tid på arbete med värdegrunden. 

Hon säger att förmodligen förlitar sig skolan på att de är tillräckligt stora för att veta vad det 

innebär. Hon forsätter vidare med att säga att de fått inpräntat i sina hjärnor sedan de var små att 

ha respekt för andra. Klara tror inte att det finns någon mobbning skolan hon går. Skolan förlitar 

sig på att de är vuxna och kan ta hand om sig själva 

 
Inte kanske för att det är bra att de ska förlita sig på det men de kanske slänger in nån 

föreläsning hit och dit men ah, jag tycker att det är helt OK med så få föreläsningar, jag ser 

inget fel alls.  

 

Klara känner sig 100 % säker på sin skola. Det går inte att undervisa i respekt utan det visas 

med handling säger hon. Om läraren visar i praktiken hur det ska vara och inte bara pratar i 

teorin så kan man lära sig vad det är.  
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Hon har sett en misshandel som skedde utanför hennes skola, efter denna händelse så har 

säkerheten skärpts. Nu måste besökare ha en lapp och ID kort för att komma in. Att skolan 

reagerar efter att något skett beror på att det är lika i samhället, reaktionen kommer efter att 

något uppseendeväckande har hänt.  

  

Magda  

På frågan om skolan arbetar med värdegrunden svarar hon att de inte har diskuterat ämnet så 

mycket fast de borde göra det. Hon nämner att de har Programdagar ett antal gånger per år. De 

har arbetat med detta ämne några gånger, men inte överdrivet mycket. Under dessa dagar 

kommer det olika föreläsare och håller föredrag kring de olika teman som eleverna arbetar med. 

  Magda visste inte att det finns en likabehandlingsplan på hennes skola men hör på namnet att 

alla ska behandlas lika.  

Det är viktigt att ta upp det här säger hon men det har fått lära sig mycket om värdegrunden i 

grundskolan och nu har man vuxit upp och blivit mognare så det behövs inte lika mycket nu i 

gymnasiet. 

När det gäller respekt så känner Magda att de flesta respekterar varandra och att inte någon går 

ensam i korridoren, alla har någon att umgås med. Lärarna ställer upp och lyssnar när det 

behövs. Hon känner sig helt säker i sin skola. För säkerhets skull har de passerkort som det 

använder för att komma in. De som kommer på besök måste sätta en besökarlapp på tröjan. Vi 

frågar henne hur det känns att gå på en skola med sådan säkerhet och då svarar hon att det känns 

jättebra, man känner sig tryggare. Magda kan se ett samband mellan att lära sig om respekt och 

hur man behandlar andra men det kan inte läras ut det är uppfostran och samhället som det beror 

på.  

 
 Asså om man lär sig hur man ska uppföra sig så fastnar det någonstans i bakhuvudet och man 

börjar uppföra sig så och det finns ett samband. Dock vet jag inte hur mycket, precis. 

 

Resultat forskningsfrågor 

 

Vad har eleverna arbetat med när det gäller värdegrundsarbete i sin 

skola?  

Verkställandet av värdegrunden hos Gymnasium Ett sker dels genom att det arbetas med 

värdegrunden en gång i veckan i något som eleverna kallar klassråd. Dels har det något som 

heter elevråd som genomförs en gång i månaden under striktare former.  

Det verkställs också med något som kallas Acceptdag som genomförs under första året på 

gymnasiet.  Vid dessa acceptdagar arbetar de med olika teman, bl.a. mobbning. Det kommer 

olika organisationer till skolan som genomför dessa Acceptdagar. Där får de fick lära sig vikten 

av värdegrunden. Det kan ske genom lekar på temat om t.ex. mobbning.  I klassrådet tar 

eleverna upp allmänt om diskriminering och mobbning Är det personligt så tar eleverna upp det 

med sin lärare. I elevrådet som utgår från en dagordning tas upp mer formellt om det är något 

som är aktuellt. T.ex. att någon känner sig mobbad.  
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Gymnasium Två har valt att verkställa arbetet med värdegrunden dels under programdagar ett 

antal gånger per år samt i ett ämne som kallas Människokunskap. Under dessa programdagar får 

eleverna lyssna på föredrag och föreläsningar som tar upp olika teman.  En av eleverna säger att 

i ämnet människokunskap ska eller borde det ingå arbete med värdegrunden men tillägger att 

det inte varit så mycket ännu.  

 

Hur upplevs gymnasieskolans värdegrundsarbete av eleverna? 

 

Eleverna på Gymnasium Ett svarade att det är jätteviktigt för det finns individer som inte mår 

bra som kan behöva hjälp. De svarade också att det är viktigt för det leder till en bättre 

förståelse av värderingar och de svarade också att de får sina värderingar från skolan och lärare. 

De sa också att det är viktigt att arbeta med detta för annars kanske värderingarna glöms bort. 

 

På Gymnasium Två svarade eleverna att det är viktigt med detta arbete. Men de tycker inte att 

deras skola behöver lägga ner så mycket tid på det eftersom de lärt sig i grundskolan vad det 

innebär.  De tror att skolan betraktar dem som vuxna nu vilket de själva tycker att de är. Det är 

viktigt att ha kunskap även om de förväntas veta en hel del. En av dessa elever ansåg att skolan 

inte behövde arbeta så mycket med det utan det räckte med någon föreläsning ibland.  

Samtliga elever svarade att de inte visste att det fanns en likabehandlingsplan på deras skola 

men det kunde utifrån namnet gissa vad den innehöll.  

 

Eleverna på Gymnasium Ett svarade att de kände sig jättesäker och att det är en trygg skola. En 

svarade att hon aldrig känner sig ensam . En annan svarade att det är så höga intagningspoäng 

till skolan så eleverna är inriktade på sina studier istället för att bråka. De svarar att respekten 

för varandra är bra, det kan uppstå småbråk ibland men inte ofta.  Samtliga elever kunde se 

sambandet mellan att lära sig vad respekt är och hur man behandlar varandra. En elev svarade 

att det som förespråkas ska användas.  

 

Eleverna på Gymnasium Två känner sig trygga och säkra på sin skola. Eleverna på denna skola 

har passerkort vilket gör att de känner sig tryggare.  De känner sig också trygg i vetskapen om 

att ingen som inte hör hemma på skolan kan inte komma in. De tycker att det är bra respekt för 

varandra på skolan. En elev sa att man ska behandla andra som man själv vill bli behandlad. Två 

av eleverna sa att eftersom det inte fanns någon mobbning på deras skola så behövde inte skolan 

arbeta med just det. Alla tre eleverna ser ett samband mellan att lära sig om vad respekt är och 

hur man behandlar andra men lärandet sker genom att se hur andra gör.  
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Analys 

Vad har eleverna arbetat med när det gäller 

värdegrundsarbete i sin skola?  
 

Resultatet visar att båda skolorna arbetar med värdegrunden i mer eller mindre grad samt att 

arbetet genomfördes på olika sätt.  

 

Gymnasium Ett arbetade kontinuerligt med detta. Där hade de klassråd en gång i veckan samt 

elevråd en gång i månaden.  En gång under första läsåret genomfördes också en temadag som 

eleverna benämnde Acceptdag.  I skolans arbetsplan står att i klassråden ska det tas upp om t.ex. 

kränkande behandling vilket eleverna bekräftade under intervjuerna.   

 

Gymnasium Två hade inte något schemalagt arbete med värdegrunden utan genomförde en 

temadag som eleverna benämnde som Programdag under första läsåret på skolan. Skolan har 

också ett ämne som heter människokunskap där eleverna svarade att värdegrundsarbetet borde 

ingå där men gör det i lite grad. Modigh & Zachari (2002) tar upp detta med att gymnasieskolor 

väljer att arbeta med värdegrunden som ett eget ämne. Vi håller med Modigh och Zachari när 

det ställer sig frågan hur värdegrundsarbetet ska kunna genomsyra hela undervisningen när det 

särskiljs från skolans övriga verksamhet. Vi kan tycka att skolan förlorar möjligheten att arbeta 

med eleverna där de befinner sig genom att dela upp värdegrundsarbetet i olika temadagar, som 

ämne eller klassråd istället för att ta med det i all undervisning.  

 

I diagrammet över andel elever som fått sitt slutbetyg efter fyra år så är det en skillnad mellan 

de två skolorna. Det syns ett mönster där Gymnasium Ett som arbetar kontinuerlig med 

värdegrunden också har en stor grad av elever som får sitt slutbetyg efter fyra år medan 

Gymnasium Två som inte arbetar i lika stor utsträckning med värdegrunden har en längre andel 

elever som når sitt slutbetyg efter fyra år. 

 

Vid en av intervjuerna sa en elev från Gymnasium Ett att det går att vända sig till lärarna men 

det är beroende på vem man vänder sig till om man ska bli tagen på allvar. Både Pedersen 

(2004) och Torstensson – Ed (2003) skriver att det inte bara är det skriva utan hur det ser ut i 

verkligheten som betyder något. Torstensson – Ed (2003) skriver att det är viktigt att se till 

skolans arbete med värdegrunden utifrån det som står i läroplanen. Där kan vi läsa att alla som 

arbetar på skolan ska vara aktiva i detta arbete. Författaren menar att det är i den verklighet som 

eleven befinner sig som den verkliga värdegrunden finns.  Pedersen (2004) tar också upp att 

beroende på hur och av vem som skrivit eller som tolkar läroplanen så utförs arbetet på skolan. I 

läroplanen står att alla som arbetar i skolan ska vara delaktig i att eleverna utvecklar känsla för 

samhörighet, solidaritet och ansvar för alla människor. Vi är böjda att hålla med Pedersen och 

Torstensson – Ed eftersom det visar sig att eleven känner att det är skillnad mellan vem de 

vänder sig till och den respons de får och det följer inte läroplanen intentioner att alla i skolan 

ska vara delaktiga.    
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Hur upplevs gymnasieskolans 

värdegrundsarbete av eleverna? 
.  

Eleverna från Gymnasium Ett tycker att arbete med värdegrunden är viktigt eftersom det finns 

individer som inte mår bra och då behöver stöd.  

Gymnasium Tvås elever svarade att det är viktigt men inte för just dem eftersom det inte finns 

någon på deras skola som mobbas.  

 

I FN:s barnkonvention står att alla barn har samma värde och i både skollag och läroplaner som 

Riksdagen ansvarar för kan man läsa att barn har rätt till att behandlas lika och att skolan ska 

kämpa mot kränkande behandling.  Diskrimineringslagens ändamål är att motverka 

diskriminering och skolverket (2006) skriver att skolan ska främja förståelse för andra 

människor och utveckla förmåga till inlevelse i andra människors situationer. Vi kan se att 

eleverna har empati för andra och att de även känner vikten av värdegrundsarbete.  Att vi tolkar 

det så beror på att de reflekterar över att det finns elever som mår dåligt eller att ingen är osynlig 

på deras skola.  

 

Martinsson & Reimers (2008) skriver att individen är både skapare av och mottagare av normer 

och att skolan kan ses som en plats där normskapande sker. Genom att normer både befästs och 

utmanas i skolan så kan det ses i linje med att skolans uppdrag är att föra vidare samhällets 

normer. Gymnasium Ett tar i sin arbetsplan upp att i arbetet med klassråd ska frågor om t.ex. 

kränkande behandling tas upp. Det bekräftades av eleverna vid intervjutillfällena och det ser vi 

som att skolan arbetar förebyggande med värdegrunden.  

Gymnasium Två skriver i sin arbetsplan att de ska jobba med att ge bättre information kring 

förebyggande arbete kring mobbning och annan kränkande behandling. Enligt respondenternas 

svar på Gymnasium Två så ser vi att skolan inte arbetar i förebyggande syfte ännu och 

respondenterna är nöjda med det eftersom de anser att de är vuxna med kunskaper om 

värdegrund.  Detta kan vi se att eleverna uppfattat när de säger dels att de får sina värderingar 

genom skolan och lärarna och dels att även om de är vuxna så är det viktigt så att värderingarna 

inte glöms bort.  

 

Både kommunfullmäktige, barn och utbildningsförvaltningen och gymnasienämnden i 

Huddinge kommun arbetar för att ungdomarna och barnen ska få ett verktyg som bygger på 

handlingskraft, något som ska rusta dem för framtiden. Vi kan tycka att även om skolorna 

arbetar med detta i sin verksamhet så skulle detta kunna arbetas mer med för att eleverna ska 

kunna få sitt verktyg att möta framtiden med.  

 

Ingen av de intervjuade eleverna på Gymnasium Ett eller på Gymnasium Två visste att deras 

skola har en likabehandlingsplan. I diskrimineringslagen står att alla utbildningsanordnare ska 

upprätta en plan och Lindell och Hartikainen(2001) tar också upp detta när de säger att skolorna 

har skyldighet att arbeta fram praktiska arbetsprogram.  

 

I skolornas arbetsplaner tas upp att de ska ha likabehandlingsplaner men vi kunde vid sökning 

via internet bara hitta en sådan på gymnasiums Etts hemsida. Enligt Gymnasium Etts arbetsplan 

ska samtliga elever få kännedom om likabehandlingsplanen vilket ingen av respondenterna sa 

att de hade fått.   
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Vi noterade också Gymnasium Tvås arbetsplan är skrivet på ett mer abstrakt nivå där inga 

konkreta tillfällen anges. Eleverna ska få bättre information genom att mobbningsgruppen 

informerar i klasserna skriver de i arbetsplanen. Ingenting stå skrivet om vid vilka tillfällen eller 

hur ofta. Ingen av de intervjuade eleverna har nämnt mobbningsgruppen under intervjuerna. 

 

Vi tycker att båda skolorna brister i arbetet med implementeringen av likabehandlingsplanen. 

Om eleverna blir insatta i hur skolan tänker arbeta om något händer så blir de också mer 

medvetna och agerar utifrån den kunskap de fått.   

 

Martinsson & Reimers (2008) skriver att det är den svenska skolans uppgift att överföra det 

svenska samhällets grundläggande värderingarna till eleverna, de som är de framtida 

medborgarna, vilket vi tycker att båda dessa skolor har gett eleverna. De har fått förmågan hur 

de ska uppträda mot varandra precis som Lindell & Hartikainen (2001) tar upp när de skriver att 

eleven ska veta hur den ska uppträda mot andra och ta ansvar för sin omgivning. Skolverket 

(2006) skriver att skolan ska främja samarbete, trivsel, hälsa och goda relationer och vi kan se 

att eleverna själva tycker att skolorna har skapat samarbete och trivsel. Samtliga elever känner 

sig trygga på sina skolor. På Gymnasium Ett känner de tre eleverna att de har respekt för alla 

och från alla som vistas på skolan. Eleverna på Gymnasium Två säger att respekten för varandra 

är bra på deras skola.  

 

JämO, DO, HO, HomO och BO skriver att skolan måste ta tag i händelsen om elev känner sig 

kränkt och att skolan ska arbeta för att förhindra diskriminering.  

Huddinge kommun vill att alla barn i kommunen ska kunna gå till sin skola och känna sig trygg. 

I båda skolornas arbetsplaner står medtaget att elever ska kunna känna sig trygga i sin skolmiljö.  

  

I den kvalitetsutvärdering som Gymnasium Två gjorde svarade eleverna att de inte vågade säga 

vad de tycker i kamratgruppen och detta ska skolan möta genom att ge bättre information kring 

arbetet mot kränkande behandling. Under intervjuerna bekräftades det som eleverna sagt i 

kvalitetsutvärderingen när det gäller bättre information eftersom ingen av eleverna visste hur 

skolan arbetar när det gäller kränkande behandling. Vi anser att det är viktigt att informationen 

kommer ut till eleverna även om eleverna själva svarar att de inte behöver kunskap om detta. Vi 

ställde oss frågan varför eleverna svarade att det inte behövdes och det kan vara så att de är 

lojala med sin skola och inte vill framställa den i dålig dager.  

 

I den kvalitetsutvärdering som Gymnasium Ett gjorde hade eleverna kritik till att skolan inte 

aktivt arbetade mot mobbning men skolan ansåg att det inte varit några mobbningsfall så det 

hade inte behövts.  Under intervjuerna svarade eleverna att de inte hade tid att bråka för deras 

fokus låg på studierna. Att det är stort fokus på studier kan bekräftas av det som står i 

Skolverket rapport (2000) att det är tydligt att gymnasieskolorna fokuserar på studierna istället 

för att det ges möjlighet för elever och lärare att föra samtal om värden och normer.  Eleverna sa 

också att det inte var någon som mobbades på deras skola. Det bekräftar skolans åsikt om att 

inte arbeta förebyggande med detta. Vi kan tycka att skolan borde arbeta mer i förebyggande 

syfte och att alla borde ställa sig frågan som Lindell och Hartikainen (2001) när de skriver om 

vad som är rätt och vad som är fel. För att kunna besvara frågan så anser vi precis som 

författarna att förebyggande arbete mot t.ex. mobbning är nödvändigt för att kunna stoppa 

kränkande behandling. 
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Slutsatser 

Vad har eleverna arbetat med när det gäller 

värdegrundsarbete i sin skola?  

Vår slutsats är att arbete med värdegrunden ser olika ut på de två skolorna. Gymnasium Ett har 

verkställt arbetet tydligare genom att de arbetar kontinuerligt både veckovis samt månadsvis. 

Gymnasium Två har inte lika tydligt verkställt sitt arbete med värdegrunden även om ämnet 

Människokunskap ska ta upp detta men det görs inte enligt eleverna.  Båda skolorna genomför 

temadagar som vi utifrån elevernas svar tolkar som ett uppskattat värdegrundsarbete.  

 

Hur upplevs gymnasieskolans 

värdegrundsarbete av eleverna?  

 

Eleverna på Gymnasium Ett är relativt nöjda med det värdegrundsarbete som sker men anser att 

mer tid kan läggas på detta arbete. Vår slutsats är att dessa elever är medvetna om 

värdegrundens betydelse. De anser att det är en viktig del av skolan och att det borde satsas mer 

på det eftersom kunskapen om värdegrunden kan förstärka en lugn och trygg skolmiljö som 

gynnar deras studier.  

Ser vi på eleverna på Gymnasium Två så är de också nöjda med det arbete som läggs ner på 

skolan och tycker att det arbete som läggs ner är tillräckligt. De säger att skolan ser dem som 

vuxna och därför ska kunna ta ansvar för sig själv. Vår slutsats är att dessa elever har svårare att 

inse vikten av värdegrundsarbete på samma vis eftersom mindre tid ägnats åt 

värdegrundsarbetet.  

 

Vårt antagande 

I vårt antagande ställde vi oss frågan om det finns ett samband mellan hur eleverna ser på 

skolans implementerade och verkställande värdegrund i kombination till antal slutexaminerade 

elever?  Ser vi på det svar vi fått från våra intervjupersoner i förhållande till den statistik vi hittat  

Så tycker vi oss se att Gymnasium Ett lägger mer tid och arbete på värdegrundsarbetet och 

precis som statistiken visar fler elever som får sin slutexamination. 

  

Vår slutsats är att vi tror oss finna ett samband mellan det utförda värdegrundsarbetet som 

genomförs på skolorna och hur många elever som tar slutbetyg inom fyra år.    

Vi utesluter inte att det finns andra samband och dessa kommer vi att ta upp under 

diskussionsdelen.  
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Diskussion 

Resultat 

 

Det vi kan se som lärorikt och informerande i vår uppsats är att det finns en tydlig uppfattning 

vad skolan ska lära ut när det gäller värdegrunden.  Det börjar med Vygotskij som ansåg att det 

är kontexten som har betydelse för individens utveckling, att intrycken och upplevelserna är det 

som formar individens tankar som också bekräftas om vi läser i Lpf 94 där det står att skolans 

uppdrag är att skapa förståelse för andra människor och att elevens förmåga till inlevelse ska 

stärkas. Det här kan ytterligare förstärkas av Collstes (2002) tankar om människosyn där han 

skriver att den människosyn som är styrande i vårt liv är resultatet av den socialisering och 

uppfostran vi fått. När det gäller våra forskningsfrågor kring värdegrunden där vi frågade vad 

eleverna arbetat med och deras upplevelse av detta så tror vi att bilden av arbetet kan ha sett 

annorlunda ut om vi intervjuat sex andra elever. Det kan som Collste (2002) skriver bero helt på 

om dessa elever har en annan uppfostran och socialisering. Vi ser det som att de svar vi fick på 

dessa frågor är ju elevens subjektiva tolkning av sin upplevelse. Vi kan bara svara för resultatet 

från dessa skolor men samtidigt är det en del av verkligheten 

Vi tycker att alla sex elever vi intervjuade uppvisar en förmåga att känna empati för andra och 

även en insikt i att skolan har en viss påvekan när det gäller de värderingar de har.  

 

 Vi kan läsa i skollagen att skolan ska vila på demokratins grunder vilket Hedin och Lahdenperä 

(2005) tar upp när de skriver att det inte går att tänka sig en skola utan demokrati lika lite som 

det går att tänka sig en demokrati utan skolor.  De säger att demokratin är det högsta uttrycket 

för jämlikhet mellan medborgare.  Jämlikhet mellan medborgare tas upp både i FN:s 

barnkonvention där vi kan läsa att alla barn har samma värde likväl som i Diskrimineringslagen 

där det främsta syftet med denna lag är att motverka diskriminering och på olika sätt främja lika 

rättigheter. Vikten av medbestämmande och demokrati var något vi inte tog upp i intervjuerna 

med eleverna men som nu i efterhand känns som intressant och som eventuellt hade kunnat vara 

en egen forskningsfråga som gett en dimension till i arbetet med uppsatsen.  

 

 

I skolverkets rapport (2000) läser vi att för att arbetet med värdegrunden ska kunna bli starkt 

förankrat på skolan så är det fler pusselbitar som måste pusslas ihop.  Det handlar om relationer 

och hur individer samtalar, bemöter varandra och vilket värde vi tillåter varandra att få.  Det 

som kan vara hindrande för värdegrundsarbetet är att det i stor utsträckning är kursplaner och 

betygskriterier som styr gymnasieskolan. Det här är något som Pedersen (2004) även tar upp där 

han säger att målstyrning och betygsättande kan påverka värnandet om andra människor.  

I vårt resultat finner vi att alla pusselbitar inte överrensstämmer med varandra. När det gäller 

relationer och hur man bemöter varandra så är eleverna medvetna om detta men skolans 

planering är mer planerad utifrån schemalagd verksamhet när det gäller värdegrundsarbetet än 

att det är starkt förankrat i skolans hela verksamhet.  

 

En reflektion vi har av resultatet är att elevernas svar till oss kan ha påverkats av att de ville ge 

en bra bild av sina skolor.  En positiv upplevelse av arbetet med denna rapport var att eleverna 
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kände att det fanns vuxna att vända sig till om de behövde hjälp även om de påpekade att det var 

beroende på vem man vände sig till om man fick hjälp.  

 

Vi tycker oss se ett samband mellan det värdegrundsarbete som skolorna lägger ner och de antal 

elever som får slutbetyg.  Vi tror att det beror på att de elever som får möjlighet att arbeta med 

värdegrunden i skolan lära sig att visa respekt för varandra t.ex. visa respekt för sitt eget oh 

andras skolarbete. Får eleverna möjlighet till en bra studiemiljö så påverkar det också 

möjligheten att få sitt slutbetyg.   

 

Det kan också finnas andra samband än skolans arbete med värdegrunden och antal 

slutexaminerade elever.  T.ex. intagningspoäng där eleverna vid Gymnasium Ett själva 

påpekar att det är höga intagningspoäng till deras skola. Det kan betyda att eleverna är 

studiemotiverade vilket i sin tur leder till högt antal slutexaminerade elever.    

 

Vi utesluter inte heller att det kan finnas ett sociokulturellt samband.  T.ex. vilken klass, 

kön eller etnicitet elever hör till, vad den helt enkelt har med sig i bagaget.  Det kanske 

är så att elever med invandrarbakgrund som kommit hit i tonåren behöver längre tid för 

att slutföra sina gymnasiestudier.  

 

När vi frågade eleverna om säkerheten på skolan så kom det upp att det varit en del bråk 

där våld förekommit. Vi kan se det som en bekräftelse på att trots att vi inte ställde 

direkta frågor om våld under intervjuerna så var det viktigt för dem att berätta om det.   

Metod 

Den metod vi valde för detta examensarbete var den kvalitativa vilket också visade sig 

vara ett bra val. Vi fick genom våra intervjuer fram data som vi inte fått genom att 

genomföra t.ex. en enkät. Vi hade dock kunnat komplettera med en enkät för att få en bild 

hur fler uppfattar det hela. Från början var tanken att vi skulle genomföra både intervjuer 

och enkät men vi kände att detta inte skulle hinnas med under 8 veckor.  

Genom att vi valde att ta kontakt med personer som redan var kända av oss vid respektive skola 

så blev urvalet mer begränsat. Hade vi vänt oss direkt till skolan t.ex. till lärare, rektor eller 

studie- och yrkesvägledare för att hitta intervjupersoner så hade urvalet varit större . Detta hade 

kunnat påverka arbetet genom att dessa elever eventuellt kunde ha blivit förberedda från skolan 

inför intervjuerna. Vi ville ha en så opåverkad bild av verkligheten som möjligt därför valde vi 

den personliga kontakten.   

 

Genom att vi genomförde gruppintervjuer som inte var tanken från början kan eleverna ha 

påverkat varandra under dessa. Men det kan också ha lett till att de blivit stimulerade att 

tänka vidare och det i sin tur gett ett mer utförligt svar i de individuella intervjuerna. Den 

intervjuguide vi utarbetade till de individuella intervjuerna användes både under 

gruppintervjuer och under de individuella intervjuerna.  
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Framtid 

Utifrån föreliggande forskning så visar det sig att en skola som satsar mindre på 

värdegrundarbete har färre elever som erhåller ett slutbetyg. Det gör att vi tycker det skulle 

vara mycket viktigt att vidare forskning tittar på hur kommuner kan spara pengar genom 

att ha en väl implementerat värdegrundsarbete som kan leda till att elever får sitt slutbetyg 

när det är tänkt. Vi tror att det skulle innebära stora besparingar för kommunen om de 

minskar på antalet elever som tar ett extra år för att slutföra sin gymnasieutbildning.  

Det kan också vara intressant att genomföra en större undersökning där både anställda, 

elever och föräldrar svarar hur de ser på vikten av värdegrundsarbete. De sex ungdomar vi 

intervjuade gav samtliga intrycket av att detta arbete var viktigt.  Det skulle kunna utgöra 

en grund för Sveriges riksdag att skriva tydligare läroplaner eftersom dagens läroplaner 

kan uppfattas som luddiga precis som skolverket (2000) tar upp i sin rapport Med 

demokrati som uppdrag.   

En annan forskning som skulle kunna genomföras är att se om det finns något samband 

mellan det våld som har ökat i de svenska skolorna och arbetet som skolorna lägger ner på 

värdegrunden. Under intervjuerna framkom att eleverna upplevt våld på sina skolor och vi 

har även som vi skrivit i problemområdet personliga erfarenheter av det.  Med tanke på det 

ökade våldet som vi bl.a. läste om i Västerbottenskuriren
15

 där ett flertal ungdomar 

misshandlat tre andra så skulle kunskapen om ett eventuellt samband kunna styra mot ett 

mindre våldsamt samhälle för de ungdomar som växer upp idag.  

Ett annat område som vore intressant att undersöka är det sociokulturella sambandet och 

skolans geografiska läge.  Hur påverkar elevens bakgrund dess syn på värdegrund och 

vilken värdegrund har den med sig? Det kanske skulle ge en bättre syn på vilken 

utgångspunkt skolan behöver ha vid värdegrundsarbete.  

 

 

 

 
Elevernas livssyn och värderingar behöver synliggöras och beaktas för att på så vis kunna 

relateras till skolans deklarerade värdegrund.  

(Tullie Torstensson – Ed, 2003, s.13) 

 

 

 

 

                                                      
15  http://www.vk.se/Article.jsp?article=268967 
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Bilagor.  

Bilaga 1. Intervjuguide 
 

Information till respondenterna inför intervjun.  

 

Vi håller på att skriva ett examensarbete och nu har vi valt att prata med olika elever vid olika 

skolor för att se vad ni fått lära er från den läroplan som finns. 

 

 I läroplanen står skrivet olika saker som Sveriges regering tycker att alla ska ha med sig när de 

slutar skolan. 

 

 Det kan handla om att alla människor har samma värde 

 Att det ska vara jämställdhet mellan kvinnor och män 

 Att man inte får diskrimineras för vem man är, det kan t.ex. vara religion eller 

funktionshinder 

 Att man som elev ska skaffa sig en förmåga att leva med och inse värdet av att alla 

människor har en kulturell mångfald. Med det menas att vi alla har våra olika traditioner 

och seder beroende på vilket land vi kommer från eller kanske vilken religion vi har.  

 Eleverna ni alltså ska också ha möjlighet att påverka undervisningen i skolan för att ni ska 

utveckla en vilja till personligt ansvar för era egna studier. 

. 

Vi kommer att prata om den skola du går i nu och främst vill vi veta hur du ser på hur din skola 

arbetar med alla människors lika värde, jämställdhet mellan kvinnor och män. 

 

 

Text för oss att läsa innan intervjun så vi håller oss till ämnen under genomförandet. 

 

Ingen skall i skolan utsättas för diskriminering på grund av kön, etnisk tillhörighet, religion eller 

annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionshinder eller för annan kränkande behandling. 

Främlingsfientlighet och intolerans måste bemötas med kunskap, öppen diskussion och aktiva 

insatser.  Förmåga att leva med och inse de värden som ligger i en kulturell mångfald. 

Undervisningen skall anpassas till varje elevs förutsättningar och behov.  

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

värden. Undervisningen skall bedrivas i demokratiska arbetsformer och utveckla elevernas förmåga 

och vilja att ta personligt ansvar och aktivt delta i samhällslivet. Elevernas möjligheter att utöva 

inflytande på undervisningen och att ta ansvar för sina studieresultat förutsätter att skolan klargör 

utbildningens mål, innehåll och arbetsformer, liksom vilka rättigheter och skyldigheter eleverna 

har. 

 

Temaarbeten 

Studiedagar 

Vissa lektioner 

(Studie- och yrkesvägledaren) 

 

 

 

 



 

 2 

 

Hur upplevs skolans värdegrundsarbete av 

eleverna? 
 

- Vet du om din skola har en likabehandlingsplan? 

- Vet du vad den handlar om? 

- Kan du berätta när du har arbetat med  *…………… i skolan 

*mobbing 

*trakasserier 

*diskriminering 

*elevernas arbetsmiljö 

*trygghet 

- Kan du berätta mer om detta? När gjorde ni det? har du fler exempel på detta? 

- Hur tyckte du att det var? 

- Är det viktigt att arbeta med dessa saker i skolan? 

- Känner du att du lärt dig något av detta arbete med detta? 

- Kan du känna att du har fått större förståelse för andra och att du kan känna inlevelse med 

dem? 

 

 

Hur ser uppfattningen ut om elevens arbetsmiljö 

vid de två skolorna? 
 

- Känner du dig säker i skolan? 

- Känner du att detta påverka din arbetsmiljö i skolan? 

- Tror du att din skola påverkas av detta arbete? 

 

 

 


