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Sammanfattning 

Syftet med denna studie var att undersöka och beskriva vad lärare i grundsärskolan anser att begreppet 

värdegrund betyder samt hur de arbetar med värdegrunden i sin undervisning. Frågeställningarna i 

studien handlar om hur lärare i grundsärskolan definierar begreppet värdegrund, hur de arbetar med 

värdegrunden i sin undervisning, vilka värderingar de anser är viktiga att förmedla till eleverna och 

vad de upplever för möjligheter och svårigheter med värdegrundsarbetet i sin undervisning. Tidigare 

forskning som jag funnit kring värdegrundsarbete inom skolans värld är gjord inom grundskolan. 

För att uppnå syftet med studien genomfördes kvalitativa intervjuer med åtta verksamma lärare i 

grundsärskolan som arbetar på olika kommunala skolor samt två friskolor. Intervjuerna gjordes utifrån 

en intervjuguide som utgick från studiens frågeställningar. 

Studiens resultatavsnitt är indelat i fem olika teman. Dessa teman ger svar på vad intervjuade lärare i 

studien anser att värdegrundsbegreppet betyder, hur lärarna arbetar med värdegrunden i sin 

undervisning och vad de upplever för möjligheter och svårigheter med värdegrundsarbetet och vilka 

värderingar de anser som viktiga att förmedla till eleverna. Det femte temat i studiens resultat belyser 

värdegrundsarbete i grundsärskolan utifrån regler i skolan. Detta för att det i tidigare forskning har 

framkommit att värdegrundsarbete inom skolans värld ofta förknippas av undervisande lärare med 

skolans regler. Resultatet visar att det finns likheter från tidigare forskning när det gäller vad lärarna 

anser att begreppet värdegrund betyder men betydande skillnader när det gäller hur lärarna arbetar 

med värdegrundsfrågor i sin undervisning. Till exempel visar studien att lärarna i grundsärskolan inte 

anser att det finns någon konflikt mellan värdegrundsarbete och ämnesundervisning till skillnad från 

grundskollärare i tidigare forskning. 

Nyckelord 
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Förord 

Jag vill rikta ett stort tack till de lärare som har deltagit i min studie. Tack för att jag fick 

ta del av era tankar, erfarenheter, kunskaper och fick använda mig utav det i min studie. 

Ett tack vill jag också rikta till min handledare Eva Berglund som gett stöd och uppmuntran, 

men också ställt krav på mitt arbete, krav som hjälpt mig att ta mina studier och tankar ett 

varv till flera gånger. 

Även min kurskamrat Mikael har gett mig många infallsvinklar till mitt arbete under våra 

handledningar men också glada tillrop och stöd med tekniken. Tack. 

Inledning 

Arbetet med värdegrunden handlar i praktiken främst om att utveckla ett förhållningssätt. 

Förhållningssättet ska bygga på grundläggande demokratiska värderingar och genomsyra den 

pedagogiska vardagen såväl i undervisningen som i alla formella och informella möten och 

aktiviteter. (Skolverket, 2013, s 8.) 

 

Så skriver Skolverket i sitt stödmaterial till skolans och förskolans arbete med värdegrundsfrågor. Men 

hur utformas det arbetet i den pedagogiska vardagen och undervisningen och vad menar vi när vi 

pratar om värdegrund? 

I mitt yrke som lärare i grundsärskolan möter jag varje dag elever och vuxna i en skolmiljö som ska 

bygga på en gemensam värdegrund, en värdegrund som är gemensam för alla skolformer och finns 

inskriven i våra olika läroplaner från 2011. Min bakgrund har gjort mig intresserad av vad andra lärare 

i grundsärskolan anser att värdegrund betyder och hur de arbetar med den i sitt vardagliga arbete och 

detta är ämnet för min studie. 

Lärare och assistenter inom grundsärskolan fick ta del av utbildning om den nya läroplan som infördes 

för grundsärskola 2011 (Skolverket, 2011). En liten del av denna utbildning handlade om skolans 

värdegrund och uppdrag och tyngdpunkten låg på de nya kursplanerna. Kanske kan man tolka det som 

att värdegrundsarbete i skolan är mindre värt än ämnesundervisning. 

Varje dag i våra möten med varandra i skolan befinner vi oss i olika situationer och händelser som vi 

ska hantera utifrån vår gemensamma värdegrund. Men är det så att vi som arbetar inom skolans värld 

tolkar värdegrunden på samma sätt? Orlenius (2001) ställer frågan om det är realistiskt i verkligheten 

att alla barn och vuxna i skolan kan ha en gemensam plattform för vårt arbete med värdegrunden att 

stå på. En fråga som jag ofta funderat på i mitt vardagliga arbete. 

För mig som arbetar i grundsärskolan utgör det ett problem att skolans värdegrund innefattar många 

teoretiska och abstrakta ord och begrepp såsom till exempel att respektera andra människors egenvärde 

och att det vardagliga arbetet ska utgå från ett demokratiskt förhållningssätt. Min uppgift som lärare 

blir då att bryta ner detta till ett för eleverna förståeligt språk, något som jag många gånger upplevt 

som svårt och önskat att jag skulle ha fått mer tid till att diskutera med kollegor. 
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Bakgrund 

I detta avsnitt beskrivs begreppet värdegrund utifrån några olika perspektiv samt hur begreppet är 

förankrat i skolans styrdokument. Avsnittet tar även upp grundsärskolan som skolform och hur 

anpassning av undervisningen kan ske. 

Begreppet värdegrund 
Nationalencyklopedin förklarar begreppet värdegrund som grundläggande värderingar som formar en 

persons handlingar och normer. I Värdegrundens ABC (Brytting, 2010) är tolkningen av begreppet att 

det utgör en samling av värden, normer och dygder som kan vara enskild eller gemensam för många 

människor. I många organisationer finns gemensamma dokument som ofta benämns som 

värdegrunden där de vanligaste och viktigaste värdena finns dokumenterade som det är tänkt att 

organisationen ska vila på. Skolverket (2013) uttrycker att värdegrunden innebär ett förhållningssätt 

som grundar sig i olika demokratiska värderingar och som ska genomsyra förskolans och skolans alla 

aktiviteter och möten. 

Inom den svenska skolan infördes värdegrundsbegreppet på 1990-talet i och med förarbetet till Lpo 94 

(Modigh & Zackari, 2002). Detta begrepp har sedan dess funnits med som ett fundament för 

värdegrundsarbetet i läroplaner för både förskola och skola. Modigh och Zackari (2002) beskriver 

begreppet på ett talande och bildligt sätt och jämför värdegrundsbegreppet med ett husbygge: 

Ett hus brukar ha en fast grund som det står på. Samhället står på värdegrunden. Huset är bebott av 

människor som utgör samhällets invånare. Värderingarna tar sig uttryck i relationerna mellan de 

som bor i huset, genom samtal, de spelregler som finns o.s.v. Den gemensamma värdegrunden 

används av husets invånare för att skapa mening, värdighet, självkänsla, spelregler och ordning. 

(Modigh & Zackari, 2002, s. 34-35). 

Värdegrundsbegreppet är sammansatt och behöver problematiseras för att göras förståeligt och 

för att kunna skapa en samsyn kring för alla som arbetar inom skolan enligt Modigh och Zackari 

(2002). Att tolka värdegrundsbegreppet handlar om att belysa ett humanistiskt och demokratiskt 

förhållningssätt där mänskliga relationer och samtal har stor betydelse. 

Som värdegrundsbegreppet beskrivs i vår läroplan så innehåller det både värden och normer. 

Värden kan man beskriva som något eftersträvansvärt och gott (Orlenius, 2001) och bygger på 

olika värderingar. Enligt Orlenius kan man skilja på egenvärden, som handlar om olika värden 

som är viktiga i sig, som till exempel människovärdet, och instrumentella värden där värdet är 

något som behövs för att uppnå olika mål. När det gäller värdegrunden i skolan så handlar det 

enligt Orlenius om ett antal olika värden som är obestridliga och som alla i skolan ska stå 

bakom. Ett sådant värde är enligt honom alla människors lika värde, ett värde som kan uppfattas 

som självklart men där det likväl kan råda olika uppfattningar om dess innebörd vilket gör att vi 

utifrån våra olika uppfattningar handlar och agerar på olika sätt. Begreppen värderingar och 

värden används idag ofta som synonymer i det svenska språket enligt Orlenius och Bigsten 

(2006) och kan jämföras med det engelska ordet values.  

Normer har att göra med våra handlingar, handlingar som kan vara eller inte vara önskvärda 

(Orlenius, 2001) och där våra värderingar har stor betydelse för hur vi agerar. Normer kan vara 

nedskrivna som till exempel i skolans styrdokument men normer kan också vara informella och 

outtalade. Det innebär att vi alla har normer men att de kan skilja sig åt mellan olika människor 
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och olika kulturer. Därför ställer Orlenius sig frågan om vi verkligen kan säga att vi har en 

gemensam värdegrund om vi tänker på den som en gemensam plattform att stå på.  

Enligt Orlenius och Bigsten (2006) finns det ett samband mellan våra värden, värderingar och 

normer för vårt värdegrundsarbete i skolan. Orlenius och Bigsten anser till exempel att omsorg 

ofta är ett värde som kommer till uttryck i skolan på olika sätt. Det kan till exempel vara att de 

vuxna i skolan vill att alla elever ska känna sig trygga i skolmiljön och ger utryck för en 

värdering som handlar om att stödja eleverna och att alla ska bli sedda. Den norm, handling, 

som gäller då är att man som vuxen i skolan ska ingripa om någon elev riskerar att utsättas för 

fara. En av skolans värdegrunder (Skolverket, 2011) handlar just om att verksamheten ska 

präglas av en omsorg om den enskildes utveckling och välbefinnande. 

 

Förankringen av värdegrundsbegrepp i 

styrdokumenten  
Skolförordningen (SFS 2011:185), Skollagen (SFS 2010:800) och Läroplan för grundsärskolan 2011 

är de dokument som styr verksamheten i grundsärskolan. 

Skollagen (SFS 2010:800) trädde i kraft i augusti 2010 efter beslut av regeringen. Den reglerar vilka 

rättigheter och skyldigheter elever och vårdnadshavare har men även vilka skyldigheter huvudmannen 

har. Enligt lagen ska utbildningen bygga på beprövad erfarenhet och vetenskaplig grund och utformas 

utifrån grundläggande demokratiska värden och mänskliga rättigheter. Alla som arbetar inom skolans 

värld ska verka för de mänskliga rättigheterna såsom människolivets okränkbarhet, individens 

integritet och frihet, jämställdhet, alla människors lika värde och solidaritet. Viktigt är att eleverna ska 

inhämta och utveckla både kunskaper och värden. Läroplanen för grundsärskolan 2011 (Skolverket, 

2011) inleds med två kapitel som beskriver skolans värdegrund, uppdrag och övergripande mål och 

riktlinjer. Grundläggande värden är alla människors lika värde, människolivets okränkbarhet, 

jämställdhet mellan könen och varje persons integritet och frihet. Skolans mål är bland annat att varje 

elev ska kunna leva sig in i andra och förstå deras situation, respektera andra individer men också vår 

miljö både nära och i stort. Som lärare ska vi för eleverna förklara och diskutera värdegrunden och vad 

det kan få för konsekvenser för den egna individens handlande.  

Skolans värdegrund, som i mycket handlar om ställningstagande till vilka värden och normer som ska 

gälla, har enligt Modigh & Zackari (2002) sin grund i vår syn på samhälle och människor. Det innebär 

enligt dem att vi i skolan behöver diskutera och arbeta aktivt med värdegrunden, och inte ta dessa 

ställningstaganden för givna. Även Orlenius (2001) menar att värdegrunden i läroplanen vilar på 

samhällets normer och värden och värdegrunden handlar inte om nyvunnen kunskap från pedagogisk 

forskning.  Våra styrdokument i skolan är skapade inom politiken. ”De återspeglar därmed också olika 

intresseriktningar, olika värderingar och olika syn på vad som anses viktigt att kunna” (Orlenius, 2001, 

s. 15). 

Grundsärskolan  
Grundsärskolan är en skolform för elever i årskurs ett till nio och som bedöms att de inte kommer nå 

kunskapsmålen i grundskolan på grund av utvecklingsstörning eller utvecklingsstörning och autism. 

Även om eleven har rätt att bli mottagen i grundsärskolan innebär det inte med automatik att eleven 

ska få sin undervisning där, utan det är vårdnadshavaren som ansöker om mottagandet (Szönyi & 
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Tideman, 2011). De flesta elever som blir mottagna i grundsärskolan men får sin undervisning i 

grundskolan, är de elever enligt Szönyi och Tideman som inte har så omfattande funktionsnedsättning 

även om en viss anpassning av undervisningen behöver ske. 

Skolformen grundsärskola har en egen läroplan som är uppdelad i tre delar precis som för övriga 

skolformer. Delarna i läroplanen berör skolans värdegrund och uppdrag, övergripande mål och 

riktlinjer för utbildningen samt kursplaner som kompletteras med kunskapskrav. Läroplanens första 

del är i stort sett identisk för alla skolformer och gäller även för förskoleklass och fritidshem.  

Eftersom det i grundsärskolan undervisas elever med en mycket varierad utvecklingsnivå, från elever 

på mycket tidig utvecklingsnivå till elever med lindrig utvecklingsstörning, är kursplanerna indelade i 

ämnen och ämnesområden. Ämnenas karaktär liknar grundskolans förutom att NO ämnen liksom SO 

ämnen är sammanslagna. De elever som läser ämnesområden har innehållet motorik, estetisk 

verksamhet, kommunikation, verklighetsuppfattning och vardagsaktiviteter i sin kursplan. 

Ämnesområden benämns också i läroplanen för grundsärskolan (2011) som inriktning träningsskola. 

Undervisningen i grundsärskolan ska anpassas utifrån varje elevs behov och därför ska eleverna 

undervisas i läroplanens ämnen, ämnesområden eller i en kombination av dessa utifrån elevens 

utvecklingsnivå. Eleverna kan också undervisas i vissa av grundskolans ämnen om det bedöms att 

eleven kan uppnå målen.  

Anpassning av undervisning i grundsärskolan 
Grundsärskolans elevgrupp är heterogen och därför ställs det stora krav på att all personal har stor 

kompetens men även kreativitet för att undervisningen ska kunna utveckla alla elever utifrån deras 

egna förutsättningar och behov (Skolverket, 2009). För att kunna tillgodose varje elevs 

kunskapsutveckling behöver det i grundsärskolan finnas en stor variation av metoder och arbetssätt. 

Viktiga uppdrag i skolans mål och riktlinjer är elevernas delaktighet och inflytande och Skolverket 

(2009) påpekar att elever med olika funktionsnedsättningar har rätt till delaktighet och inflytande 

därför att det är en mänsklig rättighet. Elever ska ha inflytande därför att det ingår i skolans uppgifter 

att fostra demokratiska medborgare samt att delaktighet är en förutsättning för lärande.  

På samma sätt som för elevernas kunskapsutveckling är det inom värdegrundsarbetet viktigt att 

grundsärskolans förhållningssätt, arbetsformer och metoder anpassas utifrån varje elevs 

förutsättningar. En anpassning som ibland benämns som särskolepedagogik och beskrivs utav bland 

annat Blom (2003) i undersökningen om hur lärare i grundsärskolan beskriver sin undervisning. I 

undersökningen framkom några gemensamma komponenter i anpassningen utav undervisningen i 

grundsärskolan: 

Förberedelse. Eleverna behöver förberedas på vad undervisningen ska innehålla, när, hur och var den 

ska bedrivas samt hur länge den ska pågå. Detta för att ska en tydlighet i undervisningen och som 

trygghetsskapande åtgärder, något som samtliga lärare i undersökningen poängterar som mycket 

väsentligt. 

Tid. Undervisningen i grundsärskolan kännetecknas av en stor tillgång av tid. Tid att stanna upp i 

undervisningen för att undersöka om alla elever har förstått och repetera så många gånger som behövs 

för att alla elever ska ha fått en förståelse. Men också tid för det som väcker frågor och funderingar 

hos eleverna just här och nu. Blom anser att den stora tillgången på tid är en av de större skillnaderna 

mot undervisningen i grundskolan. 
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Individualisering. Undervisningen både planeras och genomförs utifrån en individuell syn på 

eleverna och flera av lärarna anser att det kan vara svårt att hitta gemensamma skoluppgifter då 

eleverna ofta behöver uppgifter på olika nivåer. Även målen med undervisningen sätts ofta 

individuellt. 

Konkreta och flexibla metoder. Lärarna i undersökningen uttrycker att abstraktionsnivån i 

undervisningen är på en lägre nivå än i grundskolan då de oftare använder konkret 

undervisningsmaterial och det finns en svårighet med att hitta färdig producerade läromedel i form av 

böcker. Olika pedagogiska metoder och idéer blandas av lärarna både mellan eleverna och vid olika 

tillfällen för en enskild elev. 

Det finns två målsättningar med undervisningen i grundsärskolan enligt lärarna i Bloms (2003) studie 

som inte alltid är så lätta att förena. Dels handlar det om att ge eleverna kunskaper i så stor omfattning 

som möjligt och dels att inte ställa för höga krav på kunskapsinlärningen så att eleverna riskerar brister 

i sin utveckling av självförtroendet.  

En viktig roll för eleverna i grundsärskolan har de elevassistenter som ofta tillsammans med läraren 

arbetar i klassen. Elevassistenternas roll kan handla om att stödja eleverna vid olika praktiska 

uppgifter som till exempel i matsal eller rast. Men elevassisternas uppgift kan också vara att stödja 

eleverna vid kunskapsinhämtning som ett personligt stöd eller pedagogisk medhjälpare till läraren. 

Elevassistenterna kan vara anställda för en viss elev, klass eller skola. Assistenterna kan också vara 

personliga och är då anställda utifrån en specifik elevs personliga behov (Dehlin, 1997). 
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Tidigare forskning 
Det här avsnittet behandlar tidigare forskning inom värdegrundsarbete i skolans värld utifrån temana 

värdegrundsarbete som begrepp, viktiga värderingar för eleverna, regler och läraren som förebild. Det 

har varit svårt att hitta litteratur och tidigare forskning kring ämnet speciellt rörande grundsärskolan 

och därför bygger avsnittet på studier som rör grundskolan. Forskningen är enbart gjord i Sverige då 

denna studie utgår från svenskt skolsystem. 

Värdegrundsarbete som begrepp 
Värdegrundsbegreppet, sedan det infördes i Lpo 94, är ett begrepp i skolans styrdokumnet som 

innefattar olika demokratiska och moraliska frågor som ska ses vara obestridliga, gällande för alla och 

för alltid. Problemet som Colnerud (2004) ser är att värdegrundsbegreppet urholkats och används som 

ett samlingsbegrepp, både inom skolan och i samhället i stort, för till exempel värdefrågor, 

demokratifrågor och livsåskådningsfrågor. Det är frågor som har eller kan ha betydande skillnader i 

sin betydelse. Även Thornberg (2013) såg i sin intervjustudie av svenska lärare att det fanns en brist av 

kunskap kring betydelsen av värdegrundsbegreppet och att lärarna använde ett vardagligt språk när de 

berättade om sitt värdegrundsaarbete i skolan. Ett språk som mest handlade om att lära eleverna hur 

man ska vara mot varandra och att ta ett eget ansvar. Colnerud (2004) menar att det i skolan behövs 

göras en klassificering, för undervisningens betydelse, av de olika frågorna som ingår i 

värdegrundsbegreppet för att man annars bland annat kan ”luras tro att olika värdepedagogiska insatser 

kan ersätta varandra, som om exempelvis ett projekt mot mobbning automatiskt skulle utveckla 

demokratiska värden” (Colnerud, 2004 , s. 85). Den klassificering som Colnerud anser behöver göras 

berör både privata intraindividuella värdefrågor och offentliga interaktiva värdefrågor i skolan: 

Livsåskådningsfrågor som till exempel berör olika existentiella och religiösa frågor, där frågorna är 

av privat karaktär och ofta har ett stort känslomässigt engagemang hos individen. Det är en typ av 

värdefrågor som inte kan förväntas omfattas av alla i skolan. 

Frågor om moralisk normpåverkan handlar bland annat om hur man som individ interagerar och 

kommunicerar med andra individer både just nu och i framtiden. Colnerud (2004) menar att moralisk 

normpåverkan tidigare motsvarades av fostrans begreppet i skolan. Hur man utvecklar eleverna till att 

bli moraliska personer med moraliska föreställningar och handlingar finns det enligt Colnerud olika 

synsätt på. Det kan handla om en regelfokusering där eleverna inpräntas olika socialt önskvärda 

handlingar och åsikter, eller att eleverna ska få möjligheten att resonera om reflektera över olika 

moraliska frågor för att självständigt kunna utvecklas eller genom ett samspel med andra moraliska 

personer som visar omsorg om eleven och ger stöd, uppskattning och bekräftelse och därmed blir goda 

förebilder för eleverna.  Colnerud menar att det ofta saknas en diskussion i skolan om hur vi vuxna 

förhåller oss till dessa synsätt och att det därför uppstår svårigheter när vi ska omsätta den moraliska 

normpåverkan från teori till handling. 

Värderingspåverkan har en högre offentlig karaktär än moralisk normpåverkan då det handlar om 

värden och värderingar som är både socialt och offentligt hyllade. I vår svenska skola kan det bland 

annat handla att alla människors lika värde och jämställdhet mellan könen är värderingar som antas att 

eleverna ska införlivas igenom undervisningen. Värden som rör medborgarfostran har precis som 

värderingspåverkan en karaktär av allmän humanism, men här sker det enligt Colnerud (2004) en 

förskjutning från medmänniska till medborgare. 

Demokratifostran ska ge eleverna kunskap och modeller för hur ett demokratiskt samhälle fungerar 

och leda till att eleverna utvecklar en förmåga till politisk delaktighet och förmåga att använda sin 
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delaktighet och inflytande för både sin egen och andras del. ”De demokratiska värdena är inte möjliga 

att välja bort för den enskilde individen” (Colnerud, 2004, s. 92). 

Språket som berör olika moraliska och etiska frågor är enligt Colnerud (2004) i samhället i stort, och 

därmed också i skolan, ganska outvecklat. Värdegrundsarbete i skolan aktualiseras oftast vid  

situationer där eleverna överträder gränser och regler och används för att sätta en gräns i samband med 

olika moraliska och etiska frågor som till exempel kränkningar, intolerans och brister i demokratiska 

sammanhang . Flera av lärarna i Thornbergs (2013) studie ansåg att de hade svårt att beskriva hur de 

arbetade med värdegrundsbegreppet i sin undervisning med ord. Lärarna hänvisade istället till att det 

handlade om att ha en bra magkänsla när de bestämde vad de skulle ta upp med eleverna.  

Viktiga värden/värderingar för eleverna 

Värden är något som allmänt ses som värt att göra, ha eller erhålla och utgör kriterier för hur vi bland 

annat uppfattar människor och deras handlingar. De delas av en grupp av människor genom språket 

och det sociala samspelet. Ofta används orden värden och värderingar som synonymer (Thornberg, 

2006). Det finns dubbla roller i lärares arbete enligt Thornberg i den svenska skolan. Dels rollen att få 

skolvardagen och undervisningen att fungera, men också att utveckla eleverna till fungerande 

samhällsmedborgare genom fostran. Dessa dubbla roller finns också nedskrivna i läroplanerna för 

både grundskola och grundsärskola (Skolverket, 2011): 

”Skolan ska aktivt och medvetet påverka och stimulera eleverna att omfatta vårt samhälles 

gemensamma värderingar och låta dem komma till uttryck i praktisk vardaglig handling” (Skolverket, 

2011, s. 12). Skolan ska också enligt läroplanen präglas av omsorg kring varje individs utveckling och 

välbefinnande. 

”Skolan ska ansvara för att eleverna inhämtar och utvecklar sådana kunskaper som är nödvändiga för 

varje individ och samhällsmedlem” (Skolverket, 2011, s. 13). 

Många lärare upplever en osäkerhet enligt Thornberg (2008) i värdegrundsarbetet och över vilka 

värden som är viktiga att eleverna får med sig från skolan. För att förtydliga vilka värden som lärarna 

anser är viktiga i arbetet med eleverna delar Thornberg in dessa i tre kategorier som handlar om 

relationella, personella och akademiska värden. 

Med relationella värden avses värden som rör hur man är mot andra människor och hur olika 

mänskliga relationer bör vara. Det handlar både om värden som rör individen, mikrorelationella 

värden, och värden som rör samhället och kollektivet, makrorelationella värden. Framför allt är det 

mikrorelationella värden som lärarna i Thornbergs (2008) studie anser är viktiga och det handlar bland 

annat om att visa hänsyn till andra, vara en bra kamrat, att dela med sig och att inte göra andra illa. 

Några av lärarna lyfter också fram några makrorelationella värden som viktiga i samspelet med 

eleverna. Det handlar om att vara rättvis gentemot alla elever, allas lika värde och demokrati. 

Personella värden avser värden om hur man ser på sig själv i olika situationer och hur man förhåller 

sig till det. Några av lärarna lyfter fram vikten av att eleverna tar ett eget ansvar för sig själv och sina 

handlingar. ”Gunilla pratar om vikten att eleverna ”tar ansvar för sitt eget liv”, att ”lära dem att tänka 

snäppet längre fram” och att tänka på att de har en framtid också” (Thornberg, 2008, s. 39). Även 

känslor och självförtroende mot den egna personen räknas till personella värden och det är framförallt 

känslan av trygghet men även trivsel och glädje som lärarna i studien anser är viktiga värden att 

förmedla till eleverna, samtidigt som det är viktigt att det inte sker på bekostnad utav andra. 
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Akademiska värden avser värden som berör hur man värderar kunskap och viljan att lära sig, värden 

som enligt Thornberg (2008) tas upp av väldigt få lärare.  

Även om det är rimligt att anta att lärarna i studien ser det som viktigt att eleverna lär sig en 

mängd kunskaper, tillägnar sig en lust att lära och utvecklar sitt språk så tycks inte dessa 

akademiska värden betraktas som ett mål i värdegrundsarbetet hos lärarna. (Thornberg, 2008, s. 

42).  

Värden som lärare vill ge och förmedla till eleverna bygger ofta på personliga åsikter och erfarenhet 

hos lärarna. Lärarna refererar ofta bland annat till sina egna värderingar, människosyn och ett sunt 

förnuft när Thornberg (2008) ber lärarna att beskriva varför olika värden i skolan är viktiga. 

Värdegrunden i skolans styrdokument upplevs ofta av lärarna som fina ord med hög abstraktion och 

som är svåra att omsätta i den praktiska vardagen. Svårigheterna som lärarna upplever handlar både 

om att förstå värdegrundstexterna i skolans styrdokument men också att det finns för lite tid att 

diskutera och sätta ord på skolans värdegrund med elever eller kollegor. Även Dahlkwist (2011) 

menar att för lite tid läggs på värdegrundsarbete i skolan för att det ska finnas möjligheter till att 

samtala och reflektera över vilka värden som är viktiga att förmedla till eleverna. Oftast handlar det 

om akuta insatser på skolorna när något har hänt, och istället för att göra något åt de bakom liggande 

orsakerna sätts fokus på symptomen. 

Värdegrundsarbete i skolan 
Värdegrundens mål i skolans styrdokument behöver konkretiseras enligt Modigh och Zackari (2002) 

på varje skola eftersom värdegrunden, både i skollag och läroplan, är skriven i allmänna ordalag med 

en hög abstraktionsnivå. Tid behöver avsättas kontinuerligt till personalen på skolor för både formella 

och informella samtal. Värdegrunden kan på det sättet bli styrande och vägledande i verksamheten. 

Personalen i skolan har störst glädje och nytta av de mer informella samtalen i vardagen, men att det 

sällan finns tid i verksamheten avsatt till detta. Istället sker diskussionerna och konkretiseringen av 

värdegrundens mål på till exempel gemensamma studiedagar.  

Utan att konkretisera målen, även om dessa inte kan göras mätbara på samma sätt som 

kunskapsmålen, riskerar värdegrunden att stanna vid retorik. Skolans arbete med värdegrunden blir 

dessutom svår att följa upp och utvärdera. Ett av skolan huvuduppdrag måste naturligtvis kunna 

utvärderas. (Modigh & Zackari, 2002, s. 78) 

Läroplanens värdegrundskapitel ses alltför sällan som ett stöd av lärare i värdegrundsarbetet enligt 

Modigh och Zackari (2002). Detta kan bero på att läroplanen är skriven i allmänna ordalag och på en 

hög abstraktionsnivå som ska omfatta alla. ”Läroplanen används sällan som planeringsunderlag, dvs. 

ett dokument som ger stöd, styrning och vägledning och som därigenom också ses ha en nytta för den 

vardagliga verksamheten” (Modigh & Zackari, 2002, s. 78). Eleverna får då sällan möjlighet att 

diskutera läroplanens värdegrunds del. Det finns en motsättning enligt Thornberg (2006) för många 

lärare mellan värdegrundsarbete och ämnes undervisning. Den motsättningen bottnar ofta i en brist på 

tid för att eleverna ska hinna nå kunskapsmålen i olika ämnen och ämnesundervisningen prioriteras 

därför ofta framför värdegrundsarbete. Det mesta av skolans värdegrunds arbete är oplanerat av 

lärarna och styrs oftast av elevernas agerande och olika former av konflikter eller regel överträdelser. 

Lärarna beskriver det som att det mest blir brandkårsutryckningar. 

Det finns också exempel i svenska grundskolor där eleverna arbetar med värdegrundsfrågor på 

ett mer strukturerat och planerat sätt och som handlar om till exempel gemensamma normer och 

utveckling av elevernas sociala kompetens. Dahlkwist (2011) skriver att det kan handla om att i 

dessa skolor får eleverna ta del av regelbundna lektioner eller kurser som bland annat benämns 
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som levnadskunskap eller social kompetens men också att en del skolor arbetar utifrån olika 

framgångsfaktorer för värdegrundsarbete. Dessa framgångsfaktorer har Dahlkwist hämtat från 

Skolverkets rapport (2000). Viktigt är enligt Skolverkets framgångsfaktorer att det finns tid för 

samtal mellan vuxen/vuxen, vuxen/barn och barn/barn, alla elever och föräldrar är involverade i 

värdegrundsarbetet och att alla vuxna i skolan tar ansvar för det som händer. Det behöver finnas 

kunskap och kompetens hos alla i skolan och tydliga mål för värdegrundsarbetet som utvärderas 

regelbundet. Skolans organisation och ledning behöver vara tydlig och väl synlig och att alla 

miljöer i skolan uppmärksammas, även där inte undervisning sker som till exempel korridorer, 

för att inte kränkningar ska kunna ske där. En samverkan med närsamhället är också viktig. 

Regler 
Lärare i skolan hänvisar ofta till skolans regler när de ska beskriva sitt värdegrundsarbete menar 

Thornberg (2006). Diskussionerna kring värdegrunden på skolor handlar många gånger om att komma 

överens om gemensamma regler och hur dessa följs. Något som uppfattas av lärarna som 

problematiskt är att reglerna av en del lärare upplevs som onödiga, problem med att eleverna inte 

efterföljer reglerna eller att personal inte genomdriver reglerna. Regler i skolans värld kan 

kategoriseras utifrån relationella, strukturerande, skyddande, personella och etikettsregler. Relationella 

regler handlar om hur man bör vara och agera mot varandra och uppmanar till att göra andra 

människor väl som till exempel att vara snäll och visa hänsyn mot andra. Samtidigt så förbjuder de 

relationella reglerna att göra andra illa genom att till exempel slå, säga fula ord eller ironisera andra. 

En viktig del av de relationella reglerna i skolan är något Thornberg kallar den vänlika regeln som 

innebär att man ska behandla varandra som om man vore vänner, eller med andra ord en bra kamrat. 

Strukturerande regler reglerar strukturen och upprätthållandet av olika verksamheter i skolan oavsett 

om det handlar om själva arbetet i klassrummet eller under friare verksamhet som till exempel raster 

(Thornberg, 2006). Exempel på sådana regler kan vara att räcka upp handen, vänta på sin tur eller att 

man inte får störa andra men också var och hur bollspel får ske på rasterna. De strukturerande reglerna 

rör också skolans miljö oavsett om det är inomhus eller utomhus och kan till exempel handla om 

nedskräpning och att städa undan efter sig. Skyddande regler rör hälsa, välbefinnande och säkerhet. 

Hälsa och välbefinnande regler kan handla om att det är förbjudet att skrika inomhus eller att äta godis 

under skoltid. Säkerhetsregler kan vara att man inte får springa inomhus utifrån en olycksrisk. 

Personliga regler handlar om att ta ett personligt ansvar för vad man gör och säger men också att man 

inte ska ljuga eller skylla ifrån sig på andra. Att ta ett personligt ansvar innebär också att man gör sitt 

bästa som elev i studierna. Etikettsregler styr det som rör sedvänjor eller traditioner i skolan. Exempel 

på etikettsregler i skolan kan enligt Thornberg vara keps/möss förbud inomhus och att ha ett gott 

bordsskick i matsalen. 

De olika kategorierna av regler har ofta ett samband eller överlappar varandra anser Thornberg (2006) 

och hänvisar till exempel till en vanlig regel att man inte får springa i klassrummet. Den regeln ger 

både ett skydd åt eleverna så att de inte skadar sig men ger också en nödvändig struktur i klassrummet. 

Regelsystemet i skolan har under ideala förhållanden ett samband med olika värdepedagogiska 

slutmål. Ett exempel kan vara att en regel är relationell som till exempel att man inte får slå någon 

annan i skolan. Den regeln har en funktion på elevernas fostran och ordningsskapande. Effekten på 

regeln blir en välviljande kamrat som efterlever regeln och lär sig det värdepedagogiska slutmålet att 

göra andra människor väl.  
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Läraren som förebild 

I stödmaterialer kring värdegrundsarbete i skola från Skolverket (2013) kan man läsa att alla vuxna 

som arbetar i skolan är förebilder för eleverna och de vuxnas agerande och bemötande av elever och 

varandra har stor betydelse för hur eleverna kommer att uppfatta och förstå samhällets grundläggande 

värden. Alla elever och vuxna kommer till skolan med värderingar och normer och hur de vuxna 

bemöter dessa normer och värderingar har stor betydelse för hur eleverna utvecklas som människor. I 

läroplanen för grundsärskolan (2011) finns bland annat skolans uppdrag nedskrivet. Ett av uppdragen 

är att ”utbildning och fostran är i djupare mening en fråga om att överföra och utveckla ett kulturarv- 

värden, traditioner, språk, kunskaper - från en generation till nästa” (Skolverket, 2011, s. 9). Detta ska 

skapas genom att skolan visar med generositet omtanke och omsorg om individerna.  

Lärare i skolan förväntas fungera som förebilder för eleverna enligt Aspelin (2003), oavsett om det 

handlar om undervisning för att eleverna ska nå kunskapsmålen eller vid mer informella sammanhang. 

Läraren behöver bland annat visa omsorg om eleverna, respektera och entusiasmera dem för att vara 

god förebild. Det är viktigt att den vuxnes beteende och kommunikation överensstämmer med 

värderingar och normer som gäller i skolan. Thornberg (2006) menar att lärare ofta ser sig själva som 

förebilder för eleverna och att det är en viktig del av värdegrundsarbetet. Lärarna behöver vara goda 

förebilder för eleverna när det gäller hur man ska vara och bete sig gentemot andra människor för att 

eleverna ska anamma detta. 

Även Gren (2007) anser att elever i skolan behöver möta vuxna som är goda förebilder i sitt 

förmedlande av värdegrunden och uttrycker det så här: 

Ju mer medvetna vi är i vår yrkesroll och i detta vårt etiska tänkande, desto mer vågar vi 

vara de personligheter vi är, utan att oroas för att vi därigenom förlorar pondus eller går 

utanför ramen för yrkesrollen. (Gren, 2007, s. 211). 
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Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien är att undersöka vad lärare i grundsärskolan anser att begreppet värdegrund betyder 

och hur de arbetar med värdegrunden i sin undervisning.  

 

 Vad anser lärare i grundsärskolan att begreppet värdegrund betyder? 

 Hur arbetar de med värdegrunden i sin undervisning? 

 Vilka värden/värderingar är viktiga att förmedla till eleverna? 

 Vilka möjligheter och svårigheter upplever de med undervisningen kring värdegrundsarbete? 

Metod 

Under detta avsnitt motiveras valet av metod utifrån syfte och frågeställningar. Avsnittet beskriver 

även hur urvalet av deltagare och skolor gjorts, hur intervjuerna har genomförts och hur 

datainsamlingen har bearbetats.  Avsnittet innehåller även studiens tillförlitlighet och hur 

forskningsetiska aspekter beaktats. 

Val av metod 

Kvalitativa intervjuer användes som datainsamlingsmetod eftersom syftet med studien var att ta reda 

på lärares uppfattningar när det gällde begreppet värdegrund och hur värdegrundsarbetet kan bedrivas i 

grundsärskolan. Kvale och Brinkman (2011) anser att kvalitativa intervjuer är väl lämpade när man 

vill ta reda på och förstå intervjupersonens uppfattning och erfarenheter samt dra lärdom av dem. 

Intervju som metod är enligt Kvale och Brinkman ett kraftfullt verktyg för att ta del av andra 

människors upplevelser, beteenden och beskrivningar av sin vardag utifrån sitt eget perspektiv. Även 

Dalen (2008) anser att kvalitativa intervjuer är givande att använda när man söker svar på frågor som 

rör tankar, känslor och egna erfarenheter. 

Intervjuerna genomfördes som ett samtal med några öppna men förutbestämda frågor utifrån 

frågeställningarna. Den typen av samtal kan benämnas som en halvstrukturerad intervju (Kvale & 

Brinkmann, 2011). Intervjufrågorna var inte statiska som i en sluten intervju eftersom jag hade en 

önskan att kunna kommunicera med intervjupersonen och ställa följdfrågor. Samtidigt var det inte en 

typisk dialog då det var viktigt att som intervjuare koncentrera sig på att lyssna både till det som sägs 

och det som inte sägs. ”Att lyssna aktivt är lika viktigt som att behärska frågetekniken” (Kvale & 

Brinkmann, 2011, s. 154). Det gjorde också att jag från början valde att genomföra intervjuer istället 

för enkäter där personerna själva hade svarat skriftligen.  
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Studiens deltagare och urval 

Studien bygger på åtta intervjuer som är genomförda med lärare som undervisar i grundsärskolan. 

Eftersom det i grundsärskolan finns elever inom en mycket varierad utvecklingsnivå är intervjuerna 

genomförda med lärare som undervisar i både ämnen och ämnesområden. Lärarna undervisar i årskurs 

ett till nio och arbetar med kommunen som huvudman samt också vid två olika friskolor utifrån 

fördelningen: tre av lärarna undervisar elever i årskursera 1-3 i både ämnen och ämnesområden, en i 

årskurserna 4-6 i ämnen, två i årskurserna 7-9 i ämnen, en i årskurserna 7-9 i ämnesområden och en 

undervisar elever i årskurserna 1-9 där alla elever är på en mycket tidig utvecklingsnivå. 

Grundsärskola är en relativt liten del av Sveriges olika skolformer och därför nämns ingen geografisk 

plats för att garantera lärarnas konfidentialitet.  

Urvalet gjordes genom en förfrågan på kommunens lärarmöte om intresse fanns för att delta. Eftersom 

det fanns ett större intresse från tillfrågade lärare att delta i studien än vad som var möjligt utifrån ett 

tidsperspektiv, valdes de lärare ut som hade möjlighet att genomföra intervjuerna under vissa veckor. 

För att också komma i kontakt med några friskolor genomfördes en sökning på internet kring vilka 

skolor som bedrev skolformen grundsärskola samt om de profilerade sig mot att värdegrundsarbete var 

viktigt. På friskolorna kontaktades först rektorerna som förmedlade kontakter med lärarna. Studiens 

åtta deltagare är alla kvinnor i åldrarna trettio till sextiofem år. Samtliga har någon form av 

lärarutbildning och fem av dem har också vidareutbildning till specialpedagog eller speciallärare. De 

två lärare som arbetar på friskolor har istället vidareutbildning inom den särskilda pedagogik som 

skolorna utövar. Lärarnas erfarenhet av att arbeta som lärare i grundsärskolan varierar från tre år till 

cirka tjugo år.  

Genomförande 

Innan intervjuerna genomfördes utarbetades en intervjuguide (Bilaga 1). Samtliga lärare erbjöds att få 

ta del av intervjuguiden innan intervjun genomfördes och tre av dem önskade det. Samtliga intervjuer 

genomfördes på respektive lärares skola vilket var ett önskemål från i stort sett alla lärare. Skälet till 

att intervjuerna gjordes på skolorna var tanken att det kunde utgöra en trygghet att få prata om 

upplevelser och tankar som kan vara av ganska känslig karaktär i sin egen miljö men även på grund av 

tidsskäl för de intervjuade lärarna. Vid en av intervjuerna deltog två lärare samtidigt, vilket var deras 

eget önskemål. Det var två lärare som arbetar mycket tillsammans i sin vardagliga undervisning och de 

såg också intervjun som en möjlighet att få prata med och lyssna på varandra kring ämnet. Samtliga 

lärare hade före intervjun förberett en plats där vi kunde genomföra intervjun i en tyst och lugn miljö. 

Alla intervjuerna spelades in med ljudupptagning så att jag kunde koncentrera mig på att lyssna och ta 

del av deras berättelser. Dalen (2008) anser att det är viktigt att använda tekniska hjälpmedel vid 

intervjun för att få med de intervjuade personernas egna ord och uttryck. Intervjuerna har sedan 

transkriberats och skrivits ut så att en analys kunde göras. Kvale och Brinkmann (2011) menar att en 

nackdel med ljudupptagningar av intervjuer är att då går bland annat intervjupersonens kroppsspråk 

förlorad. När intervjun sedan transkriberas och skrivs ut försvinner även personens röst och betoning i 

samtalet enligt Kvale och Brinkmann. Därför har jag vid ett flertal tillfällen valt att lyssna på 

ljudupptagningarna för att riktigt kunna förstå och tolka det som sas. Vid transkriptionen har jag vid 

några tillfällen valt att skriva in en tystnad som uppstod i intervjuerna eller att någon av oss i intervjun 

hummade.  
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Transkriptioner av hummandet har alltså skett vid sådana tillfällen som jag har ansett att dessa 

beteenden tycks ha haft en betydelse för intervjuns innebörd. När transkriptionerna av intervjuerna 

analyserades har jag sökt efter gemensamma teman men också efter det som skiljer de olika 

personernas svar åt från varandra. Detta för att försöka lyfta det som beskrevs i intervjuerna till en mer 

tolkande nivå. 

För att förtydliga resultatet presenterar jag de intervjuade lärarna som: 

Anna, arbetar på en friskola med årskurserna 1-3 där eleverna läser ämnen. Flera av eleverna har 

förutom utvecklingsstörning även autism och/ eller rörelsehinder. 

Berit, arbetar på en friskola med årskurserna 7-9 inriktning träningsskola. Flera av eleverna har även 

autism. 

Cecilia, arbetar på en kommunal skola med årskurserna 1-9 inriktning träningsskola. Eleverna är på en 

tidig utvecklingsnivå. 

Doris, arbetar på en kommunal skola med årskurserna 4-6 där eleverna läser ämnen. Flera av eleverna 

har även olika neuropsykiatriska funktionshinder. 

Erika, arbetar på en kommunal skola med årskurserna 1-3 där det finns elever som läser enligt 

inriktning träningsskola och andra elever som läser ämnen. 

Fredrika, arbetar på en kommunal skola med årskurserna 1-3 där det finns elever som läser enligt 

inriktning träningsskola och andra elever som läser ämnen. 

Gabriella, arbetar på en kommunal skola med årskurserna 7-9 där samtliga elever läser ämnen. 

Hanna, arbetar på en kommunal skola med årskurserna 7-9 där samtliga elever läser ämnen. 

Giltighet, tillförlitlighet och generaliserbarhet 

Validitet handlar enligt Kvale och Brinkmann (2011) om giltigheten i undersökningen. Eller med 

andra ord dess sanning. Undersöker den det som det påstås att den ska undersöka? Eftersom syftet 

med studien var att undersöka vad lärare i grundsärskolan anser vad begreppet värdegrund betyder och 

hur de arbetar med detta så har lärare intervjuats utifrån frågor som avser att ge svar på studiens syfte 

och frågeställningar. I mitt arbete har jag också styrkt validiteten genom att läsa aktuell forskning i 

litteratur och artiklar. 

Tillförlitligheten av studien handlar om jag förstått vad intervjupersonerna sagt. Inspelningarna av 

gjorda intervjuer var av god kvalitet så det uppfattar jag att jag har gjort. Inget har framkommit vid 

intervjuerna som gjort att jag inte kan se de intervjuade lärarna som representativa för Sveriges 

lärarkår i grundsärskolan. 

Forskningsetiska aspekter 

Studien har genomförts med hänsyn till Vetenskapsrådets forskningsetiska principer (Vetenskapsrådet, 

2002) som rör kraven på information, samtycke, konfidentialitet och nyttjande. Vetenskapsrådet anser 

att forskning är viktig för samhällets och dess medborgares utveckling inom en mängd områden, ett så 

kallat forskningskrav. De forskningsetiska principerna har ett syfte att reglera förhållandet mellan 

kravet på forskning och kravet på individskydd. 
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Lärarna på de kommunala skolorna tillfrågades personligen om sitt deltagande och samtliga deltagare 

informerades muntligt om syftet och användandet av studien samt att det självklart var frivilligt. När 

det gäller friskolorna kontaktades först rektorerna via telefon och informerades om studiens syfte. De 

personerna meddelade aktuella lärare om studiens innehåll och syfte innan de kontaktades. Eftersom 

alla lärare som intervjuades anmälde sitt intresse utifrån studiens syfte garanterades lärarnas samtycke. 

Samtliga lärare informerades redan vid förfrågan om att intervjuerna skulle komma att spelas in men 

att ljudinspelningen enbart skulle användas av mig för att sammanställa intervjuerna. 

De personer som önskade fick ta del av intervjuguiden innan intervjun via email. Eftersom 

värdegrundsfrågor kan uppfattas som ganska personliga informerades alla om att det som framkom 

under intervjuerna endast skulle användas i denna studie och uppgifterna skulle hanteras 

konfidentiellt. En avidentifiering är gjord för att minimera risken att kunna identifiera deltagande 

lärare och deras arbetsplatser.  
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Resultat 

I detta avsnitt presenteras studiens resultat i löpande text som delats in i stycken utifrån teman som 

baseras på studiens syfte och frågeställningarna. Resultatet belyses med några citat från intervjuerna 

för att ge en tydligare bild av lärarnas synpunkter. 

Begreppet värdegrund  

Samtliga lärare beskrev med olika ord att de ansåg att värdegrund är något gemensamt att stå på. De 

såg det som en gemensam plattform för värdegrundsarbete som bör finnas i alla olika mänskliga 

sammanhang för att vi ska kunna fungera tillsammans.  

”Om jag inte har det i grunden betyder inte mina insatser eller arbetsplatsens profil, inriktning eller 

min insats någonting. Tar jag ordet värdegrund så, så känner jag att finns inte värdegrunden så vad 

finns det då skulle jag undra. Så tänker jag… Skulle jag inte koppla det till så tänker jag att det 

måste vara som en röd tråd ”(Berit) 

”Det är en känsla av att vi har det här gemensamt. Det är inte att du har din värdegrund och jag har 

min. Det är något man har gemensamt.” (Fredrika) 

Flera av lärarna uttryckte att värdegrunden inte får vara för olika mellan personalen i klassen för att 

eleverna ska kunna förstå och ta del av värdegrunden. Ett par av lärarna uttryckte att värdegrunden är 

vår gemensamma plattform i Sverige och eftersom skolan är en spegling av samhället så är det den 

värdegrunden som ska råda i skolan. Ord och begrepp som flera av lärarna förknippade med 

värdegrund var bland annat alla människors lika värde, demokratiska värderingar och grundläggande 

principer. Det var ord och begrepp som flera av lärarna benämnde som fina ord och som var viktiga att 

ge en mer konkret betydelse av för både sig själva och för eleverna. 

”Det finns ju det här allmänna som FN har. Som är långt ifrån oss”. (Fredrika) 

Gabriella uttryckte att värdegrunden är inte bara en massa fina ord som till exempel allas lika värde 

utan det handlar minst lika mycket om ett förhållningssätt som till exempel kan handla om hur vi 

bemöter varandra. Värdegrunden är något som är här och nu och som vi behöver förhålla oss till hela 

tiden. Även Erika ansåg att det är viktigt att förhålla sig till värdegrunden som något som finns med i 

skolan hela tiden. 

Lite mer så tänkte jag att man i skolan i allmänhet ofta pratar om att ni ska bli stora. Utan man ska 

även i skolan ha en värdegrund här och nu. Inte uppfostra det till något som kommer sedan utan 

det är här och nu. (Erika) 

Anna och Berit som arbetar i friskolor beskrev också att värdegrunden handlar om människosyn. 

Viktigt för dem var då i värdegrundsarbetet olika pedagogiska idéer och hur man ser på barns lärande. 

Vad barnen har med sig redan när de föds är viktigt enligt Anna. De gav också exempel från sin 

undervisning kring människosynen. Exemplen handlade om att utifrån elevernas svårigheter hjälpa 

dem vidare i sin utveckling genom att ge både fysiskt och psykiskt stöd och att låta det ta den tid som 

eleven behöver. Eleverna sågs av Anna som kompetenta personer men med hinder som står i vägen för 

sin utveckling när det handlar om att till exempel delta i olika aktiviteter tillsammans med andra. 

Hinder som de såg som sin uppgift som lärare att hjälpa eleverna över och förbi. 
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Hur arbetar lärarna med värdegrundsfrågor  
När lärarna tillfrågades att beskriva hur de arbetar med värdegrundsfrågor i sin undervisning blev det i 

de flesta av intervjuerna en viss tystnad först. Vid några intervjuer fick jag vidareutveckla frågan till 

att gälla det vardagliga arbetet och vid några fick jag frågan om det var okej att inte bara tänka utifrån 

undervisningen innan lärarna svarade. 

Samtliga lärare anser att värdegrundsarbetet måste finnas med i det vardagliga arbetet hela tiden, och 

att det inte bara går att begränsa det till speciella lektioner. När något händer behöver lärarna agera 

utifrån situationen där och då även om annan undervisning är planerad. Det är enligt flera av lärarna en 

nödvändighet för att eleverna bland annat ska kunna ta lärdom av det som hänt och ser det inte som 

något problem.  

 
Ja vi har ju diskussioner hela tiden. Hela tiden händer det små incidenter som blir lektionen. 

(Gabriella) 

 

Cecilia som arbetar med elever på tidig utvecklingsnivå, och där eleverna inte själva kan uttrycka sig 

verbalt, beskriver att hennes elever lever mycket i känslan och att deras känslor inte skiljer sig åt från 

andra men däremot i tänket och förmågan att formulera tankar. Därför är det enligt henne viktigt att 

alla vuxna runt omkring eleverna kan samarbeta och att skolmiljön genomsyras av en god värdegrund 

och uttrycker det så här:  

 
Det betyder oerhört mycket. Vi bäddar, vi ger dem rummet. Just känslor är de känsliga för. Därför 

är det jätteviktigt just med värdegrundsarbetet bland oss vuxna. Om vi skulle prata med eleverna 

om de här orden skulle de inte förstå utan vi ser till att dem ska få vistas i en bra värdegrund. 

(Cecilia) 

 

 

Cecilia berättar att hon har en tanke och idé om att skapa möten för eleverna där assistenterna skulle 

vara elevernas verbala språkrör för att lyfta fram elevernas åsikter om hur de bland annat trivs och om 

de önskar några förändringar. Eftersom eleverna inte själva har ett verbalt språk handlar det alltid om 

att de vuxna kan tolka elevernas beteenden för att förstå vad eleverna vill och önskar. I dessa möten 

skulle assistenterna vara elevernas språkrör. Cecilia ger ett exempel om en elev som troligtvis önskar 

mer till mellanmål och att detta skulle kunna vara ett sätt för honom att få uttrycka det på. 

 

Anna uttryckte det så här när hon beskrev värdegrunden i sitt arbete: 

Att hitta det viktigaste som just att de får med sig lusten. Att jag har förmedlat att lära att det är 

lust att vara med och lära sig saker. Och sen hur mycket kunskapsmässigt de får med sig tror jag 

på ett sätt är mindre viktigt. Så klart att det ger en stor möjlighet om de kan skriva och läsa men 

ännu viktigare är att jag inte har tryckt fram det utan de har hittat det inifrån sig själva. En lust. En 

lust till livet och att lära. Många av de här barnen är ganska rädda. 

Just att eleverna själva ska hitta sin egen självkontroll över lärandet är något som denna lärare 

uttrycker flera gånger under intervjun. Lärandet handlade ofta om för hennes elever att övervinna olika 

rädslor och att lära sig att hantera ångestskapande situationer. Vägen till det handlade ofta om att hitta 

elevernas egen lust. 

Några av lärarna berättade att de regelbundet också arbetar med värdegrundsfrågor på klassmöten där 

alla i klassen deltar. De använder sig då av olika pedagogiska material för att konkretisera 

värdegrundsfrågorna för eleverna. Exempel som ges är korta filmer, bilder eller texter som tar upp 

olika etiska dilemman. Det ger lärarna ett tillfälle att skapa värdefulla samtal med eleverna kring 
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värdegrundsfrågor men också att lära ut till eleverna hur man bör bemöta varandra och vilka olika 

konsekvenser handlanden kan få. Olika värderingsfrågor behöver också, enligt flera av lärarna, tas upp 

många gånger och finnas i ett sammanhang för att det ska bli förståeligt för eleverna. 

Det går ju in i varandra. Jag kan inte ha… Jag är inte så begåvad att jag klarar av att ha rena 

ämnen. Utan jag väver in lite från varje så att det blir begripligt. Och så får jag ta ner det och sedan 

får jag ta upp det igen för då har dem förstått ursprungsfrågan. Det blir liksom i ett sammanhang. 

(Doris) 

 

Flera av lärarna berättar om hur viktigt det är att vara en bra förebild för eleverna när de svarar på 

frågan om hur de arbetar med värdegrunden i sin undervisning. Hanna uttrycker sig så här: 

Vi är med på rasterna och vi är med överallt. Då är det ju viktigt att man på något sätt tränar 

tillsammans med eleverna hur man ska bete sig i olika sammanhang. Och dem är, tycker jag, 

riktigt duktiga på det. Dem vet vad som gäller. Men jag tror på något sätt att man måste börja här 

för att det sedan ska fungera ute i stora samhället. 

Alla lärarna är med sina elever i många olika sammanhang på skolan som till exempel raster, 

matsal och andra aktiviteter. Flera av lärarna uttryckte att det ger dem en möjlighet att väldigt 

konkret visa hur man gör och är i olika sammanhang. Något som de upplever som viktigt i sitt 

värdegrundsarbete. 

Regler i skolan och för livet 

Hanna återkom flera gånger under intervjun till att det är viktigt att lära eleverna att följa regler. 

När hon berättade vad hon menade med regler beskrev hon det med ord som att visa hänsyn och 

tolerans till andra. Det handlade inte så mycket om att följa skolans regler, även om det också 

var viktigt, utan mest om regler på det personliga planet eller etikettsregler.  

Att rusta eleverna för framtiden uttrycker Gabriella och Hanna är viktigt. Det är ibland svårt för 

deras elever att veta vad som är rätt och fel och dem menar att eleverna har svårt att läsa av det i 

olika situationer. Det som är rätt i ett sammanhang kan bli helt fel i ett annat. Därför är det 

viktigt enligt dem att vara väldigt konkret i olika sammanhang till eleverna 

Jag tänker väldigt konkret så att man rustar dem inför vad som komma skall och hur dem ska vara 

i olika sammanhang. (Hanna) 

Jag tänker mycket på tolerans. Att man tar olikheter. Så är det och så kommer det att vara hela 

livet. Man kan aldrig tycka om alla men man ska klara av att vara i samma rum utan att vara 

otrevlig och man ska klara av att samarbeta. Det tycker jag är viktigt. Tolerans nivån ska vara hög 

för varandras olikheter. För vi har väldiga kontraster i grupperna.(Gabriella) 

Ingen av lärarna i studien tog upp skolans ordningsregler när de berättade om sitt värdegrundsarbete i 

skolan och att det skulle vara viktigt värdegrundsarbetet. Regler för lärarna handlar mer om regler för 

mänskliga möten och samspel med andra, speciellt för Gabriella och Hanna som arbetar med de äldre 

eleverna.  
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Viktiga värden/ värderingar utifrån elevernas 

perspektiv 

 

Om jag utgår från eleven för det är därför jag är här. Så är det viktigt för mig, som alla brukar 

säga, att jag ändå ser individen och försöker, nej inte försöker utan skall, så långt det är möjligt ska 

personligheten få träda fram. (Berit) 

Även flera andra av de intervjuade lärarna uttryckte en vilja att eleverna ska få möjlighet att utveckla 

sin personlighet i skolan och såg det som en viktig värdering. Det kunde enligt lärarna handla om att 

varje elev ska få använda sig av det inlärningssätt som fungerar bäst, att eleverna ska få utveckla det 

som de är bra på utifrån sina styrkor eller få en möjlighet att uttrycka önskemål och vad de anser om 

olika saker och händelser. Men det kan också handla om, som Berit beskriver, att bortse från 

information från elevs tidigare skola där det står att eleven fungerar på ett visst sätt men att eleven har 

rätt att gå vidare i sin utveckling.  

Jag fick en ny elev som jag inte alls kände sedan tidigare. Jag fick en massa skrivet, jag fick en 

riskfaktor en riskanalys. Och vad som var svårigheten att finnas i vardagen. Med sedan såg jag 

andra möjligheter och tänkte…(Berit) 

En viktig värdering att förmedla till eleverna var för flera av lärarna alla människors lika värde. Det är 

en värdering som de vill att eleverna ska få med sig i sin syn på andra människor men främst i synen 

på sig själva. Lika värde handlade inte för lärarna om rättvisa utan att alla är vi olika och måste få vara 

det. Eleverna behöver kunna respektera både sig själva och andra. 

Alla har lika värde men jag måste hitta… Jag måste se individen, du är en människa en hel 

människa. Och med den individ du är har du den personligheten och vad kan vi göra för att hjälpa 

dig på den här vägen. (Berit) 

Lust till lärande är något som flera av lärarna tog upp under intervjuerna. Anna anser att den viktigaste 

värderingen är att förmedla en lust till eleverna. Det handlar om en lust för lärande men också en lust 

till livet och återkommer till det flera gånger under intervjun och ger olika exempel utifrån sitt arbete. 

Ett barn till exempel som haft engelska nu en liten period. Och han har svårt att sitta still och han 

har stått på huvudet och vi har suttit på en matta och haft som en liten samling. Han har stått på 

huvudet och rört sig. Han har funnits på mattan hos oss men han har rört sig jättemycket. Och där 

upplevde jag om jag säger att han måste sitta ner så kommer han känna sig på något sätt tvingad 

och stänga sig. Så jag lät honom röra sig och stå på huvudet och hur som helst. Och under i stort 

sett hela tiden har jag frågat honom ibland om han vill prova att säga något men han har bara sagt 

nej. Men sen plötsligt en dag började han också att säga och så plötsligt har det lossnat och så 

säger han alltihopa. (Anna) 

En lust till lärande kan också handla om att hitta varje elevs intresse och förutsättningar för att sedan 

kunna som lärare arbeta vidare utifrån den. Men också att ha en tro och förväntningar på eleverna.  

Den viktigaste skulle jag säga är att alla kan. Det skulle jag säga. Det är nog det viktigaste. Där 

måste jag jobba med mig själv. Det är inte så att alla kan allting men alla kan någonting. Och alla 

kan gå vidare. Och alla kan utveckla ett intresse eller. Tycka att något är spännande eller. Det tror 

jag är en jätteviktig värdering. Jag tänker inte att alla är lika eller att alla behöver lika.(Fredrika) 
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Möjligheter och svårigheter med 

värdegrundsarbete och hur hanterar lärarna detta 

Alla lärarna anser, och uttrycker det på olika sätt, att det är viktigt att ta itu med olika händelser som 

berör värdegrundsarbetet på en gång och att de har möjlighet att ta tid till det. De anser inte bara att det 

är möjligt utan att de måste göra så för att eleverna ska kunna förstå och delta i samtal kring det som 

hänt.  

Vet inte om det är mera svårt än något annat men jag måste ju alltid fundera på hur får jag dem… 

Jag måste alltid förenkla. Allting egentligen. Så det blir väldigt enkelt och jag väljer ut de orden 

som jag säger. De förstår inte om det blir för invecklat.(Anna) 

Lärarnas klasser har ganska få elever så alla lärare känner att de hinner med att se varje elev. I och 

med det så finns det en möjlighet att ge varje elev det individuella stöd som behövs. Ett individuellt 

stöd som behövs lika mycket vid värdegrundsarbetet som vid eleverna kunskapsinhämtning. På en av 

skolorna som några av lärarna arbetar på arbetar alla klasserna tillsammans en dag i veckan och det ger 

eleverna, enligt Fredrika, en större möjlighet att träna på bland annat socialt samspel genom att de får 

en möjlighet att träffa och arbeta med fler vuxna och elever. Att ha fler vuxna omkring sig som elev 

ger fler möjligheter till förebilder att lära sig av för att bland annat sätta sina gränser. 

 
Ja jag tänker om de ser vuxna som sätter sina gränser kommer de att sätta sina gränser för det finns 

inte riktigt egentligen någon allmän gräns.(Anna) 

 

En svårighet som flera lärare uttrycker är bristen på tid för att samtala om värdegrunds arbete med sina 

kollegor. Det kan handla om kollegorna i klassen som oftast är elevassistenter, kollegor som 

undervisar eleverna i andra ämnen eller lärarkollegiet i stort på skolan. Bristen på tid leder till en 

svårighet kring samsynen på värdegrunden, den gemensamma plattformen.  

 
Och jag behöver, vi vuxna behöver en värdegrund som är lika. Det är otroligt viktigt. Det ska jag 

inte säga att det är, men vi behöver tänka att vi ska dit på något sätt. Sedan är det inte lätt att få till 

det, samtalen. Så tänker jag om värdegrund, att det är något gemensamt. Samhället, stället, 

arbetsplatsen och kanske klassen också kan ha något. Man kanske kan ha något som man 

bestämmer att det här är viktigt just nu. (Fredrika) 

 

Bristen på tid för samtal kunde bero på hur lärarnas arbete var organiserat eller en tung 

arbetsbelastning: 

 
Det gäller väl att ha tid. Jag kan känna hur det är organiserat. Att man har rektorer som ger tid. Det 

känns lite nu ibland att det är sådan belastning…(Cecilia) 

Fredrika berättade att de ibland är för många vuxna så att det blir svårt för eleverna att själva få pröva 

att lösa olika problem. Det blir för mycket görande från de vuxna ansåg hon. Samtidigt så behövs alla 

de vuxna vid andra situationer när det gäller till exempel kunskapsinlärning. Flera av lärarna berättar 

att det inte är så lätt att visa eller sätta ord på elevernas framsteg i värdegrundsarbetet. Det gällde 

främst de elever som befinner sig på en ganska tidig utvecklingsnivå och saknar verbalt språk och där 

lärarna måste tolka elevens olika uttryck för att se framstegen. 

 
Svårigheten är om man kräver resultat. Och beroende på elevens nivå som kanske inte kan 

uttrycka sig med varken skrift eller tecken. Utan då handlar det nog mera om det stora i periferien. 

Då handlar det om att bli trygg eller så och om väldigt få… Hur skulle man kunna säga? Handlar 

bara om trygghet och tillit. Jag kan inte säkra hur mycket de bär med sig. Eller? Nej?  (Berit) 
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Metoddiskussion 

Valet att göra kvalitativa intervjuer var redan från studiens start ett ganska självklart metodval då det 

handlade om att ta reda på lärares egna erfarenheter, tankar och känslor. Både Kvale och Brinkmann 

(2011) samt Dalen (2008) anser att kvalitativa intervjuer är ett lämpligt sätt att ta reda på hur vi 

upplever vår livsvärld och för mig är mitt arbete en stor del av mitt liv och min värld. 

 Eftersom jag själv arbetar i grundsärskolan ligger ämnet mig varmt om hjärtat och har ofta känt en 

saknad av att få samtala om värdegrundsarbete med andra kollegor då jag tänker att det ofta handlar 

om att ge våra elever viktig kunskap för hela livet. Dalen (2008) anser att det ofta är så att vi väljer att 

studera något som ligger oss nära på ett personligt plan, något som kan ge studien både en styrka och 

svaghet. Styrkan kan vara att man som forskare har speciella insikter och kunskaper om ämnet men 

även innebära en alltför stark personlig involvering. Något som jag ibland upplevde i intervjuerna var 

att jag kände igen mig i det som lärarna beskrev och därför lätt kunde ställa följdfrågor för att utveckla 

ämnet. Men samtidigt var det också ibland svårt för mig att inte ta upp mina egna tankar och 

upplevelser. Dalen (2008) menar att det är viktigt att forskarens egna erfarenheter och tankar bör 

hållas utanför intervjusituationen samtidigt som man visar ett äkta intresse för det personen berättar.  

Samtliga lärare som intervjuades visade ett stort intresse för att delta i studien och samtala om det 

valda ämnet. Det gör att jag fått ta del av deras både yrkesmässiga och personliga erfarenheter på ett 

mycket intressant sätt som har gett min studie ett trovärdigt material att analysera även om de 

intervjuade lärarna inte var så många till antalet. Dalen (2008) anser att vid kvalitativa intervjuer kan 

oftast inte antalet personer som intervjuas inte vara alltför stort då både intervjuer och bearbetning av 

materialet är tidskrävande samtidigt som materialet behöver vara av hög kvalitet för att ge tillräckligt 

underlag för analys. Att göra transkriptionerna av intervjuerna har varit ett ganska tidsomfattande 

arbete men värdefullt för studien. Dalen (2008) menar att det ger forskaren en unik möjlighet att lära 

känna materialet när de själva gör transkriptionerna.  

Min studie är väl genomförd med kvalitativa intervjuer som gav svar på studiens syfte och 

frågeställningar och kan därmed anses som trovärdig. Resultatet liknar troligtvis det resultat som 

skulle ha framkommit från övriga delar av Sverige. 
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Diskussion 

Detta avsnitt inleds med en sammanfattning av resultaten utifrån studien syfte och frågeställningar. 

Sedan förs en diskussion om studiens resultat i en jämförelse med vad som framkommit i tidigare 

forskning uppdelat under rubrikerna värdegrunden som begrepp, hur lärare arbetar i grundsärskolan 

med värdegrundsfrågor, viktiga värderingar för eleverna samt möjligheter och svårigheter med 

värdegrundsarbete i grundsärskolan. Här ges också förslag på framtida forskning. 

Sammanfattning av resultaten 
Denna sammanfattning av resultaten beskriver endast vad som framkom i min studie. Alla lärarna i 

studien gav en mycket samstämmig syn på betydelsen av värdegrundsbegreppet utifrån att de såg 

värdegrunden som en viktig gemensam plattform i skolan utan att förklara vilka frågor denna 

plattform består av. Lärarna i friskolorna ansåg också att värdegrundsbegreppet handlar om 

människosyn och pedagogiska idéer. Ingen av de intervjuade lärarna kommenterade att 

värdegrundsbegreppet är en del av läroplanen för grundsärskolan. En viss tveksamhet uppstod hos alla 

de intervjuade lärarna innan de svarade på hur de arbetar med värdegrundsfrågor i sin undervisning. 

Alla lärarna beskrev att värdegrundsarbetet i skolan är något som pågår hela tiden och vävs in i 

undervisningen på olika sätt. Det som avgör hur lärarna arbetar med värdegrundsfrågorna handlar 

mycket om elevernas ålder och utvecklingsnivå. Vikten av att vara en förebild som vuxen lyftes fram 

av samtliga lärare. I stort sett alla svar på vilka värderingar lärarna ansåg vara viktiga för eleverna 

handlade om personella värderingar där eleverna ska få möjlighet att utveckla sina personligheter, men 

även att känna glädje och lust till undervisningen. Även när lärarna pratade om alla människors lika 

värde utgick de i första hand utifrån eleverna som personer och att det var viktigt att de skulle känna 

sig betydelsefulla som personer. När lärarna berättar om hur de arbetar med regler tillsammans med 

eleverna handlar det oftast om levnadsregler som ska ge eleverna kunskap för livet. Möjligheterna och 

svårigheterna med värdegrundsarbetet handlade i bägge fallen mycket om tid. Lärarna upplevde att tid 

fanns till det viktiga värdegrundsarbetet och för att varje elev ska bli sedd. Men tiden var också då den 

saknades för att kunna diskutera värdegrundsarbetet med olika kollegor, något som alla lärare 

upplevde som en stor brist. Både likheter men också väsentliga skillnader från tidigare forskning har 

framkommit i studien. 

Värdegrunden som begrepp. 

Lärarna i denna studie ger en mycket samstämmig syn på vad de anser att värdegrundsbegreppet 

betyder just för dem. Samstämmigheten handlar om att lärarna uttrycker att värdegrunden handlar om 

en gemensam grund som är viktig att ha i olika sammanhang där människor möts för att dessa möten 

ska fungera utan att lärarna förklarar vad denna grund skulle kunna innehålla. Värdegrundsbegreppet i 

skolans styrdokument står för många olika moraliska och demokratiska frågor enligt Colnerud (2004) 

och genom det blivit ett begrepp som används utav lärare på ett sätt som kan tolkas på en mängd olika 

sätt.  Problem kan uppstå i skolans värdegrundsarbete enligt Colnerud när lärare använder ordet 

värdegrund på ett urholkat sätt utan att specificeravad de menar att värdegrundsbegreppet står för. Det 

skulle kunna tolkas som att lärarna i denna studie använder värdegrundsbegreppet på det 

ospecificerade sätt som Colnerud beskriver. Precis som i Colneruds studie framkommer det i denna 

studie att problem kan uppstå i skolan om lärarna har alltför olika syn på värdegrunden utan att ha 
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klargjort det för varandra. Lärarna beskriver att det kan vara svårt för eleverna att tolka och förstå 

värdegrunden om den är alltför olika mellan de vuxna i skolan. 

Förutom en gemensam grund som tolkning av värdegrundsbegreppet så använder sig flera av lärarna i 

denna studie av ord och begrepp som till exempel alla människors lika värde och demokratiska 

värderingar och beskriver det som ”fina ord” och hänvisar till FN, det svenska samhället och något 

som ligger långt ifrån lärarna vardagligaarbete utan att de för den skull förringar vikten av dessa ”fina 

ord”. Modigh och Zackari (2002) menar att begrepp som alla människors lika värde i skolans 

styrdokument har en hög abstraktionsnivå och behöver konkretiseras av lärare för att de ska bli 

styrande och vägledande i skolans värdegrundsarbete. Flera av lärarna i denna studie anser också att 

ord och begrepp i skolans värdegrundsarbete måste konkretiseras för att göras begripliga både för dem 

själva och för eleverna. 

De två av lärarna som arbetar på friskolor anser att värdegrundsbegreppet, förutom att vara en 

gemensam grund i arbetet, också handlar om människosyn och berättar om olika etiska och 

pedagogiska ställningstaganden de gör i sitt vardagliga arbete. Bägge lärarna arbetar på friskolor med 

en specifik pedagogik där människosyn och värderingar anses viktiga. Människosynen i friskolornas 

pedagogik kan till exempel innebära att barn ses som kompetenta människor redan när de föds enligt 

en av lärarna, något som jag anser vara en existentiell fråga. Här tolkar jag det som att det i denna 

studie finns en skillnad mellan de lärare som arbetar på friskolorna och de som arbetar på kommunala 

skolor där ingen av lärarna tar upp vilken människosyn de har. Colnerud (2004 ) menar att 

värdegrunden i skolan behöver delas in i olika kategorier för att klargöras och att existentiella 

värderingar handlar om livsåskådnings frågor som inte delas eller behöver delas av alla som arbetar 

inom skolans värld. Kanske är det så att lärarna som arbetar på friskolorna sökt arbete där för att de 

delar människosyn och värderingar som är viktiga just inom den pedagogiken. 

Hur lärare i grundsärskolan arbetar med 

värdegrundsfrågor 
Under mina intervjuer tog ingen av lärarna upp några motsättningar mellan värdegrundsarbete och 

ämneskunskaper för eleverna till skillnad mot Thornbergs (2006) forskning. En av lärarna uttrycker till 

och med att hon anser värdegrundsarbete som viktigare för eleverna än ämnesundervisning. För 

samtliga lärare som intervjuades i denna studie var det viktigt att värdegrundsarbetet hela tiden var 

integrerat med övrig undervisning för att skapa ett sammanhang och en förståelse kring värdegrunden 

för eleverna. Att ta sig tid, ibland från annan undervisning, när något speciellt hänt och ägna den till 

värdegrundsarbete var inte heller något som lärarna i min studie upplevde som problematiskt. Precis 

som i Bloms (2003) rapport anser lärarna här att det är viktigt att ta den tid som behövs till frågor och 

händelser som berör eleverna just nu och här. Bloms teori om att tillgången på tid är den stora 

skillnaden mellan grundskola och grundsärskola överensstämmer väl med resultaten i min studie och 

en förklaring till skillnaderna. 

En annan skillnad mellan värdegrundsarbete i grundskolan och grundsärskolan är betydelsen av regler 

i värdegrundsarbetet. Thornberg (2006) till exempel fann att många lärare i grundskolan hänvisade till 

skolans olika regler när de beskrev sitt värdegrundsarbete och stor vikt lades vid att diskutera dessa 

både med elever och med kollegor. Främst handlade det om regler som kan kategoriseras som 

relationella, strukturerande eller skyddande för eleverna. Värdegrundsarbetet på skolorna handlade 

enligt Thornberg ofta om elevernas överträdelser av reglerna och andra dilemman som då uppstod. 

Lärarna i grundsärskolan hänvisar i mycket liten grad i denna studies intervjuer till regelarbetet på 
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skolorna när de beskriver sitt värdegrundsarbete. De lärare som gör det arbetar främst med de äldre 

eleverna och då handlar det framför allt om regler som styr det personliga hos eleverna eller 

etikettsregler för att eleverna ska förstå hur man ska agera i olika situationer. Lärarna i min studie 

beskriver här vikten av att vara goda förebilder för eleverna och väldigt konkret visa hur man bör 

agera. 

Att konkretisera ord och begrepp i värdegrundsarbetet gjorde lärarna i grundsärskolan på flera olika 

sätt och de ansåg att det var nödvändigt för att skapa en förståelse hos eleverna. Det kunde bland annat 

handla om att titta på film, bild eller läsa texter och utifrån det kunde lärarna skapa olika diskussioner 

med och mellan eleverna som handlade om värdegrundsfrågor. Lärarnas synpunkter stämmer väl 

överens med Bloms (2003) studie där det framkom att lärarna använde sig av konkreta och flexibla 

metoder i sin undervisning. Lärarna i min studie beskriver hur de utifrån den elevgrupp de arbetar med 

använder sig av olika metoder i sitt värdegrundsarbete och visar på den flexibilitet i undervisningen 

när det gällde värdegrundsfrågor som också Blom fann även om det i hennes studie handlade om 

ämneskunskaper. Exempel på flexibiliteten som framkom i min studie var bland annat att Cecilia som 

arbetar med elever på tidig utvecklingsnivå arbetade med känslan hos eleverna och att tolka elevernas 

uttryck och Gabriella som arbetar med äldre elever, som själva kan uttrycka sig språkligt, använde sig 

av olika händelser och skapade lärande diskussioner med eleverna utifrån dessa händelser. Jag tolkar 

det som att lärarna i min studie använder sig mycket av ”särskolepedagogiken” som Blom beskriver 

när de arbetar med värdegrundsfrågor i sin undervisning. 

Även om det först uppstod en tystnad under flera av mina intervjuer när jag ställde frågan om hur 

lärarna arbetade med värdegrundsfrågor upplevde jag att det fanns ett stort intresse och en lust till att 

prata om lärarnas värdegrundsarbete. Lärarnas tystnad tolkar jag som en eftertanke och kanske en 

ovana att sätta ord på värdegrundsarbetet. Thornberg (2013) fann i sin studie att lärarna hade brister i 

sina kunskaper kring värdegrundsbegreppet och använde ett vardagligt språk när de samtalade om 

värdegrunden. Min tolkning i denna studie är att lärarna har goda kunskaper om sitt värdegrundsarbete 

och därmed värdegrundsbegreppet men använder ett vardagligt språk när vi samtalar. Den tolkningen 

gör jag genom att alla lärarna i min studie berättar väldigt ingående om sitt värdegrundsarbete och ger 

olika genomtänkta exempel utifrån sin undervisning utifrån deras elevgrupper.  

Viktiga värden/värderingar för eleverna i 

grundsärskolan 

Lärarna i denna studie tog i första hand upp olika personella värden som de anser som viktigast att 

förmedla till eleverna i värdegrundsarbetet. Personella värden handlar enligt Thornberg (2008) om att 

ta ett personligt ansvar samt känslor och självförtroende. I Thornbergs studie var det främst 

relationella värden som lärarna i grundskolan lyfte fram som viktiga för eleverna och talade om dessa 

värderingar i form av normer, beteenden och personliga egenskaper hos eleverna så även här skiljer 

sig våra studier åt. Att eleverna ska få möjlighet att utveckla sin personlighet är något som de flesta av 

lärarna i min studie uttrycker som oerhört viktigt. När lärarna här berättar vad de menar med att 

utveckla sin personlighet handlar det om att eleverna ska få använda sig av det inlärningssätt som 

passar just dem och att undervisningen ska utgå från elevernas styrkor. Även när lärarna i min studie 

använder sig av mer abstrakta värdegrundsbegrepp som till exempel alla människors lika värde utgår 

lärarna från elevernas personlighet då de anser att det är viktigt att eleverna själva ska förstå att de är 

värdefulla personer. Lika värde handlar inte om rättvisa enligt lärarna i min studie, utan rätten att vara 

olika. 
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Lust till lärande, men också till själva livet, är en värdering som flera av lärarna tog upp vid mina 

intervjuer. För en av lärarna var lusten till lärande den absolut viktigaste värderingen som läraren ville 

ge sina elever i värdegrundsarbetet. Lusten till lärande kan enligt Thornberg (2006) kategoriseras som 

ett akademiskt värde och som förekom mycket marginellt i Thornbergs studie. 

Min tolkning av skillnaderna mellan lärarna i grundskolan och grundsärskolan är att lärarna i 

grundsärskolan hela tiden möter elever med olika typer av svårigheter som rör inlärning men också 

svårigheter i den personliga utvecklingen som rör till exempel känslor och självförtroende. Det är 

svårigheter som lärarna i grundsärskolan måste förhålla sig till på olika sätt utifrån elevernas 

utveckling och personlighet även om inte lärarna i grundsärskolan inte alltid är vana vid att sätta ord 

på värdegrundsarbetet. Lärarna i grundsärskolan kan inte stötta alla elever på samma sätt utan även när 

det gäller värdegrundsarbete så ställer det krav på lärarna att vara flexibla och ha goda kunskaper i 

värdegrundsarbetet för att de ska lyckas. Även tiden har enligt min tolkning en betydelse för att lärarna 

i grundsärskolan inte bara kan arbeta med värdegrundsfrågor i akuta situationer utan fokusera mer på 

elevernas personliga utveckling. Tillgången på tid för varje elev är enligt Blom (2003) den största 

skillnaden mellan grundskola och grundsärskola. 

Möjligheter och svårigheter med 

värdegrundsarbete i grundsärskolan 

I min studie tog lärarna under intervjuerna upp tiden som både en möjlighet och svårighet inom 

värdegrundsarbetet. Lärarna beskrev att de hade tid att ta upp olika värdegrundsfrågor med eleverna 

när de upplevde att det behövdes eller som inplanerade lektioner och att det var viktigt att 

värdegrundsarbetet i skolan skulle vara något som på gick hela tiden. Ingen av lärarna i denna studie 

uttryckte någon motsättning mellan värdegrundsarbete och ämnesundervisning som var något som 

flera lärare däremot ansåg i Thornbergs (2006) studie. Det framkom i min studie att tillgången på tid 

för lärarna i grundsärskolan ger också lärarna en möjlighet att möta varje elev och skapa individuellt 

stöd även kring undervisning i värdegrundsfrågor. 

När lärarna under mina intervjuer uttryckte tid som ett problem i värdegrundsarbetet handlade det i 

första hand om brist på tid för att få diskutera värdegrundsfrågor med sina kollegor. Flera av lärarna i 

min studie uttryckte att det är mycket viktigt att få samtala och diskutera den gemensamma 

värdegrunden något som också Modigh och Zackari (2002) anser. När dessa diskussioner om den 

gemensamma värdegrunden saknas skapar det svårigheter för eleverna att tolka och förstå 

värdegrunden enligt lärarna i min studie.  

Slutsatser 

Lärarna i grundsärskolan har en samsyn på vad de anser att begreppet värdegrund betyder då de 

beskriver den som en gemensam plattform att stå på som är viktig. Det stämmer väl överens med 

tidigare forskning av bland annat Colnerud (2004). Till skillnad mot tidigare forskning från till 

exempel Thornbergs studie (2006) i grundskolan där lärarna i första hand lyfter fram regler som 

viktiga i värdegrundsarbetet tar lärarna i den här studien fram elevernas personliga utveckling och 

lusten till lärande. En annan skillnad mellan tidigare forskning och denna studie är att lärarna i 

grundsärskolan inte upplever någon motsättning mellan värdegrundsarbete och ämnesundervisning. 

Många intressanta synpunkter kring värdegrundsarbete har framkommit under intervjuerna. Främst 
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tänker jag på lärarnas syn på vilka värderingar som lärarna anser är viktiga för elevernas utveckling 

som ligger till grund för deras värdegrundsarbete. 

 

Framtida forskning 

Trots ett gediget sökande om tidigare forskning kring värdegrundsarbete i grundsärskolan har jag inte 

funnit något utan bakgrunden i min studie bygger på forskning som gjorts inom grundskolan. Flera av 

de lärare som jag intervjuade uttryckte en glädje över att få samtala med någon om sitt 

värdegrundsarbete i både undervisning och andra skolsituationer som till exempel raster. De upplevde 

ett behov av detta eftersom de ansåg att värdegrundsarbete i grundsärskolan är viktigt för elevernas 

utveckling men också för deras egen personliga utveckling. Detta visar på ett behov att utforska 

värdegrundsarbetet i grundsärskolan vidare.   
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Bilaga 1 Intervjuguide 

 

 

  Inledande frågor. Elevgrupp, erfarenhet, utbildning. 

 

 Berätta vad du anser att ordet värdegrund betyder. 

 

 Vilka värderingar anser du är viktiga för elevernas utveckling? 

 

 Hur arbetar du med värdegrundsfrågor i ditt vardagliga arbete? 

  

 Vilka fördelar ser du med värdegrundsarbete för elever i grundsärskolan? 

 

 Svårigheter? 

 

 Hur hanterar du dessa? 
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