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Abstrakt 
 
Syftet med denna undersökning var att beskriva hur grundskollärare arbetar med 

värdegrunden på en skola som arbetar utifrån en särskild värdegrundsmodell. Skolan har en 

viktig roll när det gäller att förmedla värderingar till eleverna för att de skall kunna fungera i 

samspelet i samhället. Därmed blir det viktigt hur lärare arbetar med värdegrunden. Forskning 

visar att det finns en del svårigheter med värdegrundsarbete.  

 

För att uppnå syftet med studien genomfördes intervjuer med sex grundskollärare på en skola 

i Mellansverige där värdegrundsarbetet är i fokus i form av att de arbetar utifrån en särskild 

värdegrundsmodell. Under intervjuerna användes en intervjuguide med övergripande rubriker 

och till dessa ställdes följdfrågor för att de intervjuade skulle få möjlighet att vidareutveckla 

sina svar. 

 

Resultatet visade att det finns en värdegrundsmodell som påvisas genom värdegrundstavlor 

som hänger i klassrummen, men även på andra ställen i skolan. Det framgick även att varje 

klass har avsatt tid en gång i veckan för värdegrundsarbete. Vidare visade resultatet att 

mycket värdegrundsarbete också sker oplanerat då konflikter hela tiden uppstår mellan 

eleverna. Värdegrundsarbete är något lärarna försöker få med i hela verksamheten. 

 

Nyckelbegrepp: värdegrund, grundskola, lärares värdegrundsarbete 
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1. Inledning 
 
Vi har under vår verksamhetsförlagda utbildning på lärarprogrammet, samt vid tidigare arbete 

inom skolan, sett och upplevt att elever under raster och på lektionstid emellanåt behandlat 

skolpersonal och varandra illa samt respektlöst. Något som vi har sett, leder till att lärare 

emellanåt avbryter ordinarie undervisning. De försöker ta itu med problemet för stunden och 

kanske löser detta enbart med de inblandade för att på så sätt fortare komma igång med 

lektionen. I vissa fall utan att de arbetar med det som ett förebyggande värdegrundsarbete. 

Dessa sätt att försöka lösa uppkomna situationer är något som även Thornberg (2006) belyser 

i sin forskning kring lärares värdegrundsarbete. 

 

I den nuvarande läroplanen för grundskolan (Lpo 94) framgår att ” Skolan har en viktig 

uppgift när det gäller att förmedla och hos eleverna förankra de grundläggande värden som 

vårt samhällsliv vilar på” (Lpo 94 s.3).  Med utgångspunkt från ovanstående stycke kan det 

uppstå en problematik i att inte arbeta förebyggande med värdegrundsfrågor utan lösa 

problem för stunden och enbart med de inblandade. Problemet kan vara att det signalerar att 

värdegrundsarbete är mindre värt än ämnesundervisning. 

 

Mot bakgrund av det vi har sett och upplevt inom skolan vad gäller värdegrundsarbete samt 

vikten av skolans roll vid detta arbete som nämns i Lpo 94, så har vi valt att göra en studie om 

hur grundskollärare på en skola med värdegrunden i fokus arbetar med denna. Detta arbete 

bidrar till att ge en inblick i hur arbete med värdegrunden kan se ut på en skola med denna i 

fokus. 

 

2. Bakgrund 
 
I detta avsnitt presenteras en kort definition om vad begreppet värdegrund står för, men det 

redovisas även en del av vad som omnämns i Lpo 94 angående skolans värdegrund. Det 

presenteras även vad tidigare forskning har kommit fram till och vad vi funnit i litteraturen 

angående lärares värdegrundsarbete. 
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2.1 Begreppsdefinition 

Nationalencyklopedin (www.Ne.se) definierar begreppet värdegrund som ” de grundläggande 

värderingar som formar en individs normer och handlingar”. Med normer avser 

Nationalencyklopedin ” det ”normala” eller godtagna beteendet i t.ex. en social grupp /…/”. 

Enligt Linde (2001) återspeglas de värderingar som finns i samhället i skolans värdegrund. 

Den visar enligt Linde på vad svenska folket i dagsläget anser vara viktigt och värdefullt samt 

omfattar de normer som dessa anser bör vara elementärt i mänskligt liv. Tanken med 

värdegrunden är, enligt författaren, att ”/…/ samla vårt folk kring de livsregler och livsideal 

som är förankrade i den svenska traditionen och ”folksjälen””(Linde s.13).  

      

2.2 Värdegrundens förankring i styrdokument 

I Lpo 94 redovisas att det är av stor vikt att skolan förmedlar samhällets värderingar och 

därigenom ger eleverna förutsättningar att utveckla empati och respekt för andra människor:   

Skolan har en viktig uppgift när det gäller att förmedla och hos eleverna förankra de 

grundläggande värden som vårt samhällsliv vilar på. Människolivets okränkbarhet, individens 

frihet och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet mellan kvinnor och män samt 

solidaritet med svaga och utsatta är de värden som skolan skall gestalta och förmedla. (Lpo 94 s. 3) 

Vidare anges att skolan har till uppgift att utveckla elevernas medmänsklighet. Skolans roll är 

också att arbeta för en skolmiljö där eleverna känner en trygghet i att lärarna motarbetar 

odemokratiska handlingar och beteenden:   

Skolan skall främja förståelse för andra människor och förmåga till inlevelse. Omsorg om den 

enskildes välbefinnande och utveckling skall prägla verksamheten. Tendenser till trakasserier och 

annan kränkande behandling skall aktivt motverkas. (Lpo 94 s. 3) 

Under livets gång kan människor, enligt Regeringens proposition 1992/93:220, hamna i 

situationer där etiska ställningstaganden och en god värdegrundsuppfattning bidrar till att 

eventuellt lösa uppkomna konflikter och svårigheter, på ett för de inblandade parterna 

tillfredställande sätt. Skolan har, enligt Lpo 94, ”/…/ i uppdrag att överföra grundläggande 

värden och främja elevernas lärande för att därigenom förbereda dem för att leva och verka i 

samhället ” (Lpo 94 s.5). Vidare anges att ”alla som verkar i skolan skall hävda de 

grundläggande värden som anges i skollagen och i denna läroplan och klart ta avstånd från det 

som strider mot dem” (Lpo 94 s.4). 
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2.3 Lärares arbete med värdegrund 

2.3.1 Ämneskunskap kontra värdegrund 

I Thornbergs (2006) forskning om hur lärare hanterar värdegrundsarbete i skolan 

framkommer att det finns en motsättning mellan att arbeta med värdegrunden och att 

undervisa i skolämnen. Lärarna hävdar att tiden är ett problem då det finns så mycket annat 

som måste hinnas med, till exempel att de olika kunskapsmålen i kursplanerna skall uppfyllas. 

Det leder ofta till att detta prioriteras före arbete med värdegrunden. Även Linnér (2005) 

belyser problemet i sin forskning kring lärares värdegrundsarbete. 

 

En möjlig orsak till att lärare prioriterar målen i de olika skolämnena före arbetet med 

värdegrunden kan enligt Zackari och Modigh (2000) och Utbildningsdepartementet (1997) 

vara att de olika skolämnena har mål som skall uppnås. Dessa mål är lätta att mäta till skillnad 

från värdegrundsarbete som har mål att sträva mot. 

 

2.3.2 Planering av värdegrundsarbete 

Thornberg (2006) redovisar att det mesta av lärarnas värdegrundsarbete är oplanerat och 

baseras på vad eleverna säger och gör. Mycket av lärarnas värdegrundsarbete sker i samband 

med att konflikter uppstår på rasterna. Dessa konfliktsituationer leder till att lärarna får ta tid 

från lektionen för att försöka hantera konflikterna. Ibland löses konfliktsituationerna snabbt åt 

eleverna och i vissa fall säger lärarna att de inte har tid att ägna lektionen åt dessa. Det finns 

även tillfällen då de ägnas en del tid av lektionstiden. 

 

Ibland väljer lärarna att ta konflikten enskilt med de inblandade eleverna, vilket kan ske både 

under och efter lektionen. Thornberg (2006) redovisar utifrån flera lärares handlande att 

hanteringen av konflikterna är av stor vikt men att det finns en motsättning mellan att ta sig an 

detta och att inleda lektionen. 

 

När det gäller de intervjuade lärarnas beskrivning av sitt värdegrundsarbete, skriver 

Thornberg (2006) att de ser det som ett kontinuerligt arbete och inte något som sker på en viss 

bestämd tid. Dock sker en viss planering av värdegrundsarbetet i form av att ett fåtal klasser 

har en schemalagd lektion per vecka utefter ett särskilt värdegrundsmaterial som heter Charlie 

(se bilaga C). 
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Om arbetet med värdegrunden inte sker regelbundet, utan endast vid enstaka tillfällen, 

utvecklas inte social kompetens och värdegrund hos eleverna enligt Zackari och Modigh 

(2000). Colnerud (2004) anser att det finns en risk att detta arbetssätt bygger på synen att 

dessa frågor kan särskiljas från övrig verksamhet i skolan. Nämligen att värdegrundsarbete 

kan klaras av under lektioner där det arbetas med någon typ av färdigt värdegrundsmaterial, 

exempelvis Charlie, och under övrig tid inte ge det någon uppmärksamhet.  Vidare redovisar 

Skolverket (2001) att skolans värdegrund inte skall ses som ett enstaka projekt utan att det är 

en kontinuerlig process som genomsyrar allt arbete i skolan.    

 

2.3.3 Värdegrund i skolämnena 

Angående integrering av värdegrundsarbete i skolämnena redovisar Thornberg (2006) att 

detta sker mycket sällan. När det väl sker så fokuseras det mestadels på faktakunskaper före 

etiska samtal. Ett exempel är när en lärare i sin religionsundervisning ger sina elever uppgifter 

utifrån vad som anses vara viktig kunskap inom kristendomen. Denna kunskap är 

faktabaserad istället för etiskt problematiserad. En av två lärare som, enligt Thornberg, till 

viss del integrerar värdegrundsarbetet i skolämnet gör detta genom att i idrottsämnet arbeta 

med samarbetsövningar. Det visar sig också genom något som benämns som 

gentlemannaregler, vilket kan vara att till exempel uppmuntra och berömma varandra på plan, 

inte skratta om någon missar samt vara en god förlorare. 

 

Zackari och Modigh (2000) redovisar att arbete med värdegrunden inte skall vara något som 

sker utanför den vanliga ämnesundervisningen utan alla skolämnen måste ge tid åt detta 

arbete. Detta understryks även av Miller och Pedro (2006), Orlenius (2001) och SOU 

1992:94. Dock poängterar Zackari och Modigh att vissa skolämnen är mer passande för arbete 

med värdegrundsfrågor, exempelvis samhällskunskap, historia, religion och filosofi, då det i 

dessa ämnen kan vara lättare att föra diskussioner kring demokrati och demokratiska värden.   

  

I Veugelers och De Kats (2003) studie framgår det att lärare upplever en svårighet med att 

diskutera värderingar med eleverna om klasserna består av många elever. Däremot tror lärarna 

att det är viktigt att stimulera värdediskussioner under vanliga lektioner. Eleverna i studien 

anser att det är bättre att ha dessa diskussioner i mindre grupper på grund av att de då vågar 

säga sin åsikt utan att någon skrattar åt dem.  

 4



 
 

2.3.4 Läraren som förebild 

Ur Thornbergs (2006) forskning framgår att en del av lärarna har den uppfattningen att ett 

tillvägagångssätt i arbete med värdegrunden är att vederbörande själv fungerar som en 

förebild. Lärarna anser att det är viktigt att vara en god förebild för att visa eleverna hur de 

förväntas vara och bete sig, i förhoppning om att de skall anamma detta gentemot sina 

kamrater och lärare. I likhet med Thornberg belyser ett flertal källor (Linnér, 2005; Hedin & 

Lahdenperä, 2002; Zackari & Modigh, 2000; Utbildningsdepartementet, 1997; Veugelers & 

de Kat 2003; Gren, 2001) vikten av att som lärare vara en god förebild för eleverna. 

 

Ett exempel på vikten av att efterleva de värden som lärare talar om med sina elever ges av 

Gren (2001). Det handlar om en lärare som under en promenad talar om för barnen att de 

måste följa trafikreglerna. Sedan kör läraren till badet, med fem barn i bilen. Denne säger att 

de skall få åka rally och kör i 100 km/h på en väg där hastighetsbegränsningen är 70 km/h. 

Denna och liknande situationer anser Gren kan minska lärares trovärdighet. 

 

2.3.5 Samarbete och kompetens vad gäller värdegrundsarbete 

Linnér (2005) har i sin forskning tillsammans med lärarna i åtta arbetslag inom en kommun, 

diskuterat kring ett yrkesetiskt dokument som tagits fram i kommunen. Resultatet från denna 

visar på att arbetslagen är positiva till samarbete och samtal kring värdegrundsfrågor. 

Anledningen till att lärarna är positiva till detta är att de får möjligheter att diskutera etiska 

problem med varandra. Det positiva med att diskutera värdegrundsfrågor inom 

personalgruppen belyses också i Skolverkets (1999) rapport angående skolors 

värdegrundsarbete. Den visar på att lärarna då kan få stöd av varandras olika erfarenheter och 

kompetenser. 

 

Att enbart formulera ett yrkesetiskt dokument anser ett av arbetslagen i Linnérs (2005) 

forskning inte vara tillräckligt om det inte diskuteras och samtalas om det i arbetslaget. Dock 

upplever ett annat av arbetslagen att det är svårt att finna tid till dessa diskussioner inom 

arbetslaget. Även Skolverkets (2000) studie redovisar att lärarna ofta saknar tid att reflektera 

och samtala omkring värdegrunden i den utsträckning de önskar.   

 

Angående samarbete kring värdegrundsfrågor redovisar Utbildningsdepartementet (1997) att 

detta är nödvändigt mellan skolans personal ur en pedagogisk och organisatorisk synvinkel, 
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för att skolan skall kunna uppnå de grundläggande värdena. Vidare anser Zackari och Modigh 

(2000) att för att få till ett bra pedagogiskt arbete kring värdegrunden så behövs långsiktiga 

strategier för att se vad som skall göras och hur det skall göras. Zackari och Modigh anser att 

det behövs avsättas mycket tid till detta för reflektion och diskussion.   

  

När det gäller värdegrundsarbete hävdar Zackari och Modigh (2000) att det ibland finns 

behov av en annan pedagogik än den traditionella, rena faktaförmedlande, 

ämnesundervisningen. Anledningen är att denna kan leda till att motivationen och lusten att 

lära hos eleverna avtar på grund av att faktakunskapen inte problematiseras. För att förbättra 

arbetet med värdegrunden inom skolan anser Zackari och Modigh, i likhet med 

Utbildningsdepartementet (1997) och Thornberg (2004), att kompetensutveckling av lärare 

behövs vad gäller värdegrundsfrågor. 

 

2.4 Sammanfattning 

Utifrån den forskning som presenterats kan det konstateras att det finns problem när det gäller 

värdegrundsarbete i skolan. Värdegrunden integreras inte i ämnesundervisningen och denna 

prioriteras före arbete med värdegrunden på grund av kunskapsmålen i kursplanerna. Utöver 

detta saknas ofta tid för att diskutera och samarbeta kring värdegrunden i arbetslagen.        

 

3. Syfte och forskningsfråga 
 
I den forskning vi tagit del av, har kartläggningen av lärares värdegrundsarbete skett på skolor 

som inte uttalat har värdegrunden i fokus och inte arbetar utefter en särskild 

värdegrundsmodell. Syftet med denna undersökning är därför att beskriva hur grundskollärare 

arbetar med värdegrunden på en skola som arbetar utifrån en särskild värdegrundsmodell. Ur 

syftet har denna specifika forskningsfråga utmynnat: 

• Hur arbetar några lärare på en grundskola där värdegrundsarbetet är i fokus? 
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4. Metod 
 
Under detta avsnitt motiveras varför vi har valt den metod som använts för datainsamlingen, 

hur och varför vi valt aktuell skola och informanter, hur vi har gått tillväga samt hur 

materialet har bearbetats. Avsnittet innehåller även etiska överväganden samt studiens 

tillförlitlighet. 

   

4.1 Val av metod 

För att utföra denna undersökning valde vi att använda intervjuer som datainsamlingsmetod. 

Då syftet med vår studie var att beskriva hur grundskollärare arbetar med värdegrunden ansåg 

vi att det var motiverat att använda kvalitativa intervjuer, då Trost (2005) anser att det är en 

metod att använda då det gäller att utifrån frågeställningen, förstå och hitta mönster. Valet att 

inte använda observationer grundades på att vi såg en möjlig risk i att förlora information. 

Detta på grund av att vi eventuellt inte skulle ha hunnit med att anteckna allt som skedde. En 

annan anledning till att inte observationer valdes var arbetets omfattning. Detta eftersom 

Stukát (2005) redovisar att en nackdel med observationer är att de ofta är tidskrävande. 

 

Vi valde att utforma en intervjuguide (se bilaga A) med övergripande rubriker. Frågorna 

ställdes inte i den ordning de skrivits i guiden, utan vi anpassade frågeordningen utefter 

rådande situation. Då vi ansåg att något svar behövde vidareutvecklas använde vi oss av 

följdfrågor, vilket Trost (2005) anser är en fördel med dessa typer av intervjuer.  

 

4.2 Val av skola och informanter 

Vid val av skola använde vi oss av, något som Trost (2005) benämner som, strategiskt urval. 

Detta i form av att det var en för oss känd skola där värdegrunden har satts i fokus med hjälp 

av en särskild värdegrundsmodell som de arbetat utefter sedan läsåret 2004/2005.  

 

Vi valde i denna studie att intervjua sex grundskollärare. Antalet informanter motiveras dels 

med arbetets omfattning, men även med något som Holme och Solvang (1997) benämner som 

tillfällighetsurval. Detta på grund av att dessa var de enda som fanns till förfogande då 

flertalet av de tillfrågade angav tidsbrist som ett skäl till att inte delta. Lärarna som deltog i 

studien arbetade inom skolåren 1-5. 
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4.3 Tillvägagångssätt 

Först kontaktades rektor på skolan, för att få ett godkännande av undersökningen. Denna 

kontakt skedde muntligt på plats på skolan. Därefter kontaktades informanterna genom att vi 

frågade de som fanns tillgängliga på skolan. I enlighet med vad Trost (2005) skriver, 

presenterade vi oss och avsikten med undersökningen samt kom överens med informanterna 

om tid och plats för intervjuerna. Vid val av intervjuplats lät vi informanterna bestämma en 

plats som för dem kändes trygg och hade en ostörd miljö, vilket Trost anser vara viktigt.  

 

Vid första kontakten tillfrågades även informanterna om vi hade deras medgivande till att 

spela in intervjuerna. Vid dessa intervjuer var vi båda närvarande. För att registrera 

intervjusvaren användes både en bandspelare och en mp3-spelare, med motiveringen att 

gardera oss mot tekniska problem under intervjuernas gång. 

 

4.4 Etiska överväganden 

När det gäller etiska överväganden använde vi oss av de fyra huvudkrav( informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet) som Vetenskapsrådet (2002) 

redovisar. Uppgiftslämnarnas samtycke angående deltagande i intervjuerna inhämtades. 

Informanterna blev vid intervjutillfällena informerade om att deltagandet var frivilligt samt att 

de hade möjlighet att när som helst avbryta intervjun. De informerades också om att 

uppgifterna kommer att behandlas konfidentiellt. Avidentifieringen gjordes så att det 

minimerade risken att avslöja vem som sagt vad under intervjuerna. Detta innebär att inga 

namn på informanterna och skolan har angivits i studien. Utöver detta redovisas inget talspråk 

och inga dialekter i citaten som kan avslöja informanternas identiteter. 

 

Det specifika värdegrundsprogrammet som skolan har använt sig av för att ta fram den 

gemensamma värdegrundsmodellen har i resultatkapitlet och i bilaga B benämnts som ”A” i 

syfte att avidentifiera skolan. Adressen till aktuell bilaga har inte redovisats av den orsaken att 

minska risken att identifiera aktuell skola. Av samma orsak har skolans namn, i bilagan, 

ersatts med ett ”X”. 
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4.5 Bearbetning av data 

I likhet med vad Trost (2005) anger använde vi oss av en metod där vi först lyssnade på 

banden flera gånger och skrev ner minnesanteckningar. Därefter skrev vi sammanfattningar 

för varje informant och omstrukturerade dessa så att de stod i relation till intervjuguiden.  

 

Genom att ha strukturerat materialet enligt ovanstående, anser Trost (2005) att det blir lättare 

att bearbeta detta. I vårt fall har det underlättat arbetet med att finna samband och mönster i 

informanternas svar. 

 

För att få fram relevanta citat att belysa resultattexten med har vi använt oss av mp3-spelaren 

kopplad till ett dataprogram som gjort det enklare att navigera fram och tillbaka i materialet.   

 

4.6 Tillförlitlighet 

Både Stukát (2005) och Trost (2005) redovisar att det är viktigt att det mätinstrument som 

används mäter det som är avsett att mätas. Av denna anledning har vi lagt ner ett stort arbete 

på att ta fram frågor som ger svar utifrån undersökningens syfte och frågeställning. Trost 

anser bland annat att många påståendefrågor eller avsaknad av följdfrågor, samt följdfrågor i 

för liten utsträckning, begränsar trovärdigheten. Detta har vi försökt ha i beaktande vid 

utformandet av vår intervjuguide och vid genomförandet av intervjuerna.  

 

För att öka trovärdigheten ytterligare valde vi att utföra enskilda intervjuer framför 

gruppintervjuer. Detta på grund av att Stukát (2005) redovisar att det vid gruppintervjuer finns 

en risk att informanterna inte delger känslig information som kanske skulle delges vid en 

enskild intervju.  

 

4.7 Provintervju 

Vi valde att utföra en provintervju med en för oss känd grundskollärare för att se om de svar 

vi fick utifrån intervjuguiden stämde överens med studiens syfte. Vi ansåg att så var fallet och 

därför valde vi att använda intervjusvaren i vår studie eftersom Trost (2005) anser att de delar 

i provintervjun som bedöms vara bra, mycket väl kan användas. 
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Vi såg även en fördel med att kunna testa var bandspelare och mp3-spelare skulle placeras för 

att få ett bra inspelningsljud på både intervjuare och informant. 

 

5. Resultat 
 
Under denna rubrik presenteras resultaten från de genomförda intervjuerna. För att öka 

läsbarheten kategoriseras och redovisas svaren under olika rubriker. Resultaten redovisas i 

löpande text med belysande citat.   

 

5.1 De intervjuade lärarnas värdegrundsarbete 

5.1.2 Skolans gemensamma värdegrund 

Det framgår av alla de sex intervjuade att skolan har en gemensam värdegrundsmodell (se 

bilaga B) som grundar sig på det särskilda värdegrundsprogrammet ”A”. Utifrån detta 

program har lärarna i grupper noggrant diskuterat, formulerat och kommit fram till vad som 

ska gälla på denna skola. Skolans gemensamma värdegrundsmodell består av en nedskriven 

text som dels tydliggör skolans, personalens och elevernas värdegrund samt ordningsregler. 

Resultatet av denna modell påvisas genom särskilda värdegrundstavlor som hänger i varje 

klassrum samt på andra ställen i skolan. Detta arbete tog enligt informanterna lång tid och 

utfördes bland annat på konferenstid och på studiedagar.  

På den här skolan har vi arbetat väldigt mycket med värdegrunden. Vi har arbetat efter det här som 

heter ”A” där det finns regler för skolan och det finns för barn och det finns för vuxna och så 

vidare. De här har resulterat i, efter flera års omarbetande att det har kommit ut tavlor som finns i 

alla klassrum och på alla möjliga ställen. 

Enligt informanterna skall skolans värdegrundsregler omarbetas inom en snar framtid och 

varje klass har fått lämna förslag på förändringar. 

 

5.1.3 Planerat värdegrundsarbete 

Samtliga informanter redovisar att tid finns avsatt en gång i veckan för att arbeta med 

värdegrunden. Flertalet av lärarna använder under detta värdegrundsarbete olika typer av 

färdigt material, exempelvis Charlie och EQverkstan (se bilaga D). Några av lärarna använder 

sig även av egentillverkat material. Det framgår också att ett flertal av lärarna arbetar med att 
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träna eleverna att förstå svåra ord som omnämns på de värdegrundstavlor som finns i 

klassrummen. 

 

Resultatet när det gäller klassens storlek vid den avsatta tiden för värdegrundsarbete visar på 

att några av lärarna arbetar med det i mindre grupper och några i helklass. Ett flertal av dem 

som arbetar med det i helklass har en önskan om att arbeta i mindre grupper. Hälften av de 

sex informanterna anser att det blir en större trygghet för eleverna att säga sin åsikt om 

värdegrundsarbete sker på detta sätt. Detta faktum till trots är det några av lärarna som anger 

att det är mycket som kräver mindre grupper, vilket leder till prioriteringar. Resultatet visar på 

en viss form av motsättning, hos några lärare, mellan ämnesundervisning, i strävan mot att 

eleverna ska nå kunskapsmålen, och arbete med värdegrunden. Detta redovisas på följande 

sätt av en lärare: 

Visst finns det önskemål att sitta i mindre grupper för det finns barn som inte säger så mycket i 

helklass /…/ men de få tillfällen jag har halvklass /…/ har jag valt att ha matematik för det är så 

många som behöver lite extra hjälp i matematik och det hinner man aldrig med i helklass. 

En annan lärare uttrycker: 

Man vill ju arbeta på grupptimmar med annat också, med matematik och svenska/…/ och alla mål 

som ska uppfyllas. Men det här är viktigt för fungerar inte det här fungerar ingenting annat heller.   

Ett annat förhållningssätt när det gäller ämnesundervisning gentemot arbete med värdegrund 

redovisas av en lärare med dessa ord: 

Det här med att ha en värdegrund och att stärka barn på olika sätt /…/ det är som jag har sagt flera 

gånger, jag tycker att det är viktigare än skolämnena. Utan ett bra jobb med värdegrundsfrågor 

varje dag får vi aldrig någon bra skola. 

När det gäller den avsatta värdegrundstiden visar resultatet på en varierande bild av hur 

planeringens omfattning ser ut. Vissa planerar mycket medan andra inte lägger ner lika 

mycket tid på förberedelser. Några av lärarna ser dock en möjlig farhåga med att ha avsatta 

timmar för värdegrundsarbete. En av lärarna belyser detta på följande sätt: 

Värdegrunden är mycket ett förhållningssätt. Det är ingenting man gör kanske en gång i veckan, 

utan det finns där hela tiden. 

Risken när man använder det man kallar trygghetstimmar är att man känner att vi har gjort det. 

Men det måste finnas med, det här med respekt, i tanken hela tiden. 
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Vad gäller integrering av värdegrundsarbete i skolämnena visar resultatet att ett fåtal av 

lärarna gör detta. Detta exemplifieras genom att eleverna i svenska skriver en uppsats om en 

händelse eller olika typer av samarbetsövningar, något som även gäller för engelska. En lärare 

påpekar att dessa övningar är bra ur ett värdegrundsperspektiv och att eleverna även tillägnar 

sig kunskap i skolämnena. Annars visar resultatet att det inte är vanligt att lärarna integrerar 

värdegrunden i ämneskunskaperna. Den vanligaste typen av ämnesintegrering, om den nu kan 

kallas så, är när det under lektionerna händer något som läraren vill tillrättavisa eller förklara. 

Detta kan exempelvis vara att någon skrattar när någon gissar fel, tränger sig före vid 

hämtande av saker i lådor eller att läraren vill förstärka ett bra beteende hos eleverna. 

5.1.4 Oplanerat värdegrundsarbete 

Flera av informanterna redovisar att arbete med värdegrunden är något som de försöker få 

med i hela verksamheten. Detta ges uttryck i att de till exempel förstärker bra beteende hos 

eleverna men det kan även vara att de påpekar för eleverna hur de skulle ha kunnat agera 

annorlunda, för att på så sätt kanske ha kunnat undvika till exempel en konflikt. 

  

Resultatet visar på att det oplanerade värdegrundsarbetet är, om inte det vanligaste så i varje 

fall, en väldigt stor del av arbetet med värdegrunden bland lärarna. Detta på grund av att det 

varje dag, främst under rasterna, inträffar saker som gör att lärarna blir tvungna att ingripa och 

försöka lösa situationerna. 

 

Resultatet visar vidare att ett vanligt sätt för lärarna att lösa situationer som uppstår är genom 

enskild hantering med de inblandade. Om det däremot är flertalet ur klassen som är 

inblandade anger flera av lärarna att de tar upp och diskuterar konflikten i helklass. En lärare 

påpekar en viss form av motsättning mellan förlorad lektionstid gentemot en lösning av alla 

konflikter i helklass på följande sätt: ”Jag tycker inte att allting behöver lösas i helklass för det 

tar för mycket lektionstid”  

 

Ett annat sätt som några lärare använder sig av för att arbeta med situationer som uppstått, 

under till exempel rasterna, är att spela teater som skildrar en uppkommen situation. Detta kan 

ske genom att vuxna spelar upp situationen som den var och eleverna får stanna pjäsen när de 

anser att något är fel. I samband med detta inleds en diskussion om hur den skulle kunna 

hanteras på ett bättre sätt, men ibland får de också själva spela upp en version av händelsen 

som de anser att den ska hanteras. 
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För att ha möjlighet att kunna använda sig av detta arbetssätt anser lärarna att det finns ett 

behov av att vara flera vuxna, vilket oftast inte är fallet. Detta står i relation till vad en annan 

lärare nämner angående behovet av flera vuxna vid värdegrundsarbete. Nämligen att det 

rimmar illa att skära ned på resurser och personal inom skolan samtidigt som ett bra 

värdegrundsarbete skall utföras. 

 

5.1.5 Utbildning och samarbete vad gäller värdegrundsarbete 

Resultatet visar att den vanligaste utbildningen som flertalet av informanterna har inom 

värdegrundsarbete är på materialet Charlie. Några av lärarna påpekar dock att de har skaffat 

sig ytterligare kunskap inom ämnet via exempelvis föreläsningar, kurser och utbildning. Det 

framgår att några ur skolpersonalen deltar i en utbildning som heter Social Emotionell 

Träning(SET) och att dessa sedan skall utbilda övrig personal i detta. Flera av lärarna anser att 

det är bra att emellanåt få ytterligare utbildning inom ämnet. 

Även om man har läst mycket och har mycket i det bagaget så tror jag ändå att man då och då 

behöver lite påminnelser/…/ genom att få höra hur andra tycker och tänker samt få lite påfyllnad 

om det här. 

Det är klart att det behövs lite nytt som kommer in så att man får lite /…/ nya idéer.  

Samarbete mellan lärarna vad gäller värdegrundsarbete, i form av att hjälpas åt i klasserna, är 

något som enligt informanterna sällan förekommer vid nuvarande arbete. Resultatet visar att 

vissa av lärarna hade ett bättre samarbete förut. Ändringar i arbetslagen, till detta läsår, i form 

av att lärare tillkommit på grund av sammanslagning med en annan skola, och att lärare som 

tidigare haft ett samarbete blivit tvungna att byta byggnad på skolan, har resulterat i en 

försämring av samarbetet. 

 

När det gäller samarbete i arbetslagen kring värdegrunden visar resultatet att detta inte är 

särskilt vanligt i nuläget. Däremot tror flera av lärarna att detta kommer att öka framöver då 

värdegrundsreglerna skall omarbetas. Informanterna redovisar att samarbetet i arbetslagen 

kring värdegrundsfrågor var större då de utformade skolans gemensamma värdegrundsmodell 

jämfört med hur det är nu. Dock anger lärarna att de är positiva till att i arbetslagen ta del av 

varandras sätt att arbeta med värdegrunden. 
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5.1.6 Läraren som förebild 

En del av informanterna nämner att läraren har en viktig funktion när det gäller att fungera 

som en förebild för att med sitt agerande föregå med gott exempel inför eleverna. Detta 

uttrycks av en lärare som: ”barn gör som man gör, inte som man säger”. Dock är en lärare 

noga med att påpeka att barn och vuxna har olika regler när det gäller vissa saker. 

 

Samtliga informanter är eniga om vikten av att värdegrundsfrågor behandlas i skolan. De 

anger vidare att det är viktigt att arbeta både förebyggande och kontinuerligt med dessa 

frågor. Flera av lärarna nämner vikten av värdegrundsarbete för att resten av 

skolverksamheten ska fungera. En lärare belyser detta så här: 

Om du inte har trygghet i gruppen och fina relationer barnen emellan är det mycket svårare att lära 

dem läsa och räkna. 

5.2 Sammanfattning 

Resultatet visar att skolan har en gemensam värdegrundsmodell som grundar sig på det 

särskilda värdegrundsprogrammet ”A”. Arbetet med att ta fram denna modell tog enligt 

informanterna lång tid. Enligt informanterna finns tid avsatt för värdegrundsarbete i klasserna. 

Vissa arbetar med det i mindre grupper och andra i helklass. Ett flertal av de sistnämnda 

skulle vilja arbeta med det i mindre grupper. Dock anger några lärare att det är mycket som 

kräver mindre grupper, vilket leder till prioriteringar. Resultatet visar på en viss form av 

motsättning, hos några lärare, mellan arbete med värdegrunden och en strävan att uppnå 

kunskapsmålen.  

 

Vidare redovisar informanterna att mycket värdegrundsarbete sker oplanerat eftersom det hela 

tiden, främst under rasterna, uppstår situationer. När det gäller integrering av 

värdegrundsarbetet i skolämnena visar resultatet att ett fåtal av informanterna gör detta. 

Samtliga informanter anser att det är viktigt att värdegrundsfrågor tas upp i skolan och att det 

sker både förebyggande och kontinuerligt.  
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6. Diskussion 
 
Under denna rubrik förs en diskussion angående vald metod för datainsamling, men även en 

diskussion mellan studiens resultat och vad tidigare forskning kommit fram till. Förslag ges 

också på vidare forskning inom området. 

 

6.1 Metoddiskussion 

Anledningen till att vi valde kvalitativa intervjuer som datainsamlingsmetod framför enkät är 

att Trost (2005) anser att det är en bra metod för att utifrån frågeställningen förstå och hitta 

mönster. En annan orsak är att genom följdfrågor ge informanterna möjligheten att 

vidareutveckla något av sina svar, vilket Trost anser är en fördel med dessa typer av 

intervjuer.  

 

Anledningen till att observation inte valdes var att vi såg en risk med att inte hinna med att 

anteckna allt som skedde. Eventuellt skulle en videoobservation ha kunnat användas men vi 

såg en risk med det Stukát (2005) redovisar om att det kan krävas lång tid att vänja sig vid en 

sådan för de observerade.    

 

Möjligtvis skulle observation kunna vara ett komplement till intervjuerna, och eventuellt bidra 

till en högre trovärdighet, i form av att kunna se om informanterna agerar på det sätt som 

framkommit under intervjuerna. På grund av arbetets omfattning har det dock inte funnits tid 

till att utföra dessa observationer. Användandet av bandspelare och mp3-spelare vid 

intervjutillfällena anser vi ökar trovärdigheten då möjlighet fanns att lyssna på materialet flera 

gånger men även som Trost (2005) nämner att intervjuaren i efterhand slipper fundera över 

vad anteckningarna betyder. I likhet med Trost såg vi fördelar i att slippa anteckna 

intervjusvaren och därmed bättre kunna koncentrera oss på frågorna och svaren. Detta anser 

vi också ökar trovärdigheten på grund av att det kan vara svårt att annars få med allt som 

informanterna säger. 

 

Vid genomförandet av intervjuerna var vi båda två närvarande. Enligt Trost (2005) kan den 

intervjuade känna sig i underläge med två intervjuare, något vi haft i åtanke. Dock valde vi 

detta tillvägagångssätt dels på grund av att Trost redovisar att det kan vara ett gott stöd att 
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vara två men även det faktum att ingen av informanterna hade någon invändning mot att bli 

intervjuad av två intervjuare.  

 

Vid bearbetningen av våra data såg vi, precis som Trost (2005), en fördel i att utelämna 

material som inte är relevant för studien, istället för att till exempel transkribera hela 

intervjuerna. Något som Trost anser är ett tidsödande arbete.      

6.2 Resultatdiskussion 

6.2.1 Ämneskunskap kontra värdegrundsarbete 

Utifrån Thornbergs (2006) och Linnérs (2005) forskning framgår att det finns en motsättning 

mellan värdegrundsarbete och ämnesundervisning som grundar sig på tidsbrist, vilket ofta 

leder till att lärarna prioriterar att uppfylla kunskapsmålen i kursplanerna. Resultatet som 

framkommer i vår studie visar på en viss motsättning mellan dessa, nämligen att trots en 

önskan att arbeta med värdegrundsfrågor i mindre grupper så prioriterar vissa av lärarna att 

arbeta med ämnesundervisning även då de har möjlighet att arbeta i mindre grupper. En 

tänkbar anledning till att lärare prioriterar målen i skolämnena före värdegrundsarbete kan 

enligt Zackari och Modigh (2000) och Utbildningsdepartementet (1997) vara att de olika 

ämnena har mål som skall uppnås, som är lätta att mäta, medan värdegrundsarbete har mål att 

sträva mot. 

 

Skulle dessa motsättningar kunna undvikas om även värdegrundsarbetet blir ett eget ämne där 

eleverna har mål som skall uppnås? Colnerud (2004) anser att det inte är rätt väg att gå då det 

finns en risk att detta bygger på synen att dessa frågor kan separeras från övrig verksamhet i 

skolan. Nämligen att det kan klaras av under lektioner där det arbetas med något färdigt 

värdegrundsmaterial, och under resterande tid inte ge det någon uppmärksamhet. Detta 

understryks genom några av våra informanters farhågor med avsatta timmar för 

värdegrundsarbete, i form av känslan att det är avklarat. En annan nackdel med att bara arbeta 

med värdegrundsfrågor vid enstaka tillfällen är enligt Zackari och Modigh (2000) att 

elevernas sociala kompetens inte utvecklas.  

 

Om så är fallet är det viktigt, som flertalet forskare (Zackari & Modigh, 2000; Miller & Pedro, 

2006; Orlenius, 2001; SOU 1992:94) påpekar, att värdegrundsarbete inte är något som skall 

ske utanför den vanliga ämnesundervisningen utan varje ämne måste ge tid till detta. I 
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Thornbergs (2006) forskning, samt i vår studie, visar det sig att värdegrundsarbete sällan 

integreras i de olika skolämnena. Den vanligaste ämnesintegreringen i vår studie, om den nu 

kan kallas så, är att läraren under lektionen tillrättavisar eller förklarar något för eleverna.  

 

Ytterligare en motsättning mellan värdegrundsarbete och ämnesundervisning kan visa sig i 

sättet att hantera konfliktsituationer mellan eleverna. I likhet med Thornbergs (2006) 

forskning framgår det i vår studie att oplanerat värdegrundsarbete är något som lärare ofta får 

ägna sig åt. Detta på grund av att det återkommande, främst på rasterna, uppträder situationer 

mellan eleverna som måste lösas. Thornberg redovisar, baserat på flera lärares handlande, att 

konflikthanteringen, som kan ske både individuellt och i helklass, är mycket viktig men att det 

finns en motsättning i att ta sig an detta och att inleda lektionen. I vår studie är det en lärare 

som uttrycker just en motsättning mellan förlorad lektionstid och att hantera alla situationer i 

helklass. 

6.2.2 Läraren som förebild 

En viktig del av värdegrundsarbetet anser informanterna i vår studie, i likhet med ett flertal 

källor (Thornberg, 2006; Linnér, 2005; Hedin & Lahdenperä, 2002; Zackari & Modigh, 2000; 

Utbildningsdepartementet, 1997; Veugelers & de Kat 2003; Gren, 2001), är att läraren skall 

vara en bra förebild och föregå med gott exempel. Detta är något som även understryks i Lpo 

94. Om läraren skulle vara en dålig förebild, genom att inte efterleva de värden vederbörande 

försöker lära eleverna, ser Gren (2001) en problematik med hur läraren skall kunna bli 

trovärdig inför eleverna.  

 

6.2.3 Samarbete vad gäller värdegrundsarbete 

När det gäller samarbete i arbetslagen omkring värdegrunden redovisar lärarna i vår studie, i 

likhet med Linnérs (2005) forskning och Skolverkets (1999) rapport, att de är positiva till att 

diskutera etiska frågor. Däremot visar resultatet i vår studie att samarbetet var större i 

arbetslagen när de utformade skolans gemensamma värdegrundsmodell än vad det är nu. 

Linnér (2005) och Skolverket (2000) anger att lärare ofta saknar tid för att diskutera och 

reflektera värdegrunden i den utsträckning de önskar. Resultatet från vår studie visar även att 

samarbetet mellan vissa lärare, i form av att hjälpas åt i klasserna, var bättre tidigare. 

Anledningarna till detta, enligt informanterna, är ändringar i arbetslagen på grund av 
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sammanslagning med annan skola samt att lärare som tidigare samarbetat har blivit tvungna 

att byta byggnad på skolan.  

 

Skolan i vår studie har, som Zackari och Modigh (2000) förespråkar, en långsiktig strategi i 

sitt värdegrundsarbete. Detta i form av att personalen under lång tid utformade den 

gemensamma värdegrundsmodellen som skall borga för att alla vuxna på skolan har samma 

värdegrund. 

 

6.2.4 Vikten av värdegrund 

I likhet med Thornberg (2006) visar resultatet i vår studie att lärarna anser att det är viktigt att 

kontinuerligt arbeta med värdegrundsfrågor. Våra informanter påpekar även vikten av att 

arbeta förebyggande med dessa frågor vilket inte är fallet i lika stor utsträckning i Thornbergs 

forskning. Flera av lärarna i vår studie nämner att värdegrundsarbete är viktigt för att resten 

av skolverksamheten ska fungera. 

Om du inte har trygghet i gruppen och fina relationer i barnen emellan är det mycket svårare att 

lära dem läsa och räkna. 

 

6.3 Avslutande diskussion 

Sammanfattningsvis kan konstateras, utifrån studien, att det finns några tydliga skillnader 

mellan värdegrundsarbete på en skola med värdegrunden i fokus och de som inte har det 

enligt tidigare forskning. Det ena är den avsatta tiden en gång i veckan, för förebyggande 

värdegrundsarbete, som alla klasser har. Det andra är skolans gemensamma 

värdegrundsmodell som skall borga för att alla vuxna på skolan har samma värdegrund. 

Däremot kan vi, i likhet med vad Thornberg (2006) och Linnér (2005) redovisar, se en viss 

form av motsättning mellan värdegrundsarbete och ämnesundervisning vad gäller att uppnå 

kunskapsmålen i kursplanerna.  

 

Vad gäller frågan att göra värdegrunden till ett eget ämne med mål att uppnå, som diskuterats 

tidigare, anser vi att det kan medföra problem rörande målformuleringen. Skall eleverna bara 

bedömas utifrån uppträdande under lektionerna? Eller skall bedömningen även innefatta hur 

de lyckas omsätta de teoretiska kunskaperna även utanför klassrummet? 

 

 18



 
 

En annan likhet vi ser i vår studie med Thornbergs (2006) forskning är att värdegrundsarbete 

sällan integreras i de olika skolämnena. Skulle en tänkbar anledning även här kunna vara att 

en viss motsättning finns mellan att uppfylla kunskapsmålen i skolämnena och att arbeta med 

värdegrunden? 

 

När det gäller oplanerat värdegrundsarbete i form av att hantera konflikter, som främst 

uppstår på rasterna, mellan elever ser vi en viss likhet med Thornbergs (2006) forskning. 

Detta visar sig genom en motsättning mellan förlorad lektionstid och att lösa alla situationer i 

helklass. Kvarstår ändå inte motsättningen till viss del eftersom den/de inblandade 

eleven/eleverna förlorar lektionstid? Går inte resterande elever i klassen miste om detta 

värdegrundsarbete? 

 

Informanterna i vår studie redovisar att de i likhet med Linnér (2005) och Skolverket (1999) 

är positiva till samarbete i arbetslagen omkring värdegrund. Att detta samarbete inte är så stort 

nu kanske inte är så förvånande då resultatet från vår studie visar att det skett en 

omorganisation, inför detta läsår, på grund av sammanslagning med en annan skola. Linnér 

(2005) och Skolverket (2000) anger att lärare ofta saknar tid att diskutera och reflektera 

omkring värdegrunden så mycket som de skulle vilja. Eventuellt skulle det kunna vara så i 

nuläget, innan lärarna blivit vana vid den nya organisationen. 

 

6.4 Framtida forskning 

I denna studie har intervjuer använts för att få fram en bild av hur grundskollärare på en skola 

med värdegrunden i fokus arbetar med detta. Det vore intressant att komplettera denna studie 

med observationer och videoinspelningar. Detta för att få fler perspektiv på situationen, vilket 

eventuellt skulle kunna ge en mer heltäckande bild av arbetet. Ett annat forskningsalternativ 

inom värdegrundsområdet skulle kunna vara att beskriva flera lärares arbetssätt med 

värdegrunden på två skolor som båda har denna i fokus. 

 

Ytterligare något att forska vidare kring kan vara den motsättning mellan ämnesundervisning 

och arbete med värdegrunden som redovisats i tidigare forskning, men som till viss del även 

framkommit i vår studie. Nämligen att försöka uppnå de mål som finns i kursplanerna för 

varje skolämne kontra värdegrundens strävansmål. 
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Bilaga A 
 
 

Intervjuguide 
 

• Beskriv hur du arbetar med värdegrunden. 
 

• Planering? 
 

• Hinder/svårigheter? 
 

• Samarbete? 
 

• Material? Utbildning? 
 

• Värdegrundsplan? 
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Bilaga B 
 
Värdegrund 

Fr.o.m. höstterminen 2004 har vi infört ett värdegrundsprojekt enligt ”A”. Grundtanken är att vi alltid utgår 
från ”vad som är bra för barn”. Programmet består av tre värdegrunder, en för skolan, en för personalen, en 
för eleverna samt ordnings-regler. Tanken är att barnen ska känna en värme och trygghet i att alla vuxna de 
möter på skolan har samma värdegrund, detta ger lugn, motivation och arbetsglädje för barn och vuxna vilket 
skapar en god plattform för lärande. 

Skolans värdegrund, all verksamhet på ”X”: 

• ska prioritera lärandet  
• ska främja det goda i samhället som är bra för barn  
• ska ha en helhetssyn på eleverna  
• ska vara stabil och trygg  
• ska skapa delaktighet  
• ska vara för var och en  
• ska ha en hälsofrämjande miljö  

Personalens värdegrund 

• Jag vet att alla kan lära sig  
• Jag är yrkesskicklig  
• Jag är en ledare  
• Jag är en förebild  
• Jag skapar framgång/framsteg  
• Jag har höga förväntningar  
• Jag bekräftar barn och unga varje dag  

Elevernas värdegrund 

Respektera dig själv. 

• Ta ansvar för ditt lärande och gör alltid ditt bästa  
• Var ärlig och stå för vad du säger och gör  
• Sköt din hälsa  

Behandla dina kamrater och andra med artighet, rättvisa och tillit. 

• Behandla dina kamrater och andra med artighet, rättvisa och tillit.  

Respektera egendom 

• Var rädd om egna och andras saker och det som vi alla delar på.  

”X” regler 

• Kom till skolan varje dag och kom i tid  
• Häng upp dina ytterkläder och din mössa. Ställ upp dina skor  
• Ha med dig det som behövs för dagen och var förberedd på lärande  
• Håll ordning och sköt dina arbetsuppgifter på bästa sätt  
• Använd inte mobil, freestyle eller annat som stör  
• Gör dina läxor  
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• Använd ett vårdat språk och gör inte någon illa med ord eller handling  
• Var rädd om vår skola och alla saker som finns där  
• Var ute på skolgården på rasterna  
• Kasta inte snöbollar, kottar och dylikt  
• Cykla inte på skolgården. Inlines, skateboard och dylikt är endast tillåtet efter kl 14.00 på anvisad 

plats  
• Godis och tuggummi är bara tillåtet vid speciella tillfällen  

Så här gör vi när våra regler inte fungerar 

Samtal mellan lärare och elev. Här sker en dialog utifrån vår gemensamma värdegrund. Kontakt mellan skola 
och föräldrar medan problemet är litet. 

Om samma sak upprepas fortsätter vi så här: Samtal mellan föräldrar, lärare och elev. Rektor 
informeras. Samtal mellan elev och rektor. Elevens situation tas upp i en elevvårdskonferens där rektor, lärare, 
speciallärare, skolsköterska och föräldrar är med. Där beslutas om olika åtgärder och ett åtgärdsprogram kan 
upprättas. 
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Bilaga C 
 
PROJEKT CHARLIE 
 
Projekt Charlie är en förebyggande metod för barn och ungdom, där emotionell intelligens 
(EQ) och social kompetens tränas. 
  
Undervisningsprogrammet kom till på 70-talet, efter en droginvasion i USA, för att i 
förebyggande syfte hjälpa barn och ungdomar bygga upp sociala färdigheter som god 
självkänsla, förmåga att skapa sunda relationer och att stå emot grupptryck. 
  
Projekt Charlie är anpassat till svenska förhållanden och tillämpas sedan 1991 i skolor över 
hela landet. 
  
Projekt Charlie är en lära för livet där barnen och ungdomarna i regelbundna övningar, 
lektioner, rollspel och lekar, får lära sig förstå, uttrycka och hantera sina känslor. Metoden 
hjälper bl. a. barnen att bygga upp en positiv självbild, lösa konflikter och stärka 
empatiförmågan. 
  
Barnen får en djupare förståelse för sig själva och andra, vilket är en förutsättning för 
fungerande relationer i livets alla kommande vänskaps-, arbets- och kärleksrelationer. 
                                                                                                                
  
Undervisningskompendiet är uppdelat i fem avsnitt:     
  
1. Självmedvetande 
Barnen utvecklar sin självkänsla och emotionella intelligens. 
  
I detta avsnitt får barnen bl. a. lära sig: 
  
•         Bygga upp en positiv självbild / egenvärde 
•         Uttrycka sina känslor 
•         Hantera rädsla, ilska och oro 
•         Träna sin förmåga att lyssna 
  
  
2. Relation – familj och vänner 
Barnen lär sig att skapa och upprätthålla positiva och meningsfulla relationer. 
  
I detta avsnitt ingår bl. a.: 
  
•         Konfliktlösning 
•         Förmåga att kommunicera 
•         Jag- budskap 
•         Samarbete 
  
  
3. Beslutsfattande – val och konsekvenser 
I detta avsnitt tränar sig barnen bl. a. att: 
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•         Bli medvetna om sina val – att förstå konsekvenser och risker med de beslut de fattar 
•         Bli medvetna om egna och andras värderingar 
•         Sätta gränser / säga nej 
•         Stå emot grupptryck 
  
  
4. Alkohol och droginformation 
I detta avsnitt ingår bl. a.: 
  
•         Information om skadeverkningar vid bruk av tobak, alkohol och andra droger 
•         Egna, vänners och samhällets attityder och värderingar till tobak alkohol och droger och dess verkningar 
•         Stå emot grupptryck / säga nej 
•         Tillit till de vuxna / se vuxna som en resurs 
  
  
5. Justa kompisar 
Barnen lär sig uppskatta varandras olikheter. De får möjlighet att grundlägga respekt och 
aktning för varje människa oavsett bakgrund 
  
Avsnittet behandlar bl. a.: 
  
•         Handlingsberedskap för hantering av mobbing och sexuella trakasserier 
•         Diskriminering 
•         Fördomar 
•         Konfliktlösning 
 
Hämtat 14 november 2008 från, http://www.projektcharlie.se/  
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Bilaga D 
 
EQverkstan 
 
Metod 
 
EQverkstans läromedel är anpassat för årskurs F-3 och 3-6, och du behöver inte  
gå kurser för att använda vårt lektionsmaterial, bara bli lite sugen på att sätta igång. 
De flesta övningar är nyskrivna. Metoderna är utarbetade under ett treårigt projekt i  
socialtjänstens regi. Projektet är utvärderat av Forskningsstation Mösseberg som kom 
med en positiv slutrapport sommaren 2004.  
 
(Vill du läsa utvärderingen? Klicka här: Arbetsrapport_2004_E.pdf - Pdf-fil)  

 

Grunden i metoderna är samtalet och den egna reflektionen. Metodiken är inspirerad av 
Aktiva värderingar. "Heta stolen" är ett exempel på en metod för att skapa samtal och 
själv ta ställning i olika frågor. Andra exempel på metoder är drama utan slut, 
dilemmafrågor, oavslutade meningar, samarbetsövningar och lekar.  
 
I materialet möter ni olika elever i en klass. Eleverna möter olika situationer som blir till 
övningar. Genom att arbeta med en historia i tredje person avgör dina elever hur mycket 
de vill lämna ut om sig själva. De kan då diskutera mer fritt i själva frågan. Syftet är att 
ta del av fler perspektiv och tänka över sina egna ståndpunkter. Den egna 
tankeprocessen fortsätter och eleven blir bättre rustad att göra medvetna kloka val.  
 
Materialets författare (ÅsaMia) arbetade 2001-2004 med metodutveckling i ett 
skolprojekt i Lidköpings kommun. Anställd av socialförvaltningen arbetade jag 
tillsammans med två kollegor i grundskolan för att förebygga mobbning, droger och 
främlingsfientlighet.  

 
Hämtat 14 november 2008 från, http://www.eqverkstan.se/  
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