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Abstrakt 

 

Syftet med studien var att undersöka hur samarbetet mellan lärare och vårdnadshavare ser ut 

gällande skolans värdegrundsarbete. Vi ville också jämföra informanternas åsikter om 

samarbetet. För att besvara syftet valdes intervjuer med två lärare samt enkätfrågor till 

vårdnadshavare i dessa klasser. Genomförandet av intervjuerna har skett genom 

ostrukturerade frågor utifrån en intervjuguide. 

 

Tidigare forskning visar att föräldrar i stort sett är nöjda med deras kontakt och samarbete 

med skolan. Viss kritik framkommer dock i forskningen som belyser att föräldrar är mindre 

nöjd med information från skolan när det gäller sådant som kan kopplas till värdegrund. Till 

exempel barnens kamratkontakter och trivsel på rasterna. Föräldrarna uttrycker behov av att 

deras barn får en trygg klassrumsmiljö och tillfälle att utvecklas i egen takt.  

 

Resultatet visade att lärare och vårdnadshavares åsikter inte helt överensstämmer när det 

handlar om hur samarbetet fungerar gällande värdegrunden. Lärarna anser inte själva att de 

ger information om värdegrunden i samma utsträckning som skolans målstyrda ämnen. 

Majoriteten av vårdnadshavarna upplever däremot att de har mottagit information om 

värdegrundsarbetet.  Både lärare och vårdnadshavare har en likartad syn på vad begreppet 

värdegrund innebär. 
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1. Inledning 

 

Arbetet med skolans värdegrund ska genomsyra all undervisning enligt läroplanen. Lpo 94 

uttrycker vikten av samarbetet mellan hem och skola gällande kunskapsutveckling. 

                         ”Skolans huvuduppgift är att förmedla kunskaper och i samarbete med  

                          hemmen befrämja elevernas utveckling till ansvarskännande människor och  

                            samhällsmedlemmar. Skolans arbete måste därför ske i samarbete med hemmen. 

                          Läraren skall samarbeta med och fortlöpande informera föräldrarna om elevernas   

                          skolsituation, trivsel och kunskapsutveckling.” (s.16).  

  

Lpo94 belyser också värdet av samarbete när det handlar om sådant som berör den 

gemensamma värdegrunden. 

”Läraren skall samarbeta med hemmen i elevernas fostran och därvid klargöra skolans 

normer och regler som en grund för arbetet och för samarbetet.” (s.9). 

Under den verksamhetsförlagda delen av lärarutbildningen har vi uppmärksammat att lärare i 

skolans tidigare årskurser arbetar med värdegrunden på olika sätt.  Zackari & Modigh (2000) 

belyser att värdegrundsarbetet kan vara svårt för lärare då de inte får tillräckligt med stöd i 

form av utbildning och kompetensutveckling. Dessutom anser författarna att de abstrakta 

målen gällande värdegrunden måste konkretiseras för att få ett gemensamt förhållningssätt i 

skolan. 

 

Våra tidigare erfarenheter utifrån samtal med enskilda vårdnadshavare är att de i allmänhet är 

mycket insatta i sina barns skolgång, gällande ämnen med tydliga mål som matematik och 

svenska. Då det gäller värdegrundsarbetet hävdar Hedin & Lahdenperä (2000) att många 

vårdnadshavare inte vet hur skolan arbetar med dess mål och planering. 

Med utgångspunkt i vad styrdokumenten åsyftar och forskning visar, finner vi det intressant 

att analysera och förstå hur vårdnadshavare och lärare upplever samarbetet gällande 

värdegrunden. Är uppfattningen om samarbetet dem emellan densamma eller går åsikterna 

isär och i så fall hur skiljer de sig åt?  Med återkoppling till ovan nämnda citat och andra 

utdrag ur Lpo 94 gällande skolans och hemmens gemensamma ansvar, ställer vi oss frågan 

om i vilken grad vårdnadshavare är insatta i skolans värdegrundsarbete.  
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     2. Bakgrund        

I den första delen av bakgrunden har valts att i en kort historisk tillbakablick introducera hur 

föräldrasamverkan har uppkommit och utvecklats samt som idag utgör underlag för 

samverkan mellan hem och skola. Vidare kommer också en kort historisk tillbakablick 

gällande värdegrundens utformning i skolan att presenteras. Dessutom innehåller avsnittet 

nutida relevant forskning inom ämnena föräldrasamverkan och skolans värdegrund samt 

relevant förankring i styrdokumenten. 

2.1  Begreppsdefinition  

Enligt Nationalencyklopedin (www.Ne.se) definieras begreppet värdegrund som ”de 

grundläggande värderingar som formar en individs normer och handlingar”. 

Lpo94 är liktydigt med: Läroplan för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och 

fritidshemmet. I den beskrivs mål och riktlinjer för arbetet inom skolan. Förkortningen Lpo 

94 används genomgående i det här examensarbetet. 

Vårdnadshavare är den eller de personer som har den rättsliga vårdnaden (det vill säga är 

juridiskt ansvariga) för ett barn. Det kan antingen vara en eller båda föräldrarna eller en 

person utsedd av domstol. Innan domstolen avgör vem som ska bli vårdnadshavare genomförs 

en vårdnadsutredning. Vårdnadshavaren är normalt också förmyndare för barnet. En äldre 

synonym till vårdnadshavare är målsman. 

http://sv.wikipedia.org/wiki/V%C3%A5rdnadshavare  

Då det inte är givet att det är det är de biologiska föräldrarna som har ansvar om ett barn så 

väljer vi att använda begreppet vårdnadshavare i texten förutom när vi refererare eller citerar 

andra. 

  

2.2 Kort historisk tillbakablick gällande föräldrasamverkan 

Föräldrasamverkan utifrån de styrdokument som finns idag, visar på en utveckling inom 

området. Anders Lindbom (1995) och Leif Ribom (1993) redogör i sina avhandlingar om den 

http://www.ne.se/
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svenska skolans decentralisering från den första folkskolestadgan 1842 och det stegvis ökade 

föräldrainflytandet. Tidigare hade kyrkan haft all kontroll över undervisningen, i syfte att 

förbereda nattvardsgången. I samverkan med den skolplikt som infördes i och med folkskolan 

1842 uppstod för första gången en diskussion mellan hem och skola. Lindbom (1995) 

beskriver hur många föräldrar protesterade mot att deras barn skulle lära sig annat än den 

kristendomslära som tidigare varit underlag för all undervisning. Protesterna berörde också 

huruvida de skulle förlora barnens arbetskraft i hemmet. Skolan och hemmet var grundligt 

åtskilda från folkskolans start 1842 till 1900-talets första årtionden.  

Ribom (1993) beskriver kontakten mellan föräldrar och skola som minimal och refererar till 

SOU 1946:31, där en undersökning från 1942 påvisar att 72% av föräldrar aldrig varit i 

kontakt med skolan. Ribom (1993) söker förklaring till denna bristande kontakt med samma 

orsaker som 100 år tidigare legat till grund för protester, skolans kontext var inte detsamma 

som föräldrarnas livsvillkor och verklighet. I slutet av 1940 – talet började skolkommissionen 

dock framhäva betydelsen av föräldrasamverkan och det gemensamma ansvaret för barnens 

fostran. Något som senare formulerades i läroplanerna Lgr 62 och Lgr 69. Fortfarande fanns 

stora motsättningar mellan hem och skola. Flising (1996) anger att orsakerna till dessa 

motsättningar var att föräldrarna visste för lite om skolan, liksom läraren inte kände till 

elevernas hemförhållanden. Intentionerna blev därefter att öka informationen mellan hemmen 

och skolan. Utifrån dessa direktiv på 1960-talet återger Ribom (1993) hur föräldrarnas 

skolengagemang stegvis har givits större utrymme och hur föräldrars funktion på 1980- och 

1990- talet har utökats till att inkludera direkt medverkan i skolarbetet. 

Slutredovisningen av regeringens uppdrag om elev- och föräldrainflytande (2005) utökar 

begreppet föräldrainflytande genom att återge hur föräldrar under 1990-talet och framåt har 

fått fler rättigheter då utbildning i mindre grad ses som en samhällelig angelägenhet utan mer 

som en familjeangelägenhet. Föräldrar får exempelvis utökad möjlighet att välja skola till sitt 

barn. 

  

2.3 Kort historisk tillbakablick gällande värdegrunden i skolan 

Zackari och Modigh (2000) anknyter värdegrunden i skolan genom att återge hur skolans 

demokratiska uppdrag har sett ut sedan folkskolans start 1842, då kristendomen skulle 
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genomsyra elevernas fostran. Religionen var grunden till moralen. Vidare återger Zackari och 

Modigh (2000) hur tilltron till vetenskapen, politiska åtgärder och forskning ökade under 

mellankrigstiden. Något som ledde till ett ifrågasättande av skolans roll att överföra moral. 

Efter andra världskriget ville skolan utveckla demokratiska människor. Eleverna skulle lära 

sig att tänka själva. En medborgarskola skapades, alla fick samma rätt till utbildning. 

Hedin och Lahdenperä (2000) påpekar att skolans viktigaste uppgift fortfarande är att verka 

för medborgarnas moral, i likhet med när folkskolan bildades 1842. Skillnaden är innebörden 

i ordet moral. Vid tiden för folkskolans bildande, var flit, sparsamhet, lydnad och sexuell 

återhållsamhet viktiga. Nu betonas istället demokrati, människovärde och mänskliga 

rättigheter. Det är inte någon tvekan om att skolan skall undervisa om - och gestalta moralen i 

alla sina handlingar för att eleverna skall ta till sig samhällets värderingar. Hedin och 

Lahdenperä (2000) belyser även att innehållet i skolans värdegrund i den nuvarande 

läroplanen (Lpo 94) inte skiljer sig mycket från de värderingar som präglat de tidigare 

läroplanerna (Lgr-62, -69 och -80). Det som skiljer dem åt är främst tyngdpunkten, tidigare 

var det solidaritet, nu är det istället tolerans som dominerar. De etiska idealen har fått en mer 

framträdande roll och dessutom nämns de mänskliga rättigheterna i högre grad i Lpo 94 än i 

tidigare läroplaner. 

2.4  Lärares arbete med värdegrunden   

                     ”Skolan skall klargöra för elever och föräldrar vilka mål utbildningen har,  

                          vilka krav skolan ställer och vilka rättigheter och skyldigheter elever och deras                                 

                          vårdnadshavare har. Att den enskilda skolan är tydlig i fråga om mål, innehåll   

                            och arbetsformer är en förutsättning för elevers och vårdnadshavares rätt                              

                            till inflytande och påverkan. Det är inte minst viktigt som underlag för den    

                            enskildes val i skolan.” (Lpo 94, s.5).    

 
 

Hedin & Lahdenperä (2000) hävdar att många föräldrar inte vet hur skolan arbetar med 

värdegrunden då de inte får reda på något om mål och planer gällande värdegrundsarbetet. 

Det i sin tur försvårar kommunikationen mellan hem och skola och gör föräldrarna osäkra på 

hur ansvarsförhållandena ser ut.              

  

Zackari & Modigh (2000) påstår att arbetet med värdegrunden är svårt för lärarna då de inte 

ges tillräckligt med stöd i form av utbildning och kompetensutveckling. Värdegrunden är 

formulerad i skollagen och i läroplanerna främst som allmänna skrivningar och mål att sträva 
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mot. Författarna hävdar att de abstrakta målen måste göras konkreta för att få ett gemensamt 

förhållningssätt i skolan. Annars är det risk att arbetet med värdegrunden bara blir retorik och 

svår att följa upp och utvärderas. 

 

Thornberg (2006) beskriver utifrån sin forskning och intervjuer med 13 lärare att 

värdegrundsarbetet kommer i andra hand efter ämnesundervisningen. Anledningen till detta är 

tidsbrist. Då det i de olika ämnena finns kunskapsmål som skall uppnås, prioriteras det arbetet 

till skillnad mot värdegrundsarbetet där det endast finns mål att sträva mot.  

 

Thornberg (2006) skriver även att lärarna anser att värdegrundsarbetet sker kontinuerligt och 

oftast oplanerat i form av samtal efter konflikter mellan elever. Han påpekar likaså att flera 

lärare motvilligt tar sig an den uppkomna konflikthanteringen eftersom de anser att det tar tid 

från den planerade lektionen. Ett fåtal av de intervjuade lärarna säger att en viss planering 

sker gällande värdegrundsarbetet. Det förekommer då i form av en lektion i veckan då 

eleverna jobbar med ett särskilt värdegrundsmaterial. 

  

Olivestam & Thorsén (2008) redogör för hur viktigt det är att varje arbetslag gör en 

gemensam planering för gestaltningen av värdegrunden så att den ska kunna komma till 

uttryck i samtliga ämnen, samtidigt som hänsyn till övriga kursmål också tas.  

  

  

2.5 Samarbete mellan lärare och vårdnadshavare 

 

Både Lars Erikson (2009) och Inga Andersson (2003) påpekar i forskningsrapporter att det i 

hög grad saknas studier och undersökningar om hur lärare och föräldrar samarbetar vad gäller 

barnens skolgång. Något som gäller både på nationell och internationell nivå. När det rör 

forskning om hur föräldrasamverkan fungerar gällande skolans värdegrund är den i det 

närmaste obefintlig. 

 

Zackari & Modigh (2000) belyser att många pedagoger upplever att föräldrar skjuter över för 

stort ansvar på skolan att fostra barnen och att föräldrarna själva har blivit rädda för att sätta 

gränser. Pedagogerna uppfattar att föräldrarna förväntar sig att skolan skall klara av saker de 

själva inte mäktar med. I motsats till det anser många föräldrar att barnomsorg och skola tar 
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över för mycket ansvar från familjen när det gäller fostran av barnen. Slutsatsen är alltså att 

det är en svår situation för skolan och dess pedagoger att veta hur mycket de ska lägga sig i 

barnens fostran. Det hänger mycket på vilka föräldrarna är och deras olika åsikter. 

  

                          ”Skolans uppdrag är att främja lärande där individen stimuleras att inhämta  

                            kunskaper. I samarbete med hemmen skall skolan främja elevernas utveckling  

                            till ansvarskännande människor och samhällsmedlemmar (1 kap. 2 §). Skolan    

                            skall präglas av omsorg om individen, omtanke och generositet. 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. Skolan  

                            skall därvid vara ett stöd för familjerna i deras ansvar för barnens fostran   

                            och utveckling. Arbetet måste därför ske i samarbete med hemmen. 

                            (Lpo94, s.5).   

  

    

Erikson (2009) har utfört en undersökning med omkring 2000 lärare gällande deras kontakter 

och samverkan med vårdnadshavare. I studien framkommer att nio av tio lärare anser att 

föräldrar är en viktig tillgång i elevers lärande.  

Erikson (2004) har i ett stort antal studier belyst hur samarbete mellan skolan och föräldrar 

kan gagna elevernas skolprestationer. Flising (1996) med flera redovisar forskning som berör 

huruvida föräldrars samarbete när det gäller läsinlärning påverkar barnen positivt. De tar 

också upp begreppet läxor som en pedagogisk länk mellan hem och skola, där föräldrarna kan 

bidra och stötta sina barn i skolarbetet och aktuellt ämne. 

 

Andersson (2003) påpekar utifrån sin forskning att föräldrar ofta är en dold resurs som inte 

används i konstruktivt samarbete. Hennes rapport visar att föräldrar i stort är nöjda med 

skolkontakten. Emellertid visar undersökningen att föräldrar är minst nöjda med 

informationen från skolan när det gäller sådant som kan kopplas till värdegrund, såsom 

barnens kamratkontakter och trivsel på rasterna. Föräldrarna uttrycker behov av att deras barn 

får en trygg klassrumsmiljö och tillfälle att utvecklas i egen takt.  

Andersson (2004) hänvisar till en undersökning av Skolverket (2000) att föräldrars attityder 

till att samarbeta med skolan är positiva. Hon påstår också att Sverige är ett land som har 

kommit tämligen långt när det gäller föräldrasamverkan. Något som hon upplever utifrån en 

förändrad föräldrasyn i styrdokument och som ett starkt önskemål från politiker. Andersson 

(2004) framställer att skolan förut såg på föräldrarna likt en grupp som enbart skulle 

informeras och påverkas. Hon påpekar att det flesta pedagoger idag vet att en förutsättning för 

att lyckas i sin lärarroll är att samarbeta med hemmen. Pedagoger och föräldrar måste 

samarbeta för att bägge parter ska få en mångsidig bild av barnet. 
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2.6 Begreppet värdegrund i litteratur och forskning.   

Pia Nykönen (2008) skriver i sin avhandling att ordet värdegrund är ett mycket vanligt 

förekommande begrepp som vid tidpunkten augusti 2008 gav 319 000 träffar på Google. 

Därav problematiserar hon begreppet genom att skriva att det ofta råder en stor oklarhet 

gällande termens olika användningsområden inom norm- och värdefrågor. Vidare hävdar 

Nykänen att begreppet används i en mängd olika sammanhang som lokala regler i klassrum, i 

skolor och på arbetsplatser, men också för olika typer av policys, yrkesetiska principer, moral- 

och politisk- filosofiska teorier. 

Zackari & Modigh (2000) påpekar att begreppet värdegrund infördes under 1990-talet i och 

med Läroplanskommittén och dess utredning Skola för bildning (1992:94). Begreppet 

värdegrund skall ligga som grund för all verksamhet i förskolan och skolan. 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 lyfts fram i 

läroplanerna och som skolan skall gestalta och förmedla. De tolkar begreppet värdegrund 

genom att lägga tyngdpunkten på det demokratiska förhållningssättet, som i sin tur är 

beroende av sociala relationer där ömsesidiga samtal ingår.  

För att få begreppet värdegrund mer greppbart och konkret, så liknar Hedin & Lahdenperä 

(2000) samhällets värdegrund vid ett hus som har en fast grund det står på. I huset bor   

människor som utgör samhällets invånare. Värderingarna mellan dem som bor i huset tar sig 

uttryck genom samtal, aktiviteter och samspel. Den gemensamma värdegrunden används av 

de boende i huset för att skapa mening, värdighet, självkänsla och identitet. De gemensamma 

värderingarna används för att markera samhörigheten i huset mellan de som bor där samt för 

att särskilja husinvånarna från andra. När man ska analysera och beskriva den gemensamma 

värdegrunden uppstår frågor som: Vilka värden består den av? Vad är det som utgör den 

gemensamma grunden och samhörigheten? Vilka lämnas utanför? 

2.7  Sammanfattning bakgrund 

 

Utifrån den forskning som förevisas i bakgrunden kan konstateras att Sverige har kommit 

förhållandevis långt när det gäller samverkan mellan hem och skola. Föräldrasamverkan 

utifrån de styrdokument som finns i dag i jämförelse med tidigare i historien visar på en 
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utveckling inom området. De flesta vårdnadshavare är positiva till att samarbeta med skolan. 

Ändå råder en osäkerhet om vad som förväntas av dem. Begreppet värdegrund är relativt nytt 

och det föreligger oenighet om vad som är skolans respektive vårdnadshavarnas roll gällande 

elevers fostran. 

 

3.  Syfte 

Syftet med studien är att undersöka hur samarbetet mellan lärare och vårdnadshavare ser ut 

gällande skolans värdegrundsarbete i två klasser. Vi vill undersöka vilka skillnader och 

likheter som framträder i lärarnas och vårdnadshavarnas uppfattning om samarbetet dem 

emellan.    

Frågeställningar      

1. Hur arbetar lärare med värdegrunden i skolan utifrån styrdokumenten? Finns 

skillnader i arbetssätt i jämförelse med målstyrda ämnen som matematik och svenska? 
 

       2.    Hur insatta och informerade är vårdnadshavare i skolans arbete med värdegrunden? 

             3.    Hur upplever lärare och vårdnadshavare att samarbetet fungerar kring värdegrunden? 

       4.  Skiljer sig lärare och vårdnadshavares syn på samarbetet gällande värdegrunden? I så   

            fall hur?      
         

4. Metod 

I det här avsnittet ges motivering till de metoder som använts i datainsamlingen och hur urvalet av 

skola och informanter har gått till. Tillvägagångssättet samt bearbetningen av materialet 

beskrivs. Etiska överväganden och tillförlitligheten i studien diskuteras. En provintervju och test 

av enkätfrågorna har gjorts och redovisas också här.  

4.1 Metodval 

Då syftet med studien är att undersöka hur samarbetet mellan lärare och vårdnadshavare 

upplevs gällande skolans värdegrundsarbete krävdes båda parters åsikter om ämnet. Vi valde 

därför att utföra kvalitativa ostrukturerade intervjuer med två lärare på olika skolor och delade 

ut en enkätundersökning till vårdnadshavare i respektive klass. Då vårdnadshavarna är så 
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många fler än lärarna valde vi att skilja på metod mellan de båda parterna. Det skulle ta alltför 

lång tid att bearbeta resultaten av så många intervjuer med vårdnadshavare. 

 4.1.1 Intervjuer med pedagoger 

I studien valdes ostrukturerade intervjuer med två lärare. Stukát (2005) beskriver att när det 

gäller en ostrukturerad intervju är intervjuaren medveten om vilket ämnesområde som ska 

behandlas men ordningen på frågorna ställs efter hur intervjun artar sig. En frågeguide med en 

uppsättning teman och ett antal huvudfrågor som ställs på samma sätt till informanterna 

rekommenderas. Detta följt av följdfrågor som individualiserats beroende av svaren på 

huvudfrågorna. En frågeguide utformades med ett antal huvudfrågor som utarbetades efter 

undersökningsområde. Svaren följdes upp med följdfrågor. (Bilaga 2). 

Stukát (2005) beskriver att en kvalitativ metod innebär att tolka och förstå de resultat som 

framkommer. Målet är inte att generalisera resultaten utan att karaktärisera, förstå, beskriva 

samt få djupare information om det enskilda fallet. Målet med intervjuerna är bland annat att 

ta reda på hur lärarna upplever att samarbetet gällande skolans värdegrundsarbete fungerar 

med vårdnadshavarna. För att få en djupare inblick och förståelse för hur lärarna tänker och 

resonerar kring ämnet ansågs att kvalitativa ostrukturerade intervjuer passar i den här studien. 

 4.1.2 Enkätfrågor till vårdnadshavare 

Enkäten skickades ut till de 48 elevernas vårdnadshavarna i de båda intervjuade lärarnas 

klasser. Stukát (2005) anser att när man vill få svar från fler personer än vad som är möjligt 

vid intervjuer och observationer kan man istället använda sig av enkätfrågor. Svar från en 

större grupp personer ger mer tyngd åt resultaten och svaren kan också relativt lätt bearbetas 

statistiskt. Dessutom elimineras den så kallade intervjuareffekten som kan innebära 

omedveten styrning och som kan leda till en viss osäkerhet kring svaren. Med tanke på de 

nämnda faktorerna beslöts att använda oss av enkäter för att ta reda på vårdnadshavarnas 

uppfattning om samarbetet med lärare gällande skolans värdegrundsarbete. 

Trost (2007) hävdar att det är viktigt att frågorna i en enkät är enkla och att det inte är flera 

frågor i en för att undvika missförstånd. Därmed gjordes försök att formulera enkla frågor. 
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Trost (2007) påpekar att ett missivbrev kan fungera som en förstasida till frågeformuläret. Det 

ska helst vara kort och inbjudande för att leda till att så många som möjligt svarar på det. 

Missivbrevet ska även innehålla en rubrik och ett syfte med enkäten. Dessutom uppgifter på 

varifrån enkäten kommer och hur man kan komma i kontakt med ansvariga för eventuella 

frågor. Ett missivbrev formulerades som innehöll syfte med undersökningen och  om hur de 

kan nå oss vid eventuella frågor. Dessutom att det var frivilligt att ställa upp och att svaren är 

anonyma och kommer att behandlas med sekretess.    

Trost (2007) varnar generellt för att i enkäter använda sig av öppna icke-strukturerade frågor 

då det är tidsödande att bearbeta resultaten av dessa. Många avstår att svara på sådana frågor 

eftersom de kan vara osäkra på vad de själva anser och att det är besvärligt att formulera sig 

skriftligt. Stukát (2005) lyfter också fram de nackdelarna men skriver även att fördelen med 

öppna frågor är att den tillfrågade får möjlighet att utveckla sitt svar. Vidare ger han förslag 

på att det kan vara bra att använda sig av icke öppna frågor med fasta svarsalternativ och 

komplettera med öppna frågor där den tillfrågade får uttrycka sig själv med egna ord. I den 

här enkäten tog vi fasta på det senare alternativet där vi i huvudsak använde oss av icke öppna 

frågor med fasta svarsalternativ. Vi kompletterade även med några öppna frågor då det ansågs 

att passa bäst utifrån frågeställningar. (Bilaga 1). 

 4.2 Urval av informanter 

Vi valde att intervjua två lärare som arbetar på två olika skolor inom grundskolans år 1 – 5. 

Enkätfrågor till vårdnadshavarna i dessa klasser delades också ut. Syftet var att jämföra 

likheter och skillnader i åsikter mellan lärarna och vårdnadshavarna i respektive klass. Båda 

lärarna har följt sina elever sedan skolstarten och befinner sig nu halvvägs inne i höstterminen 

i andra klass. Syftet med undersökningen är således att undersöka hur lärarna och 

vårdnadshavarna hittills har upplevt samarbetet kring skolans värdegrundsarbete. Intervjuerna 

begränsades till två lärare. Hade vi valt att intervjua ytterligare lärare hade antalet enkäter ökat 

vilket hade inneburit extrajobb med att bearbeta dessa.   

 4.3 Tillvägagångssätt 

Informanterna kontaktades, i det här fallet lärarna. Syftet med undersökningen formulerades 

och frågan ställdes om de ville ställa upp och bli intervjuade. Därefter fick informanterna 
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bestämma tidpunkt och plats. Trost (2005) anser att en intervju ska ske på en plats där 

informanten känner sig trygg och där miljön för intervjun bör vara så ostörd som möjligt. 

Sedan tillfrågades lärarna om det gick bra att informera vårdnadshavarna i veckobrevet om 

enkätundersökningen. I veckobrevet presenterade vi oss och skrev om syftet med vår 

undersökning. Dessutom informerades om att eleverna skulle få med sig enkätundersökningen 

hem samma dag. Syfte och information om bland annat hur de skulle kunna komma i kontakt 

med oss vid eventuella frågor följde med enkätstudien som förstasida i form av ett 

missivbrev. 

När det gällde intervjuerna tillfrågades informanterna om vi fick tillåtelse att spela in 

intervjuerna på band och informerade de om att banden kommer att arkiveras på Högskolan i 

Gävle och att ingen annan än författarna kommer att lyssna på banden.  

Vid intervjuerna deltog båda författarna där den ena skötte bandspelaren och antecknade 

samtidigt svaren som säkerhet utifall tekniken skulle fallera, medan den andra hade 

huvudansvaret för att ställa frågorna. Vid den andra intervjun bytte vi arbetsuppgifter. 

Intervjuerna skedde individuellt på informanternas arbetsplats. 

4.4 Etiska aspekter 

Inför intervjuerna informerades informanterna om att Vetenskapsrådets forskningsetiska 

principer efterföljs gällande: informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 

nyttjandekravet. (Vetenskapsrådet 2005). Informanterna informerades om studiens syfte, att 

deras svar enbart kommer att användas i denna studie och att deltagandet var frivilligt och när 

som helst kunde avbrytas. Uppgiftslämnarnas samtycke angående deltagande i intervjuerna 

inhämtades och de informerades också om att uppgifterna kommer att behandlas 

konfidentiellt. Inga namn på varken skola eller informanter nämns i studien. Informanterna 

fick även erbjudande om att ta del av studiens resultat. När det gäller informanterna i 

enkätundersökningen fick de information i missivbrevet om studiens syfte och om hur de kan 

kontakta oss vid frågor. Där blev de även informerade om att deltagandet är frivilligt och att 

svaren är anonyma och kommer att behandlas med sekretess.   

 

 



12 

 

4.5 Databearbetning 

Vi började med att lyssna igenom banden ett antal gånger tillsammans och skrev ner svaren 

ord för ord. Därefter sammanfattade vi dessa från varje informant efter respektive fråga i vår 

intervjuguide. Trost (2007) hävdar att om man strukturerar materialet blir det lättare att 

bearbeta det. Därefter läste vi igenom vår sammanfattning och fann likheter och skillnader 

mellan lärarnas svar. När det gäller databearbetningen av enkätformulären så sammanställde 

vi resultaten från en klass i taget och jämförde därefter resultaten mellan lärarna och 

vårdnadshavarna. Svaren i frågorna jämfördes och sammanställdes utifrån synpunkter från de 

öppna frågorna. 

4.6 Tillförlitlighet 

4.6.1 Intervjuer med pedagoger 

Trost (2005) anser att det är svårt att mäta reliabilitet och validitet vid kvalitativa studier. 

Forskaren måste kunna visa att insamlad data är trovärdig och inhämtad på ett seriöst sätt, 

därutöver att den är relevant för syftet med studien. Inför intervjuerna förberedde vi oss noga 

och utformade frågor för att kunna få svar på våra frågeställningar. De etiska aspekterna i 

samband med datainsamlandet har följts och reflekterats över. Trost (2005) hävdar 

att påståendefrågor eller avsaknad av följdfrågor ifrågasätter trovärdigheten. I intervjuerna 

användes en rad följdfrågor men inte påståendefrågor. Dessutom har vi undvikit att lägga 

fram egna åsikter och värderingar i enlighet med Trost (2005).  

 4.6.2  Enkätfrågor till vårdnadshavare 

När det gäller tillförlitligheten gällande enkätundersökningar anser Trost (2007) att kongruens 

är viktigt. Det innebär att man ställer flera frågor om ungefär samma företeelse för att kunna 

få med nyanser. Vi anser att frågorna vi använt oss av i enkätundersökningen ger nyanserade 

svar på frågeställningarna. Trost (2007) hävdar också att precisionsaspekterna är viktiga i 

utformandet av formuläret. Ansträngningar gjordes för att utforma frågor och svarsalternativ i 

syfte att undvika misstolkningar. På så sätt ökar tillförlitligheten av resultaten. Antalet 

enkätsvar som återlämnades i undersökningen var 20 av 48. 
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4.7 Provintervju och test av enkätfrågor 

En provintervju utfördes med en lärare som i likhet med våra informanter också arbetar i en skola 

för grundskolans tidigare åldrar 1 - 5. Syftet med provintervjun var att undersöka om läraren 

uppfattade frågorna som planerat eller om det krävdes ändringar av frågorna för att tydliggöra 

dessa. Det gav oss dessutom möjlighet att testa bandspelaren. Provintervjun fungerade bra och 

ingenting ändrades inför intervjuerna med de båda lärarna. 

Stukát (2005) påpekar att en enkät måste förberedas noga och granskas kritiskt av några 

personer innan den lämnas ut till informanterna. Efter konstruerandet av frågor till enkäten 

undersöktes dessa för oss kända vårdnadshavare till barn i grundskolans tidigare åldrar, för att 

få reda på om frågorna uppfattades som uttänkt.       

5. Resultat 

I den här delen redovisas resultatet av intervjuer med lärare samt svaren på enkätfrågor från 

vårdnadshavare. Intervjuade lärare benämns som lärare A respektive lärare B. 

Vårdnadshavare tillhörande lärare A benämns klass A. Vårdnadshavare tillhörande lärare B 

benämns klass B. Indelningen i redovisningen utgår ifrån den frågeguide som användes i 

undersökningen. 

5.1 Begreppet värdegrund 

Lärare A ser begreppet värdegrund som en plattform, inte enbart innehållande regler. 

Värdegrund enligt henne är det som finns inuti en människa; förhållningssätt och moral. Det 

viktiga påstår lärare A är hur man bemöter barnen och hur barnen bemöter varandra. 

 Det ord som bäst sammanfattar uppfattningen om begreppet värdegrund i klass A är främst 

förhållningssätt, hur andra människor beter sig mot varandra. Regler och grundläggande 

värderingar är andra ord som nämns.   

Lärare B relaterar ordet värdegrund till hur man är mot varandra och omgivningen. Elever ska 

känna sig trygga och trivas i skolan. Man ska vara hjälpsam, omtänksam och visa hänsyn. 

Hon kopplar värdegrund främst till sitt jobb på skolan och mycket till den tavla som hänger i 
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klassrummet där viktiga begrepp kopplade till värdegrunden står. För övrigt anser hon att 

ordet förhållningssätt är ett uttryck förknippat med värdegrunden. 

Begreppet värdegrund enligt klass B inriktar sig på allas lika värde och att behandla varandra 

med respekt samt vara en bra kompis. Uttryck som ”social plattform” förekom också.   

5.1.1 Information gällande värdegrunden och styrdokumenten 
 

Lärare A anser att vårdnadshavarna i nuläget inte har fått den information de bör ha om hur 

skolan arbetar med värdegrunden. Direktiven kommer från rektorn på skolan som nyligen har 

bytt ut den metod de tidigare använde sig av i värdegrundsarbetet. Den nya metoden anser 

lärare A är alldeles för detaljstyrd, där man är tvungen att börja med bok A sidan 1 och så 

vidare. Lärare A anser att det är naivt att arbeta med värdegrunden som ett läromedel. Istället 

är det bättre med ett rättesnöre som man gör till sitt eget och som sedan får genomsyra 

undervisningen. I nuläget då metoden är ny för de flesta lärarna råder också en osäkerhet om 

användandet. 

Gällande styrdokumenten och de strävansmål som anges i Lpo 94 säger lärare A att 

vårdnadshavarna inte har fått någon information överhuvudtaget eftersom lärare A själv inte 

har läst in sig än. Däremot hoppas hon att den undervisning som hon bedriver genomsyras av 

det som står i styrdokumenten. Det är något som man måste ha i åtanke varje stund i arbetet 

med barnen anser lärare A och tillägger ännu en gång att det är viktigt att man inte ser 

värdegrunden som ett ämne. 

När det gäller information från lärare och skola angående arbetet med värdegrunden tycker de 

flesta vårdnadshavare i klass A att de har fått lite information. Några anser dock att de har fått 

ganska mycket information. När det gäller informationen om strävansmålen i Lpo 94 

beträffande värdegrunden så anser inte någon vårdnadshavare i klass A att de inte fått någon 

information alls, eller väldigt mycket information.  

Värdegrundstavlan i klassrummet utgår ifrån styrdokumenten. För övrigt bedömer inte lärare 

B att det som står i Lpo 94 om värdegrunden är något som hon kan återge ordagrant. Vid 

eftertanke anser däremot lärare B att de i klassen behandlar värdegrunden varje dag på något 

sätt ändå. Så fort det dyker upp en konflikt tar de upp denna i klassen och pratar runt vad just 
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den konflikten handlar om. Lärare B tycker inte att informationen från skolan och dennes håll 

om värdegrundsarbetet är tillräcklig. Direktiv från rektorn gällande värdegrunden förekommer 

inte direkt, men indirekt har rektorn gjort klart vad denne anser vara viktigt i förhållande till 

elever och föräldrar. Något som lärare B sammanfattningsvis återger som ”förhållningssätt.” 

Däremot informerar lärare B alltid föräldrar när det uppstår något i klassen, exempelvis en 

konflikt eller att arbetsron i klassrummet inte fungerar. 

Av de svar som framkom i klass B tycker tre av sex att de har fått ganska mycket information 

från skolan gällande arbetet med värdegrunden. En har svarat mycket och två lite. 

Gällande informationen om vad som står i styrdokumenten svarade tre lite, två ganska mycket 

och en mycket. 

  

5.1.2  Samarbete mellan lärare och vårdnadshavare 

Lärare A tycker att vårdnadshavarna ska vara självskrivna aktörer i skolan. Barn, lärare och 

föräldrar ska gemensamt jobba för att nå målen. I nuläget tycker inte hon att samarbetet 

fungerar så bra, eftersom den nya metoden att jobba med värdegrunden är ny för alla. Lärare 

A säger att det är förvånande om någon vårdnadshavare upplever att samarbetet fungerar som 

det ska och att de har fått den information de behöver. Hon tycker inte att man kan arbeta med 

barn och bara tro att barns liv levs i skolan. Arbetet med barnen pågår alltid i både skolan och 

hemmet. Därför anser lärare A att det är viktigt att samarbetet fungerar. När det gäller den nya 

metoden får lärarna tio utbildningstillfällen och hon tycker att det är något som föräldrar 

också bör kunna delta i. ”Det ska inte vara något hokus pokus i skolan”. När det gäller 

kontaktvägarna mellan skola och vårdnadshavare och vice versa ser hon e-post som den 

främsta kontaktvägen som används flitigt och är arbetsbesparande. För övrigt upplever hon att 

man ofta träffar vårdnadshavare vid hämtning och lämning när det gäller barn i årskurs ett och 

två. 

På frågan om hur vårdnadshavare upplever samarbetet med skolan svarade en liten 

övervägande del i klass A ganska mycket medan resten upplever att samarbetet har fungerat i 

liten grad. Ingen har svarat att samarbetet fungerar mycket bra eller inte alls. De som tycker 

att samarbetet fungerar i liten grad, anser att det bland annat beror på att skolan inte är 
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tillräckligt tydlig i sitt värdegrundsarbete. Vårdnadshavarna vill ha tätare kontakt med lärare 

men även med rektor. Någon gav även förslag att fler temadagar gällande värdegrund bör 

arrangeras. 

Då lärare B inte säger sig ha något konkret sätt att arbeta med värdegrunden på är det svårt att 

säga att det finns ett samarbete med vårdnadshavarna. Likväl upplever lärare B att samarbetet 

fungerar bra de gånger hon behöver ringa hem och berätta att något omkring en elev inte har 

fungerat. Upplevelsen är att det sådana gånger fungerar och att vårdnadshavare är villiga att 

hjälpas åt. Lärare B tycker att det är viktigt att arbetet med barnen fortsätter i hemmen efter 

skoldagens slut. Det är något som inte skolan kan styra över, men man kan önska att det ska 

fungera så. Hon poängterar att det är viktigt att skolan inte blir en värld och den ”riktiga” 

världen blir en annan. Vårdnadshavare är mån om att deras barn ska ha det bra och trivas i 

skolan och i sin klass. Det är också något som de tar upp berättar lärare B. Egentligen är det ju 

den gemensamma värdegrunden de menar då, säger hon. 

De flesta i klass B anser att samarbetet fungerar lite eller ganska bra med skolan gällande 

värdegrunden. Ingen har svarat inte alls, av de svarsalternativ som fanns tillgängliga. Av de 

som svarade lite framkom att man skulle vilja veta mer om vad som görs samt vad värdegrund 

innebär 

 5.1.3 Jämförelse med målstyrda ämnen 

Under de tio utbildningstillfällena som rör den nya värdegrundsmetoden anser lärare A att det 

är fullt fokus på värdegrunden och vad den innehåller. De har också en trygghetstimme i 

veckan där de bland annat har klassråd och gör värdegrundsrelaterade övningar. Lärare A 

anser inte att värdegrundsarbetet är något som någonsin ska stå tillbaka för ett enskilt 

skolämne. Det ska leda till att barnen känner sig säkra, trygga och delaktiga i skolan. På 

frågan om värdegrund borde vara ett eget skolämne svarar hon nej på grund av att det skulle 

vara ett svårbedömt ämne. Lärare A ställer sig frågan om hur man ska kunna mäta ett barns 

moral. Det skulle i så fall likna uppfostringsbetyg, vilket hon är starkt emot och anser att det 

skulle vara att utelämna barnen för mycket. 

När det gäller de målstyrda ämnena i skolan som svenska och matematik berättar lärare A att 

hon alltid visar styrdokumentens mål för vårdnadshavare 
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På frågan om vad klass A tycker när det gäller om skolan lägger ner lika stor vikt vid 

värdegrundsarbetet som tydliga skolämnen som exempelvis svenska och matematik svarade 

majoriteten lite. 

Lärare B ser sin uppgift som att lära barnen läsa, skriva och räkna. Det finns inte något 

nationellt prov i värdegrund. Hade värdegrund varit ett ämne hade det varit tydligare hur man 

ska jobba med det ämnet tror hon. Skolan har samlad skoldag, som innebär att alla börjar och 

slutar samtidigt. Det medför att fritidspedagogerna jobbar en del i klassen och hon tror att de 

möjligtvis tar mer av den sociala fostran. Lärare B vill ändå inte likna värdegrunden vid ett 

ämne, utan anser att det ska genomsyra all undervisning. Vilket också framgår av skolans 

lokala kursplan, påpekar hon. 

Majoriteten av de vårdnadshavare som svarade på enkäten i klass B upplever att skolan lägger 

lika stor vikt vid värdegrundsarbete som vid den målstyrda ämnesundervisningen. 

5.2 Sammanfattande resultat  

Både lärare och vårdnadshavare har en uppfattning om vad begreppet värdegrund innebär. 

Många använder sig av uttrycket förhållningssätt för att förklara innebörden av ordet. Lärarna 

uttrycker att de inte är lika tydliga med att informera om arbetet med värdegrunden som med 

skolans målstyrda ämnen. Båda lärarna anser att värdegrundsarbetet är viktigt, men 

tillkännager att det är svårare att konkret arbeta med värdegrundsmålen än med 

kunskapsmålen. De flesta vårdnadshavare upplever att samarbetet fungerar i liten skala, men 

saknar fullständig information om hur arbetet är upplagt. Vissa vårdnadshavare är emellertid 

helt nöjda och anser att informationen är tillräcklig och att samarbetet fungerar mycket bra. 

 

6. Diskussion 

 

6.1 Metoddiskussion 

Ostrukturerade intervjuer är enligt Stukát (2005) en metod som är anpassningsbar och 

följsam. Han uttrycker att en skicklig intervjuare kan följa upp idéer och svar på ett helt annat 

sätt än i en strukturerad intervju. I enighet med Stukáts (2005) rekommendationer användes 

en frågeguide med förutbestämda teman samt ett antal huvudfrågor. 
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Vi anser att metodvalet var bra i förhållande till studiens syfte. Då vi inte är erfarna 

intervjuare hade det möjligen varit ansenligt om vi hade genomfört fler än en provintervju. 

Trost (2005) återger fördelar med att använda bandspelare under intervjun, främst för att till 

fullo kunna koncentrera sig på svar och slippa anteckna. Då vi var två som genomförde 

intervjuerna använde vi oss av både bandspelare och anteckningar, något som fungerade bra. 

Stukát (2005) anser att en enkätundersökning kan vara lämplig när det gäller att ge kraft åt 

resultatet, från en större grupp. Det var något vi tog fasta på. Vi antog utifrån Stukáts 

resonemang att fler svar från vårdnadshavarna skulle ge en klarare bild i förhållande till de 

intervjuade lärarnas svar. 

 

Stukát (2005) påpekar likväl att det vid en enkätundersökning finns en stor risk för bortfall, då 

det är svårare att motivera en stor anonym grupp. Det går heller inte att kontrollera om 

frågorna uppfattas korrekt. Att dessa påståenden stämmer fick vi erfara, då vi i en av klasserna 

upplevde ett större bortfall än beräknat. I denna klass lämnades 6 av 25 enkäter tillbaka. I den 

andra klassen lämnades 14 av 23 enkäter tillbaka. Totalt lämnades 20 av 48 enkäter tillbaka. 

En trolig orsak till detta skulle kunna vara att vi lämnade ut enkäterna på en fredag istället för 

i början av veckan. Risken finns att en enkät som är frivillig inte svaras på om den inte blir 

besvarad direkt. Vårdnadshavarna fick dessutom tre veckor på sig att svara på enkäten. I 

förhållande till tidigare resonemang var det möjligen för lång tid. 

 

6.2 Resultatdiskussion 

 

6.2.1 Lärarnas arbete med värdegrunden 

 

Begreppet värdegrund inom skolan är relativt nytt. Zackari & Modigh (2000) redovisar hur 

det infördes i och med läroplanskommitténs utredning Skola för bildning 1992. Skolan har 

likväl haft ett demokratiskt uppdrag sedan folkskolans start 1842. Tyngdpunkten gällande 

idéerna om moral har emellertid flyttats från återhållsamhet, flit och lydnad till demokrati, 

människovärde och mänskliga rättigheter. Gällande begreppet värdegrund framgår i vårt 

resultat en stor osäkerhet om dess betydelse och roll i skolan. Även om de flesta kan återge 

något som de kopplar till begreppet, detta gäller både lärare och vårdnadshavare. Här går att 

dra paralleller till Nykänen (2008) som hävdar att stor oklarhet råder gällande begreppets 

olika användningsområden. Den nuvarande läroplanen belyser hur den gemensamma 
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värdegrunden ska sätta sin prägel på hela skolans verksamhet liksom den trycker på värdet av 

samverkan mellan hem och skola. 

 

De lärare som förekommit i vår studie känner inte desto mindre en stor osäkerhet gällande hur 

föräldrasamarbetet ska se ut. De känner sig själva dåligt informerade om hur det är tänkt att 

värdegrundsarbetet konkret ska utformas och medger att de inte har informerat 

vårdnadshavare om detta. En av lärarna ska genomgå en utbildning i den metod som är tänkt 

att användas i och med värdegrundsarbetet på hennes skola. Hon upplever likafullt att 

värdegrund inte är en metod i den bemärkelsen, utan mer ett förhållningsätt. De båda lärarna 

kan inte säga att de arbetar med värdegrunden utifrån styrdokumenten på samma sätt som 

med kunskapsrelaterade målstyrda ämnen. De uttrycker båda att de inte fullständigt kan återge 

vad som står rådande värdegrunden i styrdokumenten, men hoppas att de har grundläggande 

tankegångar med sig i sitt jobb ändå. Gällande kunskapsmålen i svenska och matematik är 

båda noga med att arbeta utifrån vad som står i Lpo 94.  

 

Deras resonemang går att härleda till Zackari & Modigh (2000) som hävdar att arbetet med 

värdegrunden är svårt för lärare, då det inte ges tillräckligt med stöd och information om hur 

de ska gå tillväga. De säger också att värdegrunden i styrdokumenten är alltför abstrakta och 

att målen måste göras mer konkreta för att det inte bara ska vara högtravande retorik. 

Thornbergs (2006) diskussion om att värdegrundsarbetet värderas lägre än 

ämnesundervisningen där det finns mål att uppnå istället för mål att sträva mot, går att 

likställa med intervjuade lärare i studien. Likheter finns även i undersökningsresultatet och 

Thornbergs (2006) beskrivning av lärares arbete med värdegrunden. Att det arbetet ofta sker 

oplanerat i form av samtal efter konflikter, går att sammankoppla med båda lärarna. Ett fåtal 

lärare i hans forskning hade också en lektion i veckan då eleverna jobbade med särskilt 

värdegrundsrelaterat material, något som kan likställas med de uppgifter en av lärarna 

redogjorde för gällande sin undervisning. 

 

6.2.2  Information och samarbete 

 

Andersson (2004) visar i sin undersökning att föräldrar är minst nöjda med informationen från 

skolan när det gäller sådant som berör värdegrund. Hedin & Lahdenperä (2000) hävdar också 

att många vårdnadshavare inte vet hur skolan arbetar med värdegrunden, då de inte får reda på 
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och är insatta i mål och planering. Detta försvårar kommunikationen mellan hem och skola 

och gör vårdnadshavare osäkra på hur ansvarsförhållandena ser ut. Utifrån lärarnas uppgifter i 

vår studie skulle det kunna vara ett resonemang som stämmer med hur vårdnadshavarna 

upplever informationen. Detta stämmer till viss del, även om inte någon av vårdnadshavarna 

upplever att de inte har fått någon information alls. De flesta upplever att de har fått 

information från skolan och känner sig insatta gällande värdegrundsarbete, endera lite eller 

mycket. De vårdnadshavare som uppgav att de har fått lite information erfar emellertid att de 

saknar en tätare kontakt med lärare och rektor. 

 

Båda lärarna anser att det är viktigt att samarbetet fungerar med vårdnadshavarna och att 

värdegrundsarbetet även fortsätter i hemmen efter skoldagens slut. En av lärarna anser att 

vårdnadshavarna ska vara självskrivna aktörer i skolan och att de i samarbete med elever och 

lärare gemensamt ska jobba för att nå de uppsatta målen. Av lärarnas resonemang går det att 

dra paralleller till Eriksons (2009) forskning som belyser att en stor majoritet av lärarna anser 

att föräldrarna är en viktig tillgång till elevernas lärande. Dessutom vill lärarna att föräldrarna 

ska vara mer delaktiga i sådant som ingår i skolans värdegrund som till exempel normer och 

regler. 

6.3 Sammanfattning 

Syftet med studien var att undersöka hur samarbetet mellan lärare och vårdnadshavare ser ut 

gällande skolans värdegrundsarbete i två olika klasser. Vi anser oss ha uppfyllt syftet genom 

att vi fått inblick och kunskap om de båda parternas åsikter kring ämnet. Skillnader och 

likheter visar sig i deras åsikter och som vi också redogör för. Sammanfattningsvis kan utifrån 

studiens syfte konstateras att vårdnadshavare i stort är nöjda med samarbetet och 

informationen från skolan, men att det finns oklarheter gällande värdegrundsarbetet. De 

skillnader som framkom i undersökningen var just gällande i vilken utsträckning 

vårdnadshavare upplever hur samarbetet och informationen fungerar. De flesta upplever 

någon sorts samarbete medan lärarna uppger sig inte ha lämnat någon information.  

 

6.4 Avslutande diskussion  

Efter avslutad studie kan vi konstatera att det resonemang som Thornberg (2006) och Zackari 

& Modigh (2000) samt Hedin & Lahdenperä (2000) för angående huruvida lärare upplever 
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arbetet med värdegrunden stämmer med vårt resultat. Vi ställer oss ändå frågande till hur det 

kan komma sig att vårdnadshavarna till stor del erfar att de har fått information om 

värdegrundsarbete, trots att lärarna tydligt medger att de inte har lämnat någon information. 

Möjligen kan det vara så att dessa vårdnadshavare har barn i andra klasser, där läraren har 

informerat om värdegrundsarbetet. Till detta resonemang kan vi också tillkännage en viss 

brist i utformningen av enkätfrågorna. Då vi använde oss av begreppet lite, kan ordet ge 

upphov till misstolkningar. Att få lite information och uppleva samarbetet i liten skala betyder 

att de inte står helt utan information. Det skulle möjligen ha varit på sin plats med ett 

alternativ mellan lite och ganska mycket. Vår ambition var dock att vi ville se tydliga 

ställningstaganden. 

Båda lärarna i studien  uppger att de är tydliga med att arbeta efter de kunskapsmål som finns 

gällande matematik och svenska. De visar också upp dessa på föräldramöten och 

utvecklingssamtal. Eriksson (2004) och Flising (1996) redovisar forskning som pekar på hur 

samarbete mellan hem och skola gagnar elevers skolprestationer relaterade till 

kunskapsämnen. Forskning (Andersson 2004, Lindbom 1995, Ribom 1993) påvisar också hur 

föräldrasamarbetet har utvecklats och nu kan komma att inkludera direkt medverkan i 

skolarbetet. Enligt Lpo 94 ska samarbetet gällande värdegrunden fungera på samma sätt. 

Resultatet i vår studie visar dock på en stor osäkerhet gällande värdegrundsarbetet. I enighet 

med Zackari & Modigh (2000) tror vi att denna osäkerhet beror på att värdegrundsmålen är 

alldeles för abstrakt utformade. Det finns också en viss skillnad i betydelse mellan mål att 

uppnå och mål att sträva mot. Inte helt oväntat prioriteras mål att uppnå. 

Gällande själva begreppsdefinitionen och ordets betydelse kan vi i enighet med Nykänen 

(2008) och Hedin & Lahdenperä (2000) konstatera utifrån resultatet i studien att det inte är 

helt lätt att definiera detta begrepp. Detta leder naturligtvis till oklarheter både gällande lärare 

och vårdnadshavare vad värdegrunden i skolan ska innefatta. Lärarna i studien arbetar med 

sådant som går att härleda till värdegrunden, såsom konflikthantering och ömsesidig respekt 

mot varandra. Det framgår också att samarbetet fungerar bra de gånger lärarna måste ta 

kontakt med vårdnadshavare angående konflikthantering och liknande. En av lärarna hävdar 

att begreppet värdegrund inte enbart ska handla om regler. Detta är något vi instämmer med. 

Vår upplevelse från skolan är att värdegrund förknippas med just regler och att bakgrunden 

till varför dessa regler finns, ofta glöms bort. 
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Gällande samarbetet mellan hem och skola anser vi att bägge parter har ett ansvar. 

Huvudansvaret bör emellertid ligga på skolan och läraren, då dessa har till uppgift att utforma 

skolarbetet efter styrdokumenten. Styrdokumentens utformning bör därför konkretiseras för 

att underlätta arbetet för lärarna. 

6.5 Vidare forskning 

I den här studien har intervjuer med två lärare samt en enkätundersökning med 

vårdnadshavare genomförts . Detta för att i en jämförelse dem emellan se hur de upplever 

samarbetet gällande skolans arbete med värdegrunden. Undersökningen utfördes med två 

lärare och två klasser. För att få en mer omfattande bild av hur samarbetet ser ut skulle det 

vara intressant att göra studien med fler lärare och vårdnadshavare.  

 

Ett annat alternativ till fortsatt forskning skulle kunna vara att enbart koncentrera sig på hur 

lärare arbetar med värdegrunden utifrån styrdokumenten. Samt hur lärare upplever 

styrdokumentens mål och utformning gällande värdegrund. 
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Bilaga 1 

Till dig som vårdnadshavare 

Skolans värdegrund 

Vi är två lärarstudenter från Högskolan i Gävle som går sista terminen på lärarprogrammet. 

Vi kommer under höstterminen 2009 att skriva ett examensarbete om hur vårdnadshavare och 

pedagoger uppfattar det gemensamma arbetet med skolans värdegrund. Det skulle betyda 

mycket för oss om du/ni vill medverka i en enkätundersökning om skolans värdegrundsarbete. 

Deltagandet är frivilligt.   

Vi är tacksamma om svaren kan lämnas till läraren i respektive klass så fort som möjligt eller 

senast under vecka 45. 

Samtliga svar är anonyma och kommer att behandlas med sekretess. Svaren är värdefulla för 

oss i vårt examensarbete. 

Tack för din medverkan! Har du frågor eller synpunkter kan du kontakta oss via mail eller 

telefon: 

Niklas Karlsson  mail: XXXXXXXXX  tel: XXXXXXXXXX 

Madeleine Åskog  mail: XXXXXXXX  tel: XXXXXXXXXX 

Ingegerd Gudmundson (handledare).   tel: XXXXXXXXX 

  

Gävle oktober 2009 

  

Niklas Karlsson:____________________________________ 

Madeleine Åskog___________________________________ 
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Vårdnadshavares uppfattning om samarbetet gällande skolans arbete med 

värdegrunden - en enkätstudie. 

 Utdrag ur läroplanen (Lpo 94). 

”Skolans och vårdnadshavares gemensamma ansvar för elevernas skolgång skall skapa de 

bästa möjliga förutsättningarna för barns och ungdomars utveckling och lärande.” (s.14). 

”Alla som arbetar i skolan skall samarbeta med elevernas vårdnadshavare så att man 

tillsammans kan utveckla innehåll och verksamhet.”(s.14).  

 1. I vilken grad tycker du/ni att skolan har informerat dig/er som vårdnadshavare om arbetet 

med värdegrunden? (Ringa in passande svarsalternativ). 

  

Inte alls                               Lite                                     Ganska mycket                   Mycket 

  

2. Anser du/ni att skolan har informerat dig/er om målen gällande värdegrunden? (Ringa in 

passande svarsalternativ). 

  

Inte alls                               Lite                                     Ganska mycket                   Mycket 

  

3. Tycker du/ni att skolan lägger lika stor vikt vid värdegrundsarbetet som vid andra ämnen 

som exempelvis svenska och matematik? (Ringa in passande svarsalternativ). 

  

Inte alls                               Lite                                     Ganska mycket                   Mycket 
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4. Hur upplever du/ni att samarbetet fungerar med skolan gällande värdegrunden? 

 (Ringa in passande svarsalternativ). 

    

Inte alls                               Lite                                     Ganska mycket                   Mycket 

   

5.  Om du svarat Inte alls eller Lite på ovanstående fråga hur skulle du/ni då önska att 

samarbetet fungerade? 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

  

6. Värdegrund är ett stort begrepp och kan vara svårt att definiera. Vad innebär begreppet 

värdegrund för dig/er? 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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7. Pratar du/ni och ditt/ert barn om värdegrunden i hemmet? (Ringa in passande 

svarsalternativ). 

  

Inte alls                               Lite                                     Ganska mycket                   Mycket 

  

Om du/ni har svarat ja på frågan, specificera vad ni pratar om: 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Bilaga 2 

Frågeguide 

 

1.     Vad innebär begreppet värdegrund? 

  

      2.     Information gällande värdegrunden och styrdokumenten. 

  

      3.     Samarbete mellan lärare och vårdnadshavare gällande värdegrunden. 

  

      4.     Jämförelse med andra ämnen i skolan. 

  


