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Sammanfattning: 

Vad är egentligen värdegrund? Hur kan man som pedagog arbeta med värdegrund i högstadiet? Att 

jobba kontinuerligt med värdegrunden skapar ett bra studie-samtalsklimat för eleverna. 

Skolinspektionen tar emot anmälningar som rör kränkande behandling i skolan, 1/3 av alla 

anmälningar handlar om att pedagoger kränker elever. Därför är det viktigt att även pedagoger 

reflekterar över hur vuxna beter sig. Vi alla har mänskliga rättigheter, dessa rättigheter är vi 

tillsammans som ser till så de följs. Ett värdegrundsarbete är något som måste involvera alla på en 

skola. Deliberativt samtal (överläggning, rådslagning, diskussion) är något som man kan använda sig 

av i skolan. Vilka normer som finns i skolan är något man måste göra eleverna medvetna om, för att 

kunna förändra mönster och strukturer. Det är viktigt att det finns en ömsesidig respekt och tillit 

mellan vuxna och elever samt en hög vuxennärvaro för att kunna jobba effektivt med värdegrund. 
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1. Inledning 

 

1.1 Bakgrund: 

Värdegrundsarbetet i skolan är grunden till mycket av det fortsatta livet. Jag valde att jobba med 

detta ämne, för att jag förstår vikten av att ha god kunskap om det. Jag vet sedan tidigare hur 

bristerna ser ut i skolorna kring värdegrund, efter att ha både föreläst om mobbning i ett 80 tal skolor 

och genom mitt arbete som ungdomscoach. Mitt intresse för värdegrund började redan 2009 då jag 

aktivt började med mobbningsarbete. Under åren har jag varit aktiv i mediedebatter och i rapporter 

ifrån Skolinspektionen om värdegrund och kränkningar. De förväntningar jag har på detta arbete är 

att jag ska få nya idéer om hur man praktiskt kan jobba med värdegrund som pedagog i högstadiet.   

1.2 Syfte: 

Jag vill kunna redogöra vad värdegrund innebär. Jag vill få konkreta tips och idéer på ett urval av de 

moment som finns på hur man kan arbeta som pedagog med värdegrund för högstadieelever. Jag vill 

redogöra hur skolorna följer värdegrunden i vardagen. Den kunskapen kommer jag kunna använda 

mig av i mitt senare arbete inom skolan. 

1.3 Frågeställning: 

Vad innebär begreppet värdegrund? Hur kan man som pedagog jobba med värdegrund för 

högstadieelever? 

1.4 Metod: 

Jag kommer göra en litteraturstudie med stort fokus på boken ”Värdegrund i förskola och skola”. Jag 

kommer även utvärdera Skolinspektionens kvalitetsgranskning om demokrati och värdegrund, för att 

kunna visa hur skolorna följer värdegrunden i praktiken kring de moment jag redovisar. En annan 

källa jag kommer använda mig av är Svt:s program ”Morgans Mission”, för att kunna framföra 

praktiskta moment.  
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2. Resultat 

2.1 Begreppet värdegrund 

I skollagen 1 kap 5 § ”Var och en som verkar inom utbildningen ska främja de mänskliga rättigheterna 

och aktivt motverka alla former av kränkande behandling.” Det innebär att varje personal är skyldig 

att agera vid kränkningar och även förebygga det. Trots det så är det ca 1 100 anmälningar per år till 

Skolinspektionen som handlar om kränkningar. 1/3 av dessa handlar dessutom om lärare som 

kränker elever.  

Det finns två typer av tolkningar av värdegrunden. Det ena är kulturarvstolkningen, vilket innebär att 

förmedla, förankra och gestalta grundläggande värden med idéhistoriskt tradition sett ifrån ett 

svenskt kulturarv.  Den andra tolkningen är legitimitetstolkningen, som blir ett ställningstagande i 

metaetik där man ska förmedla, förankra och gestalta för att kristendomen och den västerländska 

humanismen säger detta.  

Inom värdegrunden finns det ett antal utgångspunkter för att förstå vad värdegrund innebär. Det 

första handlar om människovärdet och människolivets okränkbarhet. Här ligger FN:s allas lika värde 

och mänskliga rättigheter till grund. Alla människor har ett inneboende värde, ett så kallat egenvärde 

där varje person är unik och oersättlig. Människan har lika rättigheter till exempel när det gäller 

rättighet till grundläggandeutbildning och sjukvård. I denna del kan vi koppla ihop till exempel 

normer, sexuell läggning, funktionshinder och etnicitet. När det gäller barns rättigheter handlar det 

om barnkonventionen, man ska alltid utgå ifrån barnets bästa, barn har rätt att överleva, leva och 

utvecklas, barn har rätt att uttrycka sina åsikter som rör barnet själv och få dem beaktade.  

Den andra punkten inom värdegrunden är frihet. Alla har rätt till att fritt bestämma över sig själv 

kring ett individperspektiv. Detta ska såklart gestaltas i undervisningen och övrigt i skolans vardag. 

Men det kräver även olika förutsättningar för individen. Då handlar det om hur beslutsförmögen 

individen är, exempel på det är att en förskoleelev inte har samma förmåga att kunna ta beslut som 

en högstadieelev.  En annan förutsättning för självbestämmande är att individen har relevant 

information, det vill säga har kunskap om konsekvenserna en viss handling kan få. Individen ska även 

kunna förstå informationen och få betänketid för att kunna bestämma själv. Den sista 

förutsättningen för självbestämmande är att individen ska vara fri ifrån otillbörlig påverkan av andra 

människor, vilket betyder att den ska vara fri ifrån maktutövare.  

Den tredje punkten inom värdegrunden är integritet. Inom det finns ett antal kategorier det 

materiella jagets integritet som innebär individens ägodelar. Om dessa förstörs, stjäls eller används 

av andra kan detta upplevas som en kränkning av personens integritet. Inom detta område ingår 

även om en pedagog beslagtar en elevs mobiltelefon, för att eleven stör lektionen. En annan kategori 

inom integritet är livsrumsjaget, vilket innebär att vi människor har behov av ett eget revir samt att 

slippa bli störd av ljud. Kategorin kroppsjagets integritet innebär att människor kan känna sig kränkta 

om de blir berörda eller tvingas blotta sig för andra, nedlåtande kommentarer om individens 

utseende och kroppsbyggnad upplevs kränkande. 

Det psykologiska jagets integritet, innebär att individen vill ha tolkningsföreträde när det gäller sin 

självkompetens. Om andra börjar bedöma vad som är bäst för individen kan personen bli kränkt i sin 

självkännedom. Informationsintegritet, innebär om den information som är sekretessbelagd och vid 
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tystandsplikt lämnas ut till andra kan detta upplevas som en kränkning. Ibland måste dock denna 

regel förbises då det gäller fara för individens eller andras liv eller om individen far illa i hemmet. 

Kulturella jagets integritet, betyder att individen kan känna sig kränkt om andra inte respekterar 

personens kultur. Skolans uppgift blir därför att skapa integration mellan kulturerna. Tidsjagets 

integritet handlar om att respektera andras tidsplanering. Om en elev får kvarsittning, kan eleven 

känna sig kränkt i sin tidsplanering.  

Den fjärde punkten inom värdegrunden är jämställdhet. Det handlar om att kvinnor och mäns 

situation sätts i fokus. Kvinnor ska ha lika mycket rätt som män gällande arbete, lön, boende och 

övrig livssituation. Samhället har ett ansvar att sträva efter denna jämställdhet. I undervisningen kan 

man jobba med att låta alla oavsett kön få lika stor plats i åsikter/diskussioner. 

Den sista punkten handlar om solidaritet med svaga och utsatta.  Det handlar om att använda sin 

makt för att ta hänsyn till de som har mindre makt att låta dem kunna uttrycka sig. Uttrycket om att 

man ska behandla andra som man själv vill bli behandlad, kan sättas in i detta sammanhang. Det 

handlar om lojalitet med andra människor.   

 

2.2 Förhållningssätt 

”Värdegrunden ska inte undervisas in, utan synliggöras och implementeras” (Olivestam, Carl och 

Thorsén, Håkan, Värdegrund i förskola och skola, 2014 S. 91) 

Först och främst gäller det att titta på sin egen etiska och moraliska kompass som pedagog. Hur 

agerar man själv som pedagog kring olika värden och etiska dilemman? När man rätt ut dilemmat, så 

gäller det att titta på arbetslagets och skolledningens etiska policy. Målet är att man ska försöka hitta 

så mycket gemensamma värderingar och etisk syn som möjligt. För detta kommer sedan spegla hur 

skolan kommer agera, lära ut och bemöta värdegrunden. Enligt Skolinspektionens 

kvalitetsgranskning är det här det brister på skolorna (13 av 17 skolor brister i detta) att det inte finns 

någon helhetssyn och förhållningssätt kring värdegrundsuppdraget (”Skolornas arbete med 

demokrati och värdegrund” 2012:9) Det gör att variationen på undervisningen kring värdegrund 

beror på den enskilda lärarens kompetens och tolkningar kring värdegrund.  

Det gäller även att vara medveten om att det finns tre olika etiska agerande på en händelse, som 

innebär olika resultat på handlingen. Det första är konsekvensetik, vilket innebär att man agerar på 

en viss sak utefter vad konsekvensen kommer bli av agerandet. Det andra är pliktetik, där personen 

anser att det är själva egenskapen i handlandet som avgör om handlingen är rätt eller fel. Dessa 

personer är mycket för att regler ska följas, man ska aldrig ljuga och man ska alltid hålla löften. Det 

sista är sinnelagsetik, det är om avsikten är god kring handlandet som avgör om agerandet är rätt 

eller fel.  

Det är viktigt att det finns en ömsesidig respekt och tillit mellan vuxna och elever samt en hög 

vuxennärvaro för att kunna jobba effektivt med värdegrund. En utav de saker som ger bra resultat 

kring värdegrundsarbetet är att baka in det i den vardagliga undervisningen i alla ämnen, till exempel 

att diskutera olika texter, illustrationer, filmer och annat som man kan koppla till värdegrundens 

delar. På matematiklektionen kan man diskutera jämställdhet gällande kvinnor och mäns lön. På 

idrottslektionen kan man få eleverna att bli medvetna om solidaritet, då man kan synliggöra hur 
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viktigt det är att hjälpa och stötta dem som har svårt för en viss idrottsgren. Man kan även inom 

idrotten jobba med kroppsuppfattning, då eleverna kommer byta om och duscha tillsammans.  

Pedagogen kan även försöka tänka på att låta alla ta plats i undervisningen, ur ett genusperspektiv. 

Enligt Skolinspektionens kvalitetsgranskning (”Skolornas arbete med demokrati och värdegrund” 

2012:9) var det fler pojkar/killar som fick komma till tals och ta större plats i undervisningen. 

Pedagogen kan även jobba med att blanda killar och tjejer i klassrummet, så att det inte blir killar för 

sig och tjejer för sig.   

Att pedagogen reflekterar över sitt eget beteende och agerande är en viktig del för att eleverna ska 

känna värdegrunden trovärdig. Kvalitetsgranskningen (Skolinspektionen ”Skolornas arbete med 

demokrati och värdegrund” 2012:9) visar att lärare brister i detta. Exempel på det är den enkät 

personal gjorde på en skola där de hade ansett att elever är inlåsta i ”ghettoliknade” miljöer utan 

kunskap om omvärlden. Det signalerar en viss förväntning och attityd till elever. Lärare har även 

undvikit att följa upp kommentarer som går att koppla till samhällsnormer, homosexualitet och 

främlingsfientlighet.  

Inom socialpsykologin (Socialpsykologi - teorier och tillämpning, 2015) finns det tre olika delar på hur 

man kan förändra fördomar och diskriminering bland individer. Känslomässig dimension, där arbetar 

man med individens känslor för att få den att förändra sin attityd kring fördomar och diskriminering. 

Den metoden kan vara svår att se någon effektiv förändring på, eftersom känslor är kopplade till 

situationer samt att känslokomponenten är stark. Kognitiv dimension, där handlar det om att ge 

information och kunskap till individer som redan innan har dålig kunskap om ämnet. 

Handlingsdimension, då handlar det om att man försöker påverka handlingar direkt genom att 

åtgärdande förhindra diskriminering. Den handlingen visar sig vara mest effektiv när det gäller att 

minska diskriminering och är även den delen som skollagen vilar främst på.  

2.3 Deliberativt samtal  

Det deliberativa (överläggning, rådslagning, diskussion) samtalet är ett annat moment man kan 

använda sig av. Där handlar det om att göra alla elever delaktiga i samtalet. Följande övning är tagen 

ifrån boken Värdegrund i förskola och skola av Carl Olivestam och Håkan Thorsén. Är det någon gång 

okej att fuska? Eleverna får först enskilt fundera på 3 argument för eller emot. Sedan delar läraren in 

eleverna i grupper om 4 st, grupperna ska då diskutera om varje elevs argument för att sedan komma 

överrens om 3 argument i gruppen de vill lyfta upp i helklass. I slutet ska hela klassen komma 

överrens om 3 argument, detta görs i form av röstning. Nästa lektionstillfälle följer läraren upp för att 

se hur klassen gemensamt ska förhålla sig kring resultatet. För att deliberativt samtal ska kunna 

lyckas krävs en strävan om att vilja komma överens, innehålla gemensamma överväganden, att 

argument ges utrymme och beaktas och att deltagarna anstränger sig för att försöka förstå varandra. 

Under Skolinspektionens besök på de 17 skolor man granskade (”Skolornas arbete med demokrati 

och värdegrund” 2012:9), fanns inget deliberativt samtal.  

2.4 Övningar 

Övningen fyra hörn är även ett bra sätt att diskutera värdegrund, då alla får fundera och framföra sin 

egen åsikt. Läraren ger olika påståenden och eleverna får då ställa sig i tre olika förbestämda 

svarshörn och ett övrigt hörn. Eleverna får en stund att diskutera med de andra i sitt hörn för att 
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sedan berätta om resultatet i helklass. (Skolverket, Förskolans och skolans värdegrund - 

förhållningssätt, verktyg och metoder, 2013) 

Övningen linjen handlar om att man får ett påstående om ett aktuellt ämne, eleverna ska då ställa sig 

på en linje kring vad som passar dem. På ena sidan av linjen är man för på andra sidan är man emot, 

däremellan finns det ett mittenalternativ. Eleverna ska sedan försöka komma på argument till sitt val 

och försöka värva fler elever till sin position på linjen. Efteråt kan man diskutera kring hur vi påverkas 

av andra, det vill säga grupptryck. (Värdegrund i förskola och skola, 2014) 

En övning kring normer kan vara att låta eleverna ställa sig på en linje i klassrummet. Eleverna får 

varsin lapp där det står en rollkaraktär till exempel ”Du lever som gömd flykting. Du bor tillsammans 

med din familj i ett rum i en lägenhet.” Eleverna får inte visa lappen för någon annan. Sedan läser 

pedagogen upp ett påstående till exempel ”Mina högtider har en röd siffra i almanackan.” Stämmer 

påståendet tar man ett steg fram, stämmer det inte står man kvar. När alla påståenden är upplästa, 

läser eleverna upp sin lapp och man diskuterar resultatet av varför alla står på olika ställen. Vad för 

normer finns bland de olika rollerna? Övningen är hämtad ur Skolverkets ”Förskolans och skolans 

värdegrund - förhållningssätt, verktyg och metoder” 

Normer som till exempel kläder och utseende kan vara svårt att diskutera i helklass eftersom man 

kanske inte har mod nog att ta upp det, därför kan små grupper vara en bra grej för att kunna 

diskutera det. Eleverna måste bli medvetna om hur det ser ut i klassen/skolan kring detta, för att ha 

möjligheten att bryta det mönster som finns. Synliggörande av normer är en viktig del kring arbetet 

med kränkningar, eftersom normer ofta ligger till grund för kränkningar. Som pedagog är det viktigt 

att ha ett normkritiskt förhållningssätt, enligt Skolinspektionens kvalitetsgranskning brister skolorna i 

detta (”Skolornas arbete med demokrati och värdegrund” 2012:9).  

2.5 Trygghet 

Tillitsövning, låta eleven trilla bakåt medan en annan tar emot en bakifrån. Pedagogen måste vara 

tydlig med vad som kan hända om man tappar/släpper någon samt vara aktivt närvarande. 

Samarbetsövning, låta eleverna ställa sig på en rad beroende på när de fyller år. Detta kräver 

kommunikation och delaktighet bland alla elever. (Morgans Mission, SVT, 2015) 

För att elever ska kunna känna sig trygga i klassen och känna gemenskap, gäller det att gemensamt 

med både pedagog och elever bestämma ordningsregler som klassen ska komma överens om. 

Elevernas delaktighet gör att de både får reflektera över varandras olikheter och även ur ett 

demokratiskt sätt kunna påverka sin skolgång. Som pedagog är det viktigt att följa upp hur 

tryggheten känns enligt eleverna och var på skolan de känner sig mer otrygga, då gör man anonyma 

enkäter som eleverna får fylla i. Efteråt bör eleverna få ta del av resultatet för att kunna påverka vilka 

insatser som behöver sättas in. (Skolverket, Allmänna råd om diskriminering och kränkande 

behandling, 2012) 

”Att bekämpa mobbning handlar om att stärka gemenskapen, inte peka ut skurkar och offer” 

(Morgans Mission, SVT, 2015) 

Det är viktigt att se till så att eleverna känner sig trygga i skolan. Genom att arbeta aktivt med en 

främjande och förebyggande värdegrund kan man uppnå ett bra studie-samtalsklimat.  
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Att ta in externa föreläsare är även ett annat moment man kan göra. Då är det viktigt att man följer 

upp föreläsningen efteråt och även att man arbetar sytematiskt i vardagen kring värdegrund. Ett 

exempel på effektiv föreläsare är att polisen kommer till skolan i uniform och berättar vilka olika 

brottsliga handlingar kränkningar och mobbning är. En annan föreläsare kan vara BRIS för att prata 

om barnkonventionen.   

3. Slutsats och diskussion 

De slutsatser jag kan dra av mitt arbete är att det är viktigt med ett kontinuerligt arbete i vardagen 

kring värdegrunden. Under mina föreläsningar så har jag samtalat med unga som berättar att de 

sällan arbetar mot kränkningar och mobbning, de har oftast bara temadagar. Annat som är viktigt att 

tänka på är att titta på hur man själv beter sig som pedagog för att kunna vara en bra förebild. Det 

gäller även att ha kunskapen om att det finns flera sätt man kan kränka en annans integritet på, detta 

gäller både pedagog och elev. Det är synd att deliberativt samtal inte används så ofta som det borde, 

men jag antar att detta beror på tidsbrist.  

Det viktigaste tror jag är att jobba med att få ömsesidig respekt och tillit mellan pedagoger och elever 

för att kunna få eleverna att öppna sig, gällande gemenskap, trygghet och att våga prata om 

värdegrundsfrågor. Jag som föreläsare och ungdomscoach har mött många elever som berättar att 

de inte har någon tillit och förtroende för vuxna, eftersom många bagatelliserar, inte ens lyssnar eller 

utgår ifrån att vuxna vet bäst. Det betyder att man är för dålig med att följa barnkonventionen.   

Jag har funderat mycket på varför man knappt hör ordet solidaritet nuförtiden. Kanske beror det på 

att vi lever i ett individualistiskt samhälle, samtidigt som många är dåliga på att visa civilkurage. 

Tyvärr uppvisar även allt för många ett maktmissbruk, som inte gör saken bättre. Jag har ingen 

lösning på problemet, mer än att alla måste titta på sin egen roll i samhället. Att jobba med detta i 

skolorna i tidig ålder tror jag även är en bra början.  

Citatet ”Värdegrunden ska inte undervisas in, utan synliggöras och implementeras”, tycker jag är 

jättebra utgångspunkt. Det är mycket svårare att synliggöra och implementera än att undervisa i 

värdegrund, jag tror att det är där ett utav problemen ligger. Generellt behöver vi alla bli bättre på 

att synliggöra dessa strukturer och annat som påverkar hur vi beter oss. Det är inte förrän vi 

synliggjort det, som vi kan börja agera i praktiken. Sedan kan steget mellan att synliggöra och agera i 

praktiken vara ett väldigt stort steg som tar tid.  

När jag har föreläst och pratat om normer, märker jag tydligt hur lite kunskap eleverna har kring det. 

De vet knappt vad ordet innebär och de verkar ha svårt för att synliggöra dem. Anledningen till det 

tror jag är att det blir ett naturligt förhållningssätt som de inte reflekterar över. Samtidigt kan man ju 

diskutera hur mycket (eller snarare lite) skolorna arbetar kring normer generellt. Ett viktigt perspektiv 

är även föräldrarnas del kring normer, de skulle kunna fråga sina barn varför de vill ha ett vist 

klädesmärke. Är det för att barnet vill passa in bland de andra, eller tycker den verkligen om märket? 

Då kan man även diskutera vikten och rättigheten av att barnet får vara sig själv.  

Hur kommer det sig att 1/3 av alla anmälningar om kränkningar till Skolinspektionen handlar om 

vuxna som kränker elever? För mig är det mycket märkligt hur man kan arbeta i skolan och inte följa 

varken skollagen eller barnkonventionen, som tydligt visar att detta inte får ske. Under mina 6 år som 

föreläsare, har jag fortfarande inte fått svar på detta. Jag tror tyvärr inte det kommer bli någon större 
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förrändring när barnkonventionen blir till lag, eftersom det handlar mer om ett förhållningssätt än 

om en lag.  

Vikten av vuxennärvaro tycker jag är underskattad i skolorna idag. Att ha närvarande vuxna är en 

viktig grund för att främja och förebygga kränkningar och skapa en trygghet för eleverna. Känner sig 

inte eleverna trygga eller är utsatta för kränkningar, så påverkar även detta elevers inlärning.  Tyvärr 

upplever jag att många vuxna inte ser denna koppling och fokuserar enbart på undervisning och 

betyg.  

”Att bekämpa mobbning handlar om att stärka gemenskapen, inte peka ut skurkar och offer” tycker 

jag är en viktig del att lyfta upp. Det är alldeles för många unga som får höra att det är deras eget fel 

till att de blir kränkta, mobbade och utfrysta. I själva verket handlar det om grupprocesser och 

normer i en klass, där hela klassen är delaktiga till det som sker. Att skuldbelägga den utsatte blir då 

ytterligare en kränkning. Eleverna behöver därför se sin egen roll i den grupprocess som sker, detta 

gör man genom att synliggöra de normer och attityder som finns och arbeta med 

tillits/samarbetsövningar.    

Det är viktigt att förstå att allt hör ihop, värdegrund, förhållningssätt, kränkningar, trygghet, 

diskriminering, likabehandlingsplaner och demokrati. Med andra ord, brister arbetet med 

värdegrunden så brister de flesta andra momenten.  

4. Slutord 

Det har gått bra med arbetet, det har varit givande, intressant och roligt att samla fakta kring detta. 

Det var intressant att läsa igenom hela Skolinspektionens kvalitetsgranskning, eftersom jag tidigare 

bara hade skummat igenom den när den kom ut 2012. Ett utav problemen som uppstod var att jag 

hade beställt lite böcker, som senare visade sig att det inte var så användbart material i dem 

eftersom de handlade mer om begreppet värdegrund och inte så mycket praktiskt arbete. Då fick jag 

tänka om och börja leta nya källor. Den nya kunskapen jag har fått är kring att det finns många olika 

grenar inom integritet. Med den kunskapen fick jag en Aha upplevelse. Ordet deliberativt samtal 

hade jag inte hört förut, däremot hur man genomför den visste jag redan.   
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