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ABSTRACT 

This study investigates how six active upper secondary school teachers, with Swedish as an 

educational subject, work with the knowledge requirements and basic principle through 

literature. The knowledge requirements and the basic principle is based on the Swedish 

National Agency for Educations curriculum for upper secondary school. The purpose is to 

highlight what potential literature has concerning the basic principle, a mission presented by 

the Swedish National Agency, undertaken by the teachers. The survey has focused on the 

methods employed by the different teachers and the results of such methods as perceived by 

the teachers have been identified during the analysis. To get a multifaceted result interview 

was chosen as a method. Six active upper secondary school teachers were interviewed and 

were also the basis for the study results. The results, provided by the informants’ interviews, 

were analyzed through two theories, concerning curriculum requirements and basic principle. 

This study shows that all the high school teachers saw potential in literature as a tool to use in 

value-based teaching. It was also found that the informants saw the "double assignment", 

curriculum requirements and basic principle assignments as two separate missions, as a 

challenge and possible obstacle in their teaching. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

SAMMANFATTNING 

Denna uppsats syfte är att undersöka hur sex verksamma gymnasielärare, med svenska som 

undervisningsämne, arbetar med värdegrunds- och kunskapsuppdraget genom litteraturarbete. 

Detta ska belysa skönlitteraturens potential i värdegrundsarbetet som lärarna bedriver. 

Undersökningen har fokuserat på de metoder och resultat som framgått under 

undersökningen. Intervju valdes som metod vid denna studie för att få ett nyanserat och 

fördjupat resultat. Sex verksamma gymnasielärare intervjuades och ligger till grund för 

studiens resultat. Dessa resultat analyserades genom läroplans- och värdegrundsteorin för att 

ge undersökningen en tydlig utgångspunkt utifrån informanternas olika perspektiv och 

därmed ge ett skildrat resultat. Vad som gick att utläsa från studiens resultat var att dessa 

gymnasielärare alla såg potential med skönlitteratur som arbetsmetod att använda sig utav vid 

värdegrundsarbete. Det framgick även att det fanns en problematik som uppstod i samband 

med ”det dubbla uppdraget” som informanterna framhävde. 

  

Nyckelord: Svenska, Lärare, Skönlitteratur, Värdegrundsarbete, Intervjuer 
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1. INLEDNING 

1.1 Allmän bakgrund 

I dagens skolverksamhet talas det mycket om lärarnas dubbla uppdrag. Ett av dessa uppdrag 

är kunskapsuppdraget som innebär att varje lärare ska förmedla en viss kunskapssyn. Detta 

står på Skolverkets hemsida (2014) om kunskapsuppdragets synsätt på:  

det olika kunskapsformer (fakta, förståelse, färdighet och förtrogenhet) som förutsätter och 

samspelar med varandra. I undervisningen ska dessa kunskapsformer balanseras så att de 

bildar en helhet för eleverna (Skolverket 2014).  

Detta uppdrag ska kombineras med värdegrundsuppdraget. Dessa uppdrag ska utgöra 

undervisningens grund och genomsyra skolverksamheten. Vad innebär begreppet 

värdegrund? Skolverket (2017) beskriver värdegrund som följande: 

De grundläggande värden som förskolans och skolans värdegrund omfattar ligger i linje med de 

värden som vårt demokratiska samhälle vilar på. 

Värdegrunden omfattar 

● människolivets okränkbarhet 

● individens frihet och integritet 

● alla människors lika värde 

● jämställdhet mellan könen 

● solidaritet mellan människor 

Det är dessa värden som ska förmedlas och gestaltas. All personal ska också främja aktning för 

människans egenvärde och vår gemensamma miljö. 

 

Madeleine Hjort (2011:26) är kritisk till Skolverkets kunskapssyn som enligt Hjort begränsad. 

Detta eftersom Skolverkets bearbetning av läroplanen och dess uppdrag tar långt tid att 

revidera och därmed blir inte läroplanen modern. Istället förespråkar Hjort en utveckling av 

kunskapssynen genom att vidga perspektivet och skönlitteratur kan ha gynnande inverkan på 

denna utveckling. Litteratur är en essentiell del i utvecklingen av empatiska förmågor, såsom 

att förstå andra människors livsvärldar (Hjort 2011:7). Litteraturarbetet måste få en större del i 

skolverksamhetens undervisning för att bilda eleverna i allmän-, kultur- och livsfrågor. Det 

råder bristande läsförståelse i samtliga ämnen och därför måste litteraturarbetet lyftas fram för 

att gynna elevens inlärningsprocess i sin helhet. Detta innebär att ämnen måste samarbeta med 
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litteraturarbetet i relation till utveckling av didaktiska metoder för att integrera 

värdegrundsarbetet och kunskapsuppdraget i utbildningen (Hjort 2011:26). För att se hur 

Skolverket tar ställning till detta går det att se på läroplanen. I den svenska läroplanen för 

gymnasiet uttrycker skolverket att detta är skolans ansvar att varje elev: 

kan söka sig till saklitteratur, skönlitteratur och övrigt kulturutbud som en källa till kunskap, 

självinsikt och glädje (…) har förmåga att kritiskt granska och bedöma det han eller hon ser, hör 

och läser för att kunna diskutera och ta ställning i olika livsfrågor och värderingsfrågor, 

(Skolverket 2011:9–10) 

Skolverkets (2011) uttrycker klart och tydligt i sina mål med läroplanen är att integrera 

kunskaper och värden med demokratiska och empatiska förmågor. Detta går att se i den 

gymnasiala läroplanen (Gy11) som lägger stor vikt på att undervisningen ska vara under 

demokratiska arbetsmetoder för att på detta sätt ge eleverna förutsättningarna att bli en god 

del av samhället. Detta eftersom det kräver att eleverna även får uppleva demokratiska 

förhållningssätt och metoder, inte endast bli bildade om vad demokrati innebär. På detta sätt 

menar Skolverket (2011a:8) att verksamheten utvecklar elevernas demokratiska förmågor. 

Detta samspelar med Hjorts åsikter om det demokratiska arbetet en lärare kan göra med 

skönlitteraturen och väckte ett intresse att undersöka lärares arbete och förhållningssätt till 

litteraturen i relation till värdegrundsuppdraget.  

Gunilla Molloy (2002) beskriver, utifrån sin forskning i litteraturarbetet på högstadiet, att 

litteraturen inte används till sin fulla potential av lärare. Skönlitteratur kan användas i arbetet 

mot mobbning, utsatthet och konflikter genom litteratur som behandlar generella teman som 

konflikter av sexualitet, klass, etnicitet och kön (Molloy, 2002 s. 309). 

Det stora ansvaret som läggs på läraren genom det dubbla uppdraget måste granskas för att 

belysa problematik och metoder som integrerar värdegrundsuppdraget. Skönlitteratur faller 

sig väldigt naturligt vid arbete med värdegrund och skulle därför kunna illustrera hur det 

”dubbla uppdraget” kan förenklas. Jag kommer i denna studie att belysa de intervjuade 

gymnasielärarnas arbetsmetod med de dubbla uppdragen, kunskaps- och 

värdegrundsuppdraget, genom sitt arbete med litteratur i relation till värdeuppdraget. 

Förhoppningen är att bidra till kunskap om hur lärare kan arbeta med litteratur i dessa 

sammanhang och på följande sätt bidra till ny kunskap till forskningsfältet.  
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1.2 Syfte och forskningsfrågor 

Syftet som denna studie är att undersöka är hur sex verksamma gymnasielärare kombinerar 

värdegrundsuppdraget med kunskapsuppdraget genom litteraturarbetet i svenskämnet. Genom 

att använda skönlitteratur som en metod, för att i sin tur kunna behandla 

värdegrundsuppdraget i relation till skolans läroplan på den gymnasiala skolverksamheten. 

Genom detta går det att belysa litteraturens potential i värdegrundsarbetet. Frågeställning som 

ligger i studiens fokus, utifrån syftet, är följande: 

 På vilket sätt använder svensklärare på gymnasiet skönlitteratur för att arbeta med 

skolans värdegrund? 

 Vad är målsättningen för lärarna att arbeta med värdegrunden i relation till 

skönlitteratur? 

 Vad finns det för motivation till den valda skönlitteraturen i relation till 

värdegrundsuppdraget?  

 Vilka fördelar respektive nackdelar finns det att använda skönlitteratur till 

värdegrundsarbete? 

1.3 Disposition  

Denna studie har fem huvudkapitel. Inledningskapitel redogör undersökningens allmänna 

bakgrund följt av en presentation av syfte med en tillhörande frågeställning samt disposition. 

Metodkapitlet behandlar metodvalet, analysredskap samt källkritik. Bakgrundskapitlet lyfter 

fram relevant litteratur och tidigare forskning som kan belysa studiens syfte. Resultatkapitlet 

behandlar resultaten som framkommit under intervjuerna av sex verksamma lärares arbete 

med värdegrunden genom litteraturarbete. Diskussionskapitlet är det slutliga kapitlet som 

summerar studien genom en diskussion som baseras på materialet som framkommit i 

resultatkapitlet med hjälp av värdegrund- och läroplansteorin. I detta kapitel besvaras även 

frågeställningen och avslutningsvis dras en slutsats utifrån diskussionen kring studiens 

resultat.  
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2. TEORETISK BAKGRUND 

2.1 Läsning av skönlitteratur i skolan 

Litteratur, mer specifikt, läsning av litteratur är en essentiell sysselsättning. Detta menar 

Aidan Chambers, en brittisk barn- och ungdomsförfattare, och tillägger att olyckligtvis har 

prestigen kring läsning minskat i vår samtid (Chambers 1987:18–23). Chambers är inte den 

enda att påpeka minskandet av läsning av skönlitteratur utan även Mary Ingemansson 

(2016:13) beskriver samma fenomen. Det blir även tydligt i samhället när frågan både 

diskuteras och debatteras offentligt och inom skolverksamheten. Det blir även tydligt att 

Sverige är ett av länderna som har fått allt fler elever med bristande läsförståelse. 

Ingemansson (2016:13) fortsätter att beskriva att en lösning för denna problematik är att börja 

läsa med olika lässtrategier samt börja med motivationsarbete för att höja statusen på 

skönlitterär läsning igen. 

Åsikten som Ingemansson (2016:18) förmedlar är att läsningen som sker idag endast sker på 

ett ytligt plan, som även fungerar eftersom dagens samhälle är uppbyggt kring att läsning, i 

form av uppdateringar via sociala medier, ska ske snabbt och kort. Detta innebär att det inte 

finns utrymme för analysering och reflektion som krävs vid djupare läsning och som även 

behövs för en djupare läsförståelse. Vidare resonerar Ingemansson (2016:18) kring läsarens 

bristande kunskap om textens stoff och läsaren inte har en förståelse och/eller teknik för 

läsningen i sig. Detta innebär en stor problematik eftersom att skönlitterär läsning är en stor 

del av skolans läroplan och väsentlig i värdegrundsarbetet. 

Litteraturen är essentiell och läggs stor vikt vid i ämnesplanen. Detta innebär, i och med det 

dubbla uppdraget, att det är centralt i värdegrundsarbetet. Hur detta samspelar med läroplanen 

går det se vad som står i ämnesplanen om litteratur i de olika kurserna i ämnet Svenska. Detta 

går att se i det centrala innehållet i läroplanen som berör litteraturarbetet: 

Svenska 1 

Skönlitteratur författad av såväl kvinnor som män, från olika tider och kulturer. 

Centrala motiv, berättarteknik och vanliga stildrag i fiktivt berättande, till exempel i 

skönlitteratur och teater samt i film och andra medier (Skolverket 2011:162). 

Svenska 2 

Svenska och internationella författarskap, såväl kvinnliga som manliga, och skönlitterära verk, 

vilket även inkluderar teater samt film och andra medier från olika tider och epoker. Dansk och 
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norsk skönlitteratur, delvis på originalspråk. Relationen mellan skönlitteratur och 

samhällsutvecklingen, dvs. hur skönlitteraturen har formats av förhållanden och 

idéströmningar i samhället och hur den har påverkat samhällsutvecklingen. 

Skönlitterära verkningsmedel. Central litteraturvetenskapliga begrepp och deras 

användning(Skolverket 2011:169). 

Svenska 3 

Skönlitterära texter, författade av såväl kvinnor som män, inom genrerna prosa, lyrik och 

dramatik. Litteraturvetenskapligt inriktad analys och stilmedel och berättartekniska grepp. 

Litteraturvetenskapliga begrepp och verktyg (Skolverket 2011:172) 

Trots att, som går att se ovan, skönlitteratur är en central byggsten i undervisningen i båda 

uppdragen uppstår problematiken av den bristande läsförståelsen. En forskare som belyser hur 

viktigt arbetet med skönlitteratur är för undervisningen och elevens utvecklingsprocess är 

Inger Norberg (2012:93). Norberg (2012:93) anser att skönlitterär läsning är väsentlig för 

individens förmåga att utveckla sig själv på olika nivåer och läskunskap. Detta 

överensstämmer Skolverkets (2011) läroplan och Ingemanssons (2016:18) åsikter av den stora 

värderingen som finns i skönlitterärt arbete. Skönlitterär läsning bidrar till att människans 

fantasi utvecklas och även förmågan att hantera olika situationer stärks. Detta blir även 

skillnaden mellan media, i form av filmatiseringar, gentemot skönlitterär läsning. Medan 

filmatiseringen visar en redan skapad bild, bildar läsaren genom skönlitteraturen en helt egen 

bild av det beskrivna. Denna bild skiljer sig även från individ till individ medan 

filmatiseringens tolkning av bilden är densamma. Detta bidrar till människans förmåga att 

skapa andra livsvärldar, perspektiv och även utvecklandet av förståelsen. Skönlitteratur bidrar 

till kreativitet, den utvecklar människans empatiska förmåga och kan bidra till nya 

idéströmningar och därför beskriver Norberg (2012:93) att motivationsarbetet med 

skönlitteratur måste stärkas. Det finns dock motstridiga åsikter inom detta ämnen, bland annat 

visar Tomas Leitch (2007) genom sin forskning att: “Unique potential as the keystone of a 

new discipline of textual studies less ideologically driven, and therefore more powerful, than 

either contemporary literary or cultural studies” (Leitch 2007:19–20). Kortfattat innebär detta 

att filmatisering bör förstås som en modern version av skönlitteratur och därmed inkluderas 

som en metod att skapa andra livsvärldar utvidga perspektiv och fördjupa förståelsen. Mot 

denna bakgrund blir det tydligt att skönlitteraturen trots dessa motstridiga åsikter är en central 

del i värdegrundsarbetet. 
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2.3 Värdegrundsuppdraget i relation till kunskapsuppdraget 

Värdegrund är en samling normer av åsikter, prioriteringar, reaktioner och attityder till olika 

saker (Hedin & Lahdenperä 2000:7). En värdering av något innebär att mäta hur mycket 

något är värt och detta är även vad värdegrunden explicerar genom en värdering av moral och 

etik enligt samhällets normer. Dessa normer ska samhällets befolkning vara överens om och i 

detta fall blir det skolverksamhetens grundläggande värden som hela organisationen måste 

ställa sig bakom (Orlenius, 2001:16). För att läsa vad Skolverkets (2011) värdegrund innebär 

finns det citerat på s.5 under 1.1 Allmän bakgrund. 

Gunilla Molloy (2007:29) beskriver, utifrån sin forskning i ämnesdidaktik i svenskämnet, att 

ur ett historiskt perspektiv har det alltid funnits kontraster mellan kunskaps- och 

demokratiuppdraget som i sin tur resulterat i stridigheter mellan dessa ärenden. Konflikten 

mellan dessa uppdrag uppstår när det är den enskilde läraren som tolkar det dubbla uppdraget 

och därefter agerar läraren efter den moraliska eller/och etiska kodex som gäller för hen 

och/eller känns bekvämt för hen att diskutera med sina elever i svenskämnet. Molloy (2007) 

menar att detta blir en oenighet som uppstår eftersom demokratiuppdraget 

(värdegrundsuppdraget) inte är uppdelat i ett ämne utan finns underliggande i alla ämnen 

(Molloy 2007:29). Eftersom demokrati är en process måste båda uppdragen förenas. Detta för 

att skolans verksamhet måste bygga på dessa uppdrag och därmed måste båda uppdragen 

kunna samarbeta (Molloy 2007:30).  

Hos Skolverket går det att finna stödmaterial till läroplanen som ska vägleda lärare i deras 

arbete med elevers egna normer och värderingar och hur läraren ska bygga sin undervisning 

utifrån skolverkets värdegrund och läroplan. Detta för att eleverna ska ha möjlighet till 

självutveckling. Molloy (2007:31) understryker att problematiken kring det ”dubbla 

uppdraget” är att dessa uppdrag ses som två, när det borde ses som ett gemensamt. Därmed 

finns tendenser till att ett av uppdragen kommer att prioriteras mer än det andra. I och med att 

demokratiuppdraget finns invävt i alla ämnen finns det möjligheter för läraren att få dessa 

uppdrag att arbeta tillsammans. Skolverket skriver detta: 

Barnen och eleverna kommer, precis som de som arbetar där, till förskolan och skolan med 

redan existerande normer och värderingar. Hur man förmår möta dessa och organisera arbetet 

kring värdegrunden är avgörande för vilka möjligheter barnen och eleverna får att utvecklas som 

människor (Skolverkets stödmaterial 2013:10).  
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För att integrera dessa uppdrag finns det olika åsikter hur detta ska ske. Det finns även tankar 

av vilken del av uppdraget som bör prioriteras. Judith A Langer (2005:170) skildrar skolan 

som en mötesplats av språk, kultur och erfarenhet utifrån olika individer vilket går i åsikter 

om det mångkulturella samhället. Detta innebär att det måste läggas betoning på 

människornas gemenskap och inte tvärt om (Langer 2005:170). Langer beskriver även att när 

människan öppnar sig för fler perspektiv och nya erfarenheter kommer djupt rotade 

stereotypiska uppfattningar att undvikas. Det är på detta sätt som lärare kan arbeta med att 

öppna upp elever för varandra och för andra (Langer 2005:171). 

2.4 Tidigare forskning 

2.4.1 Läsning av litteratur 

Efterforskning vid läsning av litteratur har gett två olika forskningsfält. Det pedagogiska, som 

innebär hur vi läser, och det psykologiska fältet, som granskar vilken metod som ger det mest 

positiva resultatet. Detta presenterar Fredriksson, Ulf & Taube, Karin (2012) i sin forskning 

av läsning och läsvanor.  

Fredriksson och Taube (2012:58f) förklarar att det finns ett flertal olika faktorer som påverkar 

individens läsning. Dessa kan vara: familj, miljö, uppväxt, ekonomi och andra yttre faktorer 

som påverkat personen. Dessa faktorer blir med tiden i mindre relation till personens läsning 

och ersätts istället med andra kopplingar såsom: utbildning, klass, lärare och undervisning 

(Fredriksson och Taube 2012:59).  

Langer (2005:171) beskriver fem läsarhållningar som gynnar individen vid arbete med 

läsning, både i det stora hela och vid skönlitterär läsning. Först kommer orienteringsfasen som 

innebär att läsaren går in i texten och skapar sig en överblick. Vid denna fas grundas initiala 

funderingar och idéströmningar. Andra fasen är förståelsefasen som medför att läsaren 

använder sina personliga kunskaper och erfarenheter och funderingarna från orienteringsfasen 

fördjupas. Tredje fasen är återkopplingsfasen som medför att läsaren skapar en egen värld 

utifrån det lästa och därmed blir denna fas mest central i motiveringsarbete av 

litteraturläsning. Fjärde fasen, överblicksfasen, fokuserar på läsarens egna reflektioner av den 

skapade världen, föreställningsvärlden, i relation till hens egna erfarenheter och samtidigt kan 

hålla en viss distans till detta. Denna fas innebär att läsaren kan dra kopplingar till andra 

texter och olika slutsatser.  Slutligen kommer den femte och sista fasen, kreativitetsfasen, som 

innebär att läsaren lämnar föreställningsvärlden och tar med sig den kunskap som hen fått 
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genom sin läsning och kan applicera detta vid andra situationer, exempelvis vid 

konflikthantering i sitt verkliga liv (Langer 2005:171). 

4.1.2 Litteratur i relation till demokratiuppdraget 

Gunilla Molloy (2002) skriver i sin avhandling Läraren, Litteraturen, eleven – en studie om 

läsning av skönlitteratur på högstadiet att skönlitteratur öppnar upp för stora möjligheter. 

Detta gäller specifikt i värdegrundsarbete eftersom skönlitteratur kan användas för att hindra 

mobbning och ta upp och diskutera andra etiska frågor. Molloys (2002:14) forskning utgår 

från högstadiets litteraturarbete i relation till värdegrunden. Avhandlingens resultat är grundat 

på Molloys (2002) observationer, som hon gjort under tre års tid, av svenskundervisningen på 

högstadiet.  Hon har genom intervjuer och observationer av högstadieelevers skönlitterära 

arbete kunnat urskilja teman som behandlar kön, generation, klass och etnicitet och blir 

centralt i värdegrundsarbetet (Molloy, 2002:309). Syftet med Molloys (2002) avhandling är 

att granska elevers uppfattning av lärarens avsikter med det skönlitterära arbetet (Molloy, 

2002:14). 

Molloys (2002) resultat i hennes avhandling går i enlighet med denna studies syfte, vilket är 

att skönlitteratur är ett användbart verktyg i Skolverkets (2011) demokratiuppdrag. Molloys 

(2002) åsikt är att skönlitteratur är ursprunget till kunskap men också till stridigheter som blir 

användbart i värdegrundsarbetet som finns integrerat i svenskämnet (Molloy 2002:310). 

För att kunna använda skönlitteratur som metod vid värdegrundsarbete måste även 

motivationen av läsning tas i akt. En forskare som belyser detta område är Ingrid Mossberg 

Schüllerqvist som skriver de didaktiska frågorna vad, varför och hur i sin avhandling Läsa 

texten eller ”verkligheten”- Tolkningsgemenskaper på en litteraturdidaktisk bro (2008). 

Avhandlingens syfte är att se hur lärare motiverar litteraturarbetet och motiverar sitt val av 

skönlitteratur. Schüllerqvists (2008) beskriver i sin studie att lärare fokuserar på att arbeta 

med läsförståelsen med sina elever och förmågan att läsa en text på olika sätt, därefter 

kommer diskussion kring värdegrunden utifrån det lästa (Schüllerqvist, 2008:281). Hennes 

avhandling undersöker svensklärare på gymnasiets tolkning och om det fanns en gemensam 

utgångspunkt. Undersökningen baserades på åtta lärarinformanters intervjuer angående 

läroplanstexter. För att ha en gemensam utgångspunkt för studien valde Schüllerqvist att 

basera avhandlingen på Lars-Göran Malmgrens ämnesuppfattningar, som innebär olika sätt 

att tolka litteraturundervisningen på.  
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Dessa ämnesuppfattningar redogör Schüllerqvist som olika ingångspunkter till 

tolkningsgemenskap och hur varje individuell lärare förhåller sig till litteraturundervisningen. 

Målet med tolkningsgemenskapen är att genom litteratur skapa förståelse för olika 

människors livsvärldar och ge förutsättningarna för värdegrundsfrågor (Schüllerqvist, 

2008:268ff). Dessa åsikter stödjs av Skolverkets värdegrundsuppdragsätt 
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3. METOD OCH TEORI 

3.1 Metod 

Denna studie använder en kvalitativ metod i form av kvalitativa intervjuer. Genom dessa 

intervjuer samlas data in till undersökningens frågeställning som sedan analyseras. Monica 

Dalen (2015:14) beskriver empiriska studier som en användbar metod vid intervjuer som 

åskådliggör informanternas tankar, känslor och personliga erfarenheter kring det behandlade 

ämnet. Målet med en kvalitativ forskning är att bidra med nya perspektiv till ett 

forskningsområde. Vilket innebär att en kvalitativ studie blir bäst lämpad till denna uppsats 

syfte.  

Sharan Merriam (1994:20–30) skildrar detta metodarbetet som förmånligt vid undersökningar 

som behandlar områden som resulterar i nya perspektiv eller som belyser en viss problematik. 

Dessa resultat kan användas som en brygga för att förlänga forskning eller för att bredda 

forskningsfält. Kvalitativa intervjuer kan beskriva och skildra flera perspektiv i en studie och 

kan ge ett nyanserat resultat (Merriam 1994:20–30). Detta är essentiellt i denna undersökning 

eftersom jag vill undersöka inställning, motivation och olika arbetsmetoder vid 

skönlitterärundervisning i relation till värdegrundsuppdraget. Alan Bryman (2011:20–42) 

klargör att kvantitativa metoder istället lägger stor betoning på siffror och resultatet i sig samt 

att en större andel källor granskas. Resultatet av detta blir att informationen blir mer ytlig och 

inte lika djupgående som en kvalitativ metod. Därav blev valet att arbeta med en kvalitativ 

metod i denna studie självklart. 

Tillvägagångssättet för att finna informanter att intervjua var via sociala medier, VFU samt 

genom tidigare kontakter. Redan innan arbetet med denna studie börjat, valde jag att skriva ut 

ett inlägg som beskrev min angelägenhet och att jag sökte verksamma gymnasielärare i 

svenskämnet och lade ut inlägget i gruppen Svensklärarna. På detta sätt fick jag kontakt med 

tre lärare. En informant kom jag i kontakt med i samband med min VFU och de två sista 

informanterna kände jag genom tidigare arbetsplatser. Informanterna är utspridda över hela 

Stockholmsområdet och arbetar vid olika gymnasieskolor. Detta innebär att varje informant 

har sina egna arbetsstrukturer som kan vara färgade av deras egen skolas arbetsmetoder men 

inte nödvändigtvis.   

Studiens syfte besvaras genom den analys som görs på materialet som framkommer ur 

intervjuerna. Vid valet av intervjumetod valdes öppna frågor eftersom informanternas svar är 

det väsentliga i denna undersökning. Det vill säga att intervjuaren inte får ställa ledande 
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frågor, fylla ut samtalet eller bli central vid intervjuerna. Vid arbetet med öppna frågor finns 

det möjligheter för intervjuaren att följa upp intressanta aspekter som kan uppkomma under 

intervjun. Brymans (2011:27) modell är av semistruktur och är uppbyggd för att mynna ut i 

öppna frågor. Frågorna i intervjuguiden är konstruerade på ett enkelt vis för att motverka 

eventuella missförstånd eller misstolkningar (Trost 2010:52). Detta innebär även att 

intervjuaren måste vara objektiv vid intervjuerna och hålla sig neutral till ämnet. Det är 

essentiellt att intervjuaren inte lägger egna värderingar i frågorna eller svaren eftersom det är 

informantens svar som ska granskas (Trost 2010:52) 

Enligt Bryman (2011:27) ska öppna frågor fungera som en trygg bas eftersom intervjuaren 

har en avsikt med intervjun, man vill ha möjlighet till andra intressanta perspektiv. Öppna 

frågor fungerar som en mall för huvudsyftet, vilket förenklar arbetet för intervjuaren att följa 

upp på en följdfråga för att sedan enkelt kunna återgå till huvudsyftet igen. På detta sätt vet 

intervjuaren att syftet blir besvarat trots eventuella avvikelser.   

3.2 Forskningsrådets forskningsetiska principer 

I forskning måste en avvägning göras mellan forskningskravet och individskyddskravet i 

enlighet med Forskningsrådets (2002:5) forskningsetiska principer och kriterier. Forskningen 

måste bedrivas och leva upp till kriterierna gällande forskningsfrågor, kvalitén, utvecklande 

och fördjupande av kunskap samt förbättrade metoder. Samtidigt måste samhällets 

medlemmar skyddas mot otillbörlig insyn som riskerar att påverka den enskilde individen 

negativt. Detta gör att de fyra huvudprinciperna för individsskyddskravet (informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet) måste avvägas, inte bara 

enskilt, utan även i relation till forskningskravet. Denna undersökning har gjorts enligt 

Forskningsrådets (2002) fyra forskningsetiska principer inom humanistisk- och 

samhällsvetenskaplig forskning. De fyra forskningsetiska huvudkraven på humanistisk 

forskning är individskyddskravet som följs av informationskravet, konfidentialitetskravet, 

samtyckeskravet samt nyttjandekravet.  

3.3 Intervjuerna 

Intervjuerna har gjorts med sex verksamma svensklärare på olika gymnasieskolor i 

Stockholmsområdet. För att läsaren ska få en bättre förståelse för urvalet som gav dessa 

informanter kommer en kort presentation med informanternas pseudonym, 

ämneskombination, hur länge läraren praktiserat och från vilket universitet läraren tagit sin 

lärarexamen. Informanternas namn ersattes med pseudonym för att behålla de intervjuades 
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anonymitet. Det finns ingen vikt vid genus när valet av dessa pseudonymer gjordes eftersom 

denna studie inte har ett genusperspektiv. Samtliga lärare undervisar i svenskkurserna 1,2 och 

3. Informanternas pseudonym i denna studie är: 

➢ Paulina är nyexaminerad och har arbetat som lärare i ett år. Hennes 

undervisningsämnen är Svenska och Religion. Tog sin examen vid Karlstad universitet.  

➢ Ramona har arbetat som lärare i 6 år. Hennes undervisningsämnen är Svenska och 

Samhällskunskap. Hon har även engelska i sin utbildning men har inte undervisat i 

detta ämne. Tog sin examen vid Stockholms universitet 

➢ Leah är nyexaminerad lärare och verksam sedan ett år tillbaka. Hon undervisar i 

Svenska, idrott och Svenska som andraspråk. Tog sin examen vid Gymnastik och 

Idrottshögskolan & Stockholms Universitet. 

➢ Emil har arbetat som lärare i 11 år. Han undervisar i Svenska och Engelska. Han tog sin 

examen vid Stockholms universitet. 

➢ Staffan är lärare inom Svenska och Ekonomi. Han har varit verksam lärare i tretton år. 

Tog sin examen vid Lunds universitet.  

➢ Andreas är lärare inom Svenska och Moderna språk (italienska). Han har varit verksam 

lärare i 16 år. Tog examen vid Stockholms universitet. 

3.4 Undersökningens genomförande 

När jag kom i kontakt med informanterna gjordes det först en kort beskrivning kring 

forskningsområdet. För att informanterna inte skulle bilda sig en uppfattning om det området 

som jag skulle undersöka valde jag att presentera studiens område, skönlitterärt arbete i 

relation till värdegrundsuppdraget, för att ge informanterna möjlighet att förbereda sig 

tillräckligt till en intervju. Jag ansåg även att det lämpade sig bäst med intervjuer i form av ett 

möte och valde därför bort telefonintervjuer som istället hade kunnat spara in tid. Den faktor 

som vägde tyngre var att det finns mycket information att hämta vid ett möte, som går förlorat 

i en telefonintervju. Ett exempel på detta är kroppsspråk och ansiktsuttryck. 

Fyra intervjuer skedde på informanternas arbetsplats och hölls i ett lugnt och avskilt rum för 

att minimera diverse störningsmoment som eventuellt kunde uppstå under intervjun. Två 

intervjuer skedde i min egen bostad. Redan vid bokningen av intervjutillfälle meddelade jag 

mina informanter att min avsikt var att spela in intervjun för att ge informanten möjlighet att 

ta ställning till detta. Jag var noga med att beskriva att inspelningen endast var för studiens 

bruk och skulle transkriberas. Efter att studien färdigställts skulle dessa ljudfiler att raderas för 

att informanterna skulle behålla sin anonymitet. Det var även vid detta tillfälle jag 
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informerade mina respondenter att de skulle vara anonyma i denna undersökning och skulle 

bli tilldelade en pseudonym. Jag betonade även att intervjun är frivillig och att informanterna 

under vilka omständigheter som helst fick avbryta intervjun eller ångra sin medverkan i denna 

undersökning. 

Applikationen som användes för inspelning av intervjutillfällena var Iphones 

grundapplikation Röstmemon. Dessa inspelningar användes som underlag till transkribering. 

En annan fördel som visade sig under transkriberingsprocessen var att det fanns möjlighet för 

mig som intervjuare att reflektera över dessa intervjuer. Exempelvis ordval och tonläge. 

Vid reflektionen av dessa intervjuer anser jag att min bostad var den miljö som var mest 

gynnsam för intervjuerna. Detta eftersom både jag och informanterna var avslappnade, vilket 

kan bero på att om intervjun hade ägt rum på deras arbetsplats hade det funnit inre 

stressmoment (som lektionsplanering, tidsbrist och liknande). Dessa känslor uppvisade de 

informanter som jag intervjuade på deras arbetsplats. Därmed blev min bostad en bättre miljö 

att hålla en intervju än en arbetsplats som gjorde det svårt för informanterna att lägga arbetet 

åt sidan under intervjun.  

Kvale (1997:214) beskriver tyngden att ha med semistrukturella frågor vid intervjutillfället. 

Därför skapades specificerade frågor som följs upp av bifrågor och sedan sonderande frågor. 

Detta skulle enligt Kvale (1997:214) ge ett resultat som ligger så nära informanternas 

föreställningsvärldar som man som intervjuare kan komma. Informanterna hade möjlighet att 

avbryta intervjun när som helst vid behov och även ställa frågor till mig som intervjuare om 

det skedde någon misskommunikativ händelse. Informanterna gav även sitt godkännande för 

mig att följa upp med svar som jag ansåg inte nått sin fulla potential och kunde behövas 

kompletteras. Detta skulle bidra med bättre validitet till studien. 

3.5 Empirisk bearbetning av data 

Inspelningen av intervjuerna sparades som ljudfiler på min dator och därefter transkriberades 

dessa filer. Materialet bearbetades ett flertal gången för att kunna genomföra en 

fenomenologisk analys, IPA (eng. Interpretative Phenomenological Analysis). IPA har vuxit 

fram ur fenomenologin och internationalismen och lägger stor vikt vid att verkligen behandla 

den data, i form av individens tolkning av omvärlden genom egna erfarenhet, som 

framkommit under undersökningen.  Detta blir därmed studiens resultat. Det blir därmed en 

fördjupad undersökning genom sin fokusering på den -enskilde individens personliga 
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upplevelse och inte blir därmed mer detaljerad och mer subjektiv (Brocki och Wearden, 

2006:87–105). 

Inom fenomenologin är denna analysmetod en förgrening och lägger betoning på den enskilde 

individens upplevelser och intresse.  Nathalie Hassmèn & Peter Hassmén (2008:333) anser att 

denna analysmetod utgår från forskarens givna ställning genom sin subjektivitet, och som 

sedan präglar informationen som behandlas och därmed är det ogenomförbart att få en 

okonstlad analys av informantens svar. 

Genom arbetet med transkriptionerna kunde jag urskilja beröringspunkter som framgått under 

intervjuerna. Dessa beröringspunkter omvandlades till teman i mitt resultat. Dessa fick egna 

rubriker, både huvud- och underrubriker, beroende på hur stort temat var. Noteringarna bidrog 

till indelningen av resultatet genom olika rubriker och teman. 

3.6 Källkritik 

Validitet har en stark relation med kvalitativa undersökningar eftersom denna metod ska 

stärka forskarens metod till en hög trovärdighet (Kvale 1997:214). Enligt Hassmén & 

Hassmén (2008:155–159) kan detta endast hända om syftet blivit besvarat. Den mänskliga 

faktorn kan dock påverka validiteten i en studie genom att den enskilda forskaren som 

analyserar resultat, som angetts av informanterna, och kan därmed lägga sin egen värdering i 

resultatet. För att förhindra att resultatet blir påverkat av denna aspekt är det essentiellt för 

studien att ha en tydlig planering av intervjutillfällen för att säkra resultatens validitet 

(Hassmèn & Hassmén 2008:158). Det är även av stor vikt att agera neutralt i all kontakt med 

informanterna eftersom jag vill ha deras spontana svar. Detta för att undvika partiska svar 

eller svar med tendenser. Detta ska enligt Kvale (1996:38–39) öka min studies trovärdighet 

genom att jag som forskare håller mig opartisk till resultatet. 

Intervju som metod gynnar studiens validitet genom djupare och nyanserad förståelse för den 

individuella lärarens inställning och förhållningssätt till ”det dubbla” uppdraget. 

Respondenternas svar är därför central i denna empiriska studie och att resultaten redovisas på 

ett tydligt sätt (Bryman 2011:52–60). Validiteten och reliabiliteten blir större i denna studie i 

och med att intervjuguiden låg till grund för varje intervjutillfälle och därmed utgjorde en 

gemensam grund samt att alla informanter arbetade vid olika skolor och därmed inte har 

någon relation till de andra informanterna. 
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3.7 Analysredskap 

Två olika analysredskap valdes ut för att granska resultatet. Dessa två analysredskap är 

läroplansteorin och värdegrundsteorin som används för att granska resultatet. Dessa två 

teorier blir relevanta i och med skolverkets ”dubbla uppdrag” som kombinerar 

kunskapsuppdraget (läroplan) och demokratiuppdraget (värdegrund). 

3.7.1 Värdegrundsteorin 

Kennert Orlenius (2001) lyfter fram ett resonemang som beskriver värdegrund som en följd 

av de olika samhällsutvecklingarna som skett. Andra forskare fokuserar på att beskriva 

värdegrunden som en pedagogisk forskning. Istället skildrar Orlenius en bild av läroplanerna 

som ett resultat av de olika samhällsströmningarna som skett med politiska influenser 

(Orlenius 2001:14).  

Orlenius (2001) beskriver vikten av att skilja mellan begreppen ”värdesubjektivism” och 

”värdeobjektivism” eftersom dessa beskriver två olika perspektiv och förhållningssätt till 

värdegrunden. Detta genom att ”värdesubjektivism” använder sig av ett perspektiv som 

innebär att värderingen av värdegrund är subjekt och relativ och därmed ligger hos individen 

själv (en individuell värdegrund). Istället använder sig begreppet ”värdeobjektivism” av ett 

universellt perspektiv och innebär att värderingen av värdegrunden är gemensam och 

oberoende (universell värdegrund). Skolans värdegrund utgår från båda perspektiven vilket 

kan vara något problematiskt vid olika tillfällen (Orlenius 2001:16)   

En rangordning finns i skolans värdegrund med grundläggande individuella värderingar:  

● Individens livsvärldar och okränkbarheten, 

● Människans integritet och frihet, 

● Varje persons lika värde, 

● Jämställdhet mellan könen och 

● Solidaritet mot människor som anses utsatta (Orlenius 2001:16). 

Tydligt kan man följa olika trender som skett i läroplanerna. Exempelvis vid dess utförande 

av värdegrunden som inkluderar eller exkluderar olika faktorer som visas här ovan. 

Exempelvis genomsyrades Lgr80 av tydliga internationella perspektiv som fokuserade på 

solidaritet som istället i Lpo94 hamnade sist i rangordningen och ansågs inte av lika stor vikt 

som människans integritet och frihet (Orlenius 2001:25ff.). Orlenius (2001) belyser bilden ur 

ett samhällsperspektiv genom att åskådliggöra det paradigmskifte som historiskt har skett i 

skolverksamheten och i samhället. Skolverksamheten och samhället har gått från att skolan 
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har haft uppdraget att uppfostra sina elever moraliskt till att ha en demokratisk uppfostran. 

Även andra exempel på paradigmskiften som skett i skolverksamheten är övergången av en 

enhetskultur till det mångkulturella samhället som vi känner igen idag eller från 

auktoritetstänket till frihets idealistiska perspektiv. Det har även skett en förskjutning från 

vikten av att känna den nationalistiska tillhörigheten till att istället tillhöra den globala världen 

(Orlenius 2001:24ff.)  

Viktigt vid denna teori är att resonemanget gällande värdegrunden är både inkluderande och 

exkluderande. Detta i och med gemenskapen som delandet av lika värderingar skapar, men 

också separationen mellan människor som har andra värderingar. Samma bild skildrar Pirjo 

Lahdenperä (2001) som beskriver värderingar som en essentiell grund för en kultur. Detta 

genom att markera samhörighet, men också, som nämnt tidigare för att skilja grupper och 

människor med andra värderingar. Detta genom att skapa grunden för personen eller gruppens 

kultur genom självkänsla, samhörighet, ordning, regler och värdighet som ska upprätthållas 

gruppen emellan (Lahdenperä 2001:116). 

3.7.2 Läroplansteorin 

Läroplansteorin är ett viktigt redskap vid analysering av materialet som kommer från 

intervjuerna. Att använda sig av läroplansteorin föll sig naturlig i och med 

kunskapsuppdraget som grundas på Skolverkets (2011) läroplan. Detta för att kunna grunda 

den individuella lärarens åsikter, inställningar och föreställningsvärldar på något gemensamt 

och i detta fall läroplanen tillsammans med skolverksamhetens värdegrund. Genom att utgå 

från en gemensam grund för samtliga informanter skapas en högre tillförlitlighet till studiens 

resultat.  

Ulf Paul Lundgren (1981), läroplansteoretiker, är forskaren bakom denna teori. Lundgrens 

(1981) teori är konstruerad runt läroplansbegrepp och beskriver dess funktion. Relevanta 

begrepp till denna teori som blir användbara i analysen av denna studie kommer att 

presenteras. Lundgrens (1981) läroplansteori är i större enlighet med den engelska 

definitionen av begreppet men blir högst relevant i denna undersökning eftersom syftet är att 

undersöka det ”det dubbla” uppdraget som därmed inkluderar kunskapsuppdraget. Till följd 

av detta måste begreppet läroplan belysas, dess likheter och skillnader i det engelska och 

svenska språket. I engelska språket definieras läroplan, Curriculum, som en term för 

målsättningar, tidsdisposition och innehåll av kunskaper samt en filosofi och en uppfattning 

vad läroplanen innebär (Lundgren 1981:21). Denna definition av läroplan skiljer sig åt 
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gentemot det svenska språket som förhåller sig endast till målsättningar, tidsdisposition och 

sovring av kunskap vid behandling av begreppet (Lundgren 1981:21) 

Själva läroplansteorin bygger på en läroplanskod. Enligt Lundgren (1981:21) finns dessa 

koder i varje läroplan, som omfattar grundläggande basis som läroplanen stödjer sig på. 

Koden skapas genom de befintliga processerna som sker, exempelvis de historiska, politiska, 

kulturella och pedagogiska (Lundgren 1981:21). Lundgrens (1981) läroplansteori utgår från 

tre analysnivåer:  

Första nivån: Första nivån har som utgångspunkt att organisera en samling av kunskaper, 

värderingar och erfarenheter som i utbildningssyfte anses relevanta. Vid denna punkt är det 

väsentligt att bearbeta och sovra kunskapen för att välja ut det centrala (Lundgren 1981:22). 

Exempelvis når en lärare denna nivå när hen reflekterar över vilken kunskap som är essentiellt 

för eleverna att bära med sig. Vid denna punkt är det själva sovringen av kunskap som är 

nivåns mål. 

Andra nivån: Den andra nivån undersöker läroplanens utveckling och själva processen i sig 

(Lundgren 1981:22). Exempelvis uppnår en lärare denna nivå när reflektionen som skedde i 

nivå 1 blir djupare och perspektivet breddas till hur läraren ska kunna erbjuda och lära ut de 

kunskaper som anses viktigast. 

Tredje nivån: På tredje nivån är det inte längre bara sovring och reflektion av läroplanen som 

krävs, utan vid denna punkt måste läraren även analysera läroplanens funktion (Lundgren 

1981:22). Exempelvis beskriver denna nivå att genom lärarens sovring och reflektioner kan 

denne konkretisera sina kunskaper och använda dessa i undervisningen som ska leda till 

elevens utvecklingsprocess.  

Dessa nivåer läggs i relation till studiens resultat och diskuteras i kapitel 5. Detta 

analysredskap blir högst användbart i och med att läroplanen är den gemensamma grunden för 

lärare samt att det är läroplanen som är grunden till kunskapsuppdraget.  
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4. RESULTAT 

Under detta kapitel presenteras en tematisk analys av undersökningens resultat. Olika teman 

och underteman presenteras, som framgått ur analysen av resultatet.  

4.1 Värdegrundens plats i undervisningen 

I detta avsnitt skildras de olika respondenternas synsätt på Skolverkets (2011) värdegrund och 

dess plats i undervisningen. Eftersom det är upp till varje lärare att själva kombinera det 

dubbla uppdraget i sin undervisning kan arbetet med värdegrunden se olika ut beroende på 

den individuella läraren.  

Paulina beskriver hennes arbete med värdegrundsuppdraget som bakomliggande i hennes 

undervisning. Den problematik som Paulina pekar ut med denna metod är att 

värdegrundsarbetet inte blir lika självklar som vid punktbehandling. Eftersom Paulina är 

medveten om denna problematik försöker hon att lyfta fram området när undervisningen berör 

ett passande tema. Pauline skildrar även vikten av att ständigt arbeta med värdegrunden 

genom följande uttalande:  

Man försöker alltid fostra eleverna till att tänka på ett visst sätt och få eleverna att analysera 

och behandla alla lika. (…) Arbetet med värdegrunden sker löpande i undervisningen genom 

olika inslag av demokrati samt värderingsuppgifter. Speciellt i religion då där detta faller sig 

väldigt naturligt men också i svenskan då det är lätt att vinkla uppgifterna efter olika teman. 

Denna metod går även i enlighet med Ramonas och Leahs åsikter som beskriver samma 

metod av ett integrerad och mer ”dolt” arbete med värdegrunden. Leah beskriver vikten att 

kommunicera värdegrunden till eleverna. Även Ramona lyfter fram värdegrunden om tillfälle 

ges och beskriver följande: 

Den bör finnas integrerad i undervisningen, det vill säga att den ska finnas underliggande i alla 

moment. Finns det tillfälle att lyfta fram värdegrundsaspekt bör tillfället tas i akt. Det är viktigt 

att använda sig av värdegrunden för att knyta samman kunskaper med värderingar. 

Stefan beskriver i enlighet med de andra informanterna att värdegrundsarbetet ligger i 

bakgrunden i undervisningen. Utöver detta skildrar Stefan en annan metod vid 

värdegrundsarbetet och det är genom att själv föregå som ett gott exempel för eleverna och 

hävdar att värdegrundsarbetet är en del i alla hans undervisningsmoment.  

Ramona arbetar med värdegrunden både direkt och förebyggande. Finns det tillfällen att lyfta 

fram värdegrunden och arbeta med den direkt, tar hon tillfället, men i övrigt kan 
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värdegrundsuppdraget ligga i bakgrunden till undervisningen. Detta genom att belysa 

värdegrunden genom att ge små exempel på moral, etik och demokratiska reflektioner till 

exempelvis en text som Ramona gått igenom med klassen. 

 

Vidare beskriver informanterna hur de arbetar med värdegrunden både i förebyggande och 

direkt syfte. Stefan hävdar att det mest gynnsamma sättet att arbete med värdegrunden är att 

själv agera som en bra förebild för sina elever samt att genom sin undervisning förmedla goda 

grunder att utgå ifrån när eleverna börjar bilda sina egna värderingar. Han beskriver även sitt 

arbete att vägleda dem till goda demokratiska medborgare men samtidigt ge chansen att 

utvecklas som individer. Leah beskriver att det främst är ett förebyggande arbete med 

värdegrunden som hon för eftersom hon anser att denna behandling av värdegrunden är mer 

effektiv än att exempelvis ha egna specifika temadagar som är avsedda för detta arbete. Leah 

betonar istället att värdegrundsuppdraget bör genomsyra den dagliga undervisningen genom 

diskussioner som läraren kan föra med eleverna inom svenskämnet kopplat till 

värdegrundsarbetet. Paulina väljer att lyfta ett exempel varav genom detta projekt blev 

värdegrundsarbetet tydligt: 

 

Till exempel har jag haft ett arbete gällande me too-kampanjen för att lyfta upp jämställdheten 

i samhället där eleverna fick reflektera om vad som tagits upp och sen göra ett inspirationstal 

där eleverna skulle inspirera till något i samhället som behöver bli bättre. Genom detta fick de 

värdera sina tankar och fundera på hur samhället ser ut på olika plan, vad som är rättvist och 

vad som inte är det. Eleverna får därmed möjlighet att lägga sin egen värdegrund till skolans 

och till andras för att få en djupare förståelse.   

Paulina anser därav att värdegrunden kan både undervisas med direkt eller förebyggande 

genom olika teman och hur aktuellt det är. Är det en klass som behöver mycket 

värdegrundsarbete på grund av olika anledningar blir arbetet mer värdegrundscentrerat än i 

andra klasser som inte har samma behov. Med denna reflektion går det att applicera 

värdegrundsteorin för att granska hennes metod att både använda sig av en direkt och 

förebyggande metod vid sitt arbete med värdegrunden. Orlenius (2001:16) beskriver vikten att 

skilja på ”värdesubjektivism” och ”värdeobjektivism” eftersom det första begreppet beskriver 

en subjektiv och relativt perspektiv till värdegrunden (individuell värdegrund) och det andra 

begreppet beskriver ett universellt och oberoende perspektiv till värdegrunden (universell 

värdegrund). Detta går att dra paralleller till den reflektion som Paulina gör om elevens egen 

värdegrund (individuell värdegrund) gentemot skolans värdegrund (universell värdegrund) 
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och det direkta arbetet gentemot ett förebyggande arbete till resonemanget att värdegrunden är 

både exkluderande och inkluderande (Lahdenperä 2001:116). 

Återigen lyfter Stefan fram vikten av att läraren själv ska agera en god förebild och ge en god 

grund genom kunskaper om hur individens ska agera i vissa situationer och reflektera hur 

eleven behandlar andra och även alla världens individers lika värde. Detta genom att belysa 

och diskutera olika synsätt som människor kan dela eller skiljas åt i och därmed är 

förhoppningen att detta skapar en större förståelse mellan individer som är olik sig själv. 

Vidare beskriver Stefan sitt arbete med värdegrunden på följande sätt: 

Därav har jag många diskussioner där de får reflektera över olika människotänk samt många 

case studies där de får sätta sig in i en annan människas tankesätt och tänka hur det skulle bli 

bäst för denna person utifrån sin egen synvinkel.  

I nästkommande citat beskriver Andreas sin tolkning av värdegrunden och hur han väljer att 

integrera den i hans undervisning. Citatet är långt men illustrerar viktiga aspekter av faktorer 

som avgör olika lärares inställning till värdegrundsuppdraget. Andreas beskriver följande: 

Det kan vara att man väljer böcker, artiklar och texter som handlar om någon fråga som berör 

värdegrund. Exempel respekt, jämställdhet, som handlar om normer och etnicitet. Man kan 

använda dessa texter att arbeta med frågorna. Det är även viktigt att dessa texter finns med i 

läroplanen eftersom jag måste kunna uppfylla läroplanen krav på kursen också. (--) 

Det är även att vara respektfull mot eleverna från första början och att hela tiden bygga på det 

allt eftersom elevreflektionen utvecklas. Att leva värdegrunden själv. Man kan även använda 

sig av film. Som exempelvis på vår skola har vi introduktionsdagar som behandlar 

värdegrunden. Det är då gruppen sätter sig i början genom samarbetsövningar. Vi tittade 

exempel på ”Hip Hip Hora”1 och knöt det till värdegrundsfrågan. (--) 

Som jag nämnde tidigare så arbetar jag gärna med både text och film och arbetar med 

textreflektioner eller muntlig presentation. Vi tittade exempelvis på ”trevligt folk”2 och jag 

hade en grupp som inte ville samarbeta och därmed fick klassen skriva om möte i nya miljöer, 

i par, och blev ett väldigt bra arbete och grundades på värdegrunden. Jag tog hjälp av mentor 

att bilda grupper för att få en positiv dynamik i paren. Detta var förebyggande mot rasism. Ett 

annat exempel är att jobba med kvinnosynen genom att arbeta med ”Lilja 4-ever”3. Det gäller 

att se utifrån gruppens behov. 

                                                           
1 Hip Hip Hora (2004) är regisserad av Teresa Fabik och är en svensk ungdomsfilm. 
2 Trevligt folk (2015) är regisserad av Karin af Klintberg och Anders Halgeson och är en dokumentärfilm.  
3 Lilja 4-ever (2002) är regisserad av Lukas Moodysson och är en svensk dramafilm. 
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Genom att knyta skönlitteraturen till samhällsförändringar och olika idéströmningar från 

samhället är Anderas på en nivå tre enligt läroplansteorin. Vidare reflekterar Andreas 

huruvida om detta är gynnsam utveckling för elevernas individuella inlärningsprocess och 

ifrågasätter vilken metod som ger bäst resultat. Detta är väsentligt vid nivå tre i 

läroplansteorin, att både kunna grunda sin undervisning på läroplanen men samtidigt 

ifrågasätta läroplanens utformning och vilken metod som ger bäst resultat för att alltid sträva 

mot en utveckling (Lundgren 1981:22). 

Emil tolkar värdegrundens innebörd i sin undervisning genom att det är demokratiska 

värderingar som ska råda i klassrummet och beskriver värdegrundsarbetet som ständigt och 

outtalat. Detta innebär att värdegrundsarbetet blir ”osynligt”. Främst arbetar han med 

elevinflytande som han anser är en stor del av de demokratiska värderingarna som ligger till 

grund för värdegrundsarbetet. Emil arbetar ständigt med utvärderingar efter varje moment och 

eleverna får utvärdera sin utbildning. Detta gör att han kan reflektera över sin undervisning 

genom att granska både positiva och negativa faktorer och förbättringsområden till nästa 

moment. 

4.2 Skönlitteratur i undervisningen 

I detta avsnitt presenteras de resultat som framgick kring respondenternas undervisning av 

skönlitteratur. Olika undervisningsmetoder och tankar presenteras utifrån de svar som 

informanterna uppgett. 

Paulina framställer skönlitteraturen som en stor del i undervisningen av svenskan genom att 

det både ingår i det centrala syftet till kursen samt att det hör till kunskapskravet. Syftet med 

skönlitteratur är att eleverna ska få en bättre läsförståelse, få en bildning gällande hur 

skönlitteratur har sett ut genom tiderna av såväl kvinnor och män. Skönlitteratur ska hjälpa 

eleverna att hitta lässtrategier. Skönlitteratur kan också vara väldigt bra att använda sig av när 

man ska arbeta med olika teman, genom skönlitteratur kan läraren lyfta upp olika ämnen på 

ett gynnsamt sätt som kan få eleverna att tolka och analysera problem ur ett annat perspektiv. 

Detta finns även belägg för i Langers (2005:171) forskning, det vill säga genom skönlitterär 

läsning arbeta med att bryta stereotypiska åsikter och utveckla individens uppfattning och 

olika livsvärldar och därmed utveckla den empatiska förmågan. I Paulinas andra ämne, 

religion, arbetas det däremot inte mycket med skönlitteratur på grund av tidsbrist men hon 

redogör för att det finns mängder med skönlitteratur som skulle kunna användas. Paulina 

anser att det är en förlust att det inte finns tid att hantera litteratur även i andra ämnen och 
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diskuterar även problematiken apropå den bristande läskunskapen som finns närvarande i 

dagens skolverksamhet. Detta innebär att Paulina ligger på en nivå två i läroplansteorins 

process genom att grunda sina reflektioner på läroplanen men fortskrider genom att ifrågasätta 

läroplanens utformad och metod (Lundgren 1981:22) 

Ramona är positivt inställd till att arbeta med skönlitteratur tillsammans med 

värdegrundsuppdraget. Hon anser att genom litterära exempel kan hon också belysa andras 

livsvärldar och utveckla elevernas empatiska förmåga. Detta gärna genom att diskutera det 

lästa, både i helklass eller individuellt med elever. Leah beskriver även samma uppfattning 

genom att belysa värderingsuppdraget som en del av organisationen av undervisningen, det 

vill säga genom att arbeta mycket tillsammans med andra för att kunna utveckla förståelse för 

olika människor. Hon försöker använda texter som t.ex. noveller, artiklar och böcker som tar 

upp viktiga aspekter från värdegrunden gällande jämställdhet, religion och sexuell läggning. 

Båda informanternas inställning till litteraturen som ett verktyg att arbeta med värdegrunden 

går i enlighet med processen av läroplansteori på nivå ett genom att använda sin kunskap om 

litteraturen, i relation till läroplanen, för att utveckla elevernas empatiska förmåga (Lundgren 

1981:22). 

Precis som Ramona nämner tidigare är skönlitteratur ett centralt redskap i undervisningen i 

svenskämnet. Läsförståelse och reflektioner utifrån det lästa är centrala delar i 

kunskapsuppdraget och i styrdokumenten. Skönlitteraturen kan användas i många områden 

för att belysa och skildra andras perspektiv. Den kan användas för att diskutera olika 

svårigheter och reflektera över dessa genom att bearbeta det lästa.  

Stefan beskriver skönlitteratur i hans undervisning som ett redskap för att arbeta utifrån olika 

teman. På följande sätt framställer Stefan skönlitteraturens roll i hans undervisning: 

Skönlitteratur arbetas med när det handlar om att koppla skönlitteratur genom tiderna där ingår 

både män och kvinnor där jag försöker välja så att eleverna får lika många av varje för att visa 

jämställdheten. Men huvudsyftet här är att visa på hur skönlitteratur har verkat genom tiden 

och hur språket har förändrats samt också hur skönlitteraturen har ändrats tillsammans med 

samhället. Här kan det ju tänkas att det kan kommas att behandla sådana frågor som rör 

värdegrunden men återigen får man som lärare gå in som en bra förebild. Det är ju inte så att 

jag säger till eleverna, nu arbetar vi med värdegrunden i skolan.  

Leah beskriver att skönlitteraturens primära syfte är att utveckla språket men även kunna 

erbjuda eleven meningsfullhet i läsning. Många kanske inte får med sig det hemifrån vilket 
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gör skolan till en bra plats för detta. Denna metod gör språkutvecklingen ganska naturlig 

genom att nya skrivsätt och nya ord hamnar i en kontext eller relation till någonting, vilket 

kanske gör det lättare att förstå innehållet av det lärda. Det kan också väcka intresse och 

tankar hos eleven om innehållet är annorlunda, igenkännande eller kontroversiellt. Denna 

åsikt delade Andreas som även anser att samtal är en gynnande metod vid litteraturarbete. 

Genom detta menar Andreas att man kommer åt den empatiska utvecklingen. Vid tidsbrist 

arbetar eleverna istället med skriftliga reflektioner och poddar för att nå samma utveckling. 

Det är genom skönlitteratur som eleven kan se samhällsstrukturer anser Andreas. 

Emil beskriver sin inställning till skönlitteraturen i undervisningen genom att uppge följande 

reflektion:  

Oj, suck. Primära syften… Jag tycker att det primära syftet är att vidga elevens livsvärldar och 

att det med i läroplanen. Jag tycker det är intressant att skolverket verkar leva en annan värld 

som är utopisk och det är inte lärarens värld. Säger man emot Skolverkets åsikt gör man fel 

som lärare eftersom det ingår i läroplanen. Jag går en VFU-handledningskurs där jag får 

reflektera över dessa. Jag tror att det märks på en person vad hen har för värdegrund, är man en 

demokratisk medborgare borde det lysa igenom. Jag tror dock inte att det är ett explicit arbete 

med värdegrunden. Jag anser att det blivit mer stress sedan GY11 och jag hann arbeta med 

värdegrunden innan. Jag tycker det är lite lustigt att svenskämnet ska arbete med dubbla 

uppdrag och det läggs press på svensklärarna att lyfta exempelvis läsförståelsen även i andra 

ämnen. 

Det är tydligt att denna informant känner sig stressad över det dubbla uppdraget och 

allteftersom intervjun fortlöpte blev Emil bekvämare att diskutera värdegrundsarbetet i 

relation till sin undervisning av litteratur. Till en början upplevdes informanten väldigt 

stressad och uttryckte detta i sina svar som reflekterade över hans arbete. Vidare beskrev Emil 

att positiva resultat av litteraturarbete är sätt för eleverna att få inflytande och även att ta 

ansvar vilket är viktigt för elevens självutveckling. Den problematiska faktorn vid 

litteraturarbete var, enligt Emil, att alla elever kanske inte vågar stå för sina åsikter eller inte 

vågar tala alls. Emil ifrågasätter läroplanens utformning i relation till värdegrunden i detta 

fall. Detta gör han genom att diskutera vilka ansvarsområden svenskläraren får med dubbla 

uppdrag och med ett överliggande ansvar över läsförståelsen. Detta beskriver Emil som 

problematiskt och betungande. Detta innebär att respondenten är på en nivå två i 

läroplansteori genom att analysera sitt arbete och ifrågasätta läroplanen stöd vid mötet av 

denna problematik (Lundgren 1981:22). Detta går även att koppla till Molloys (2007:31) 

forskning i lärarens arbete att forma sin undervisning utifrån Skolverkets (2011) läroplan och 
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värdegrund. Problematiken som Molloy (2007:31) lyfter fram är att detta uppdrag uppfattas 

som två när det egentligen borde uppfattas som ett. Det vill säga att läroplanen och 

värdegrunden är integrerade i varandra och därmed faller sig naturlig med undervisningen. 

Paulina försöker att integrera det ”dubbla uppdraget” genom att både stärka den bristande 

läsförståelsen samt att välja litteratur som behandlar teman som berör värdegrundsfrågor. 

Gynnande faktorer vid skönlitterär läsning beskriver Paulina är när skönlitteratur behandlar 

olika ämnen på ett lättsamt sätt. Genom detta får eleverna blir eleverna insatta i problematiken 

som skönlitteraturen skildrar genom enklare läsning och det blir en metod för eleverna att 

tolka ämnen utifrån värdegrunden. Stefan beskriver en gynnande faktor är att eleverna själva 

kan dra en koppling mellan litteratur och sociala normer och värderingar. De förstår t.ex. när 

litteraturen från t.ex. renässansen eller upplysningen är en kritik mot samhället och att detta 

speglar ett samhälle som inte var jämställt. Vidare kan elever även dra reflektioner om hur 

samhällets har utvecklats till samtidens samhälle och hur det även behöver fortsätta utvecklas 

mot ett mer jämställt samhälle på många plan, inte bara kvinnor och män utan även delar av 

värdegrunden såsom etnicitet och kräkningar.  

Problematiken som Paulina belyser är att eleverna inte kopplar ihop sammanhanget i 

skönlitteraturen med den pedagogiska tanken i form av en uppgift eller ett projekt. Grunden 

för detta kan vara för att läsförståelsen inte är tillräcklig hos eleverna eller att de finner 

uppgiften ointressant och därav inte engagerar sig i det tänkta temat. Problematiken med detta 

är att läraren inte kommer in i diskussioner gällande värdegrunden eller att förståelsen inte 

räcker till för att få eleverna att reflektera och analysera.  

Även Ramona beskriver liknande problematik. Därmed blir ofta skönlitteraturen ett hinder till 

den utveckling som man som lärare vill komma åt. Det är problematiskt när en elev inte 

kommer över det hindret och som lärare inser man hur mycket eleven förlorar på att inte 

erhålla kunskapen av läsförståelse, sovring och reflektionsförmåga. Med dessa kunskaper 

kommer en elev väldigt långt. Det blir speciellt tydligt hos elever med exempelvis olika 

diagnoser att läsförståelsen blir ett hinder, och därmed har större svårigheter att utveckla sina 

kunskaper. Leahs åsikt stämmer överens med Paulinas och Ramonas och fördjupar sig även 

genom att beskriva: 

Precis som för de flesta metoder passar de inte alla elever lika bra, och svårigheten ligger i att 

göra undervisningen hanterbar, begriplig och meningsfull. Men det är dock ingen omöjlighet, 

däremot måste man tänka till ordentligt i sin pedagogiska planering för att nå detta. 
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Stefans reflektion kring problematiken såg annorlunda ut jämfört med de andra 

informanternas åsikter genom att det hans åsikt var att det inte fanns någon problematik 

förutsatt att eleverna deltagit i hans lektioner och genom detta fått med sig kunskap att 

reflektera över.  

4.2.1 Motivering av skönlitteratur i värdegrundsarbetet 

Samtliga informanter ansåg att skönlitteratur ska väcka tankar. Paulina beskriver även att 

skönlitteraturen måste vara relevant för samtiden, det vill säga att den behöver därav inte vara 

ny men behandla ett ämne som är relevant just nu. Ramona arbetar gärna med litteratur som 

behandlar samhällsproblematik, moral och etik. Dessa teman brukar ofta väcka läslusten hos 

både kvinnor och män och det finns nästan alltid något som faller någon i smaken. Hon 

beskriver även att skönlitteratur alltid ska få läsaren att tänka, reflektera och analysera det 

lästa. Hon anser att dessa böcker är mest gynnsamma för läsaren. Norberg (2012:93) 

beskriver att skönlitterär läsning bidrar till individens förmåga att utveckla sig själv på olika 

plan och att fantasin blir större och nyanserad. Detta leder i sin tur till människans förmåga att 

hantera olika situationer och konflikter. Detta blir även det som skiljer skönlitteratur från 

filmatisering eftersom bilden genom filmatiseringar redan är skapad och vid skönlitterär 

läsning måste läsaren skapa denna bild själv. Detta är även en av de större anledningarna som 

Norberg (2012:93) talar för att skönlitterär läsning måste utvecklas och integreras i 

undervisningen. Norberg (2012:93) lyfter fram skönlitteraturen som en central del i skolans 

värdegrundsarbete och finns även som en grundtanke hos samtliga informanter. 

Leah och Stefan behandlar skönlitteratur som går att koppla till ett aktuellt ämne och som 

läsaren kan relatera till. Den kan också få innehålla extremer av något slag, det vill säga 

extrema karaktärer, förhållanden, kulturer etc. Dessa extremer brukar väcka läsarens intresse 

och därmed växer läsmotivationen. Viktigast anser Stefan att skönlitteraturen ska fylla ett 

syfte som vidare går att koppla till dagens samhälle. Detta går i enlighet med 

värdegrundsteorin genom Orlenius resonemang att värdegrunden är ett resultat av olika 

former av samhällsutveckling som skett och hans bild av samhällsströmningarna med 

politiska influenser och dess påverkan på värdegrundens form (Orlenius 2001:14).  

Tillgång till skönlitteratur varierar hos informanterna. Främst var arbetsplatsen den största 

tillgången för samtliga informanter. Vidare hittade respondenterna inspiration och tips för ny 

litteratur hos arbetsplatsens bibliotek, kollegor i både svenska och i andra ämnen. 

Respondenterna tog även tips från media eftersom det ofta finns böcker som får 
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uppmärksamhet av olika slag, relaterat till informanternas kriterier för att behandla en bok i 

sin undervisning. 

Ramona läser mycket själv och försöker hålla sig uppdaterad inom skönlitteratur för unga 

vuxna. Hon brukar även arbeta nära skolans bibliotekarie som oftast kan rekommendera nya 

böcker. Även kommunens bibliotek erbjuder klassuppsättningar av en del skönlitteratur. 

Sedan är eleverna inte främmande att arbeta med e-böcker som kan lånas både från skolans 

plattform och kommunens. Finns inte litteraturen Ramona efterfrågar, finns det möjligheter 

för arbetsplatsen att köpa in dessa böcker. Andreas hittar sin undervisningslitteratur på sin 

arbetsplats och beskriver: 

Vi har ett jättebra, stort bibliotek med klassuppsättningar och därför vänder jag mig främst till 

min arbetsplats bibliotek. Självklart är det även skönlitteratur jag finner utanför skolan, 

exempelvis ”Jockieboi” och ”Therese Lindgren”. Man ska inte underskatta den sortens 

litteratur kan bidra till motivation hos lässvaga elever. Så jag arbetar gärna med litteratur 

utifrån.  

Emil anser att ett skönlitterärt verk ska vara välskrivet, ha ett tema som är applicerbart på 

ungdomar, ett relevant tema och att verket ska vara tidlöst. Uppfyller verket dessa kriterier 

anser han att den är högst relevant i undervisningssyfte. Ett annat kriterium som var viktigt för 

Emil var att verket ska finns på skolans bibliotek. Detta eftersom skolbiblioteket är platsen 

som han hämtar sitt utbud av skönlitteratur och som sedan behandlas i hans undervisning. Det 

är ogenomförbart att elever själva skulle ge sig ut och leta rätt på litteratur. Helst ska de 

skönlitterära verken finnas i klassuppsättningar också. 

4.3 Litteraturundervisningen i relation till värdegrundsuppdraget 

Litterturundervisningen sker främst genom koppling till kunskapskraven och det centrala 

innehållet men om det sen sker genom ett tema som passar till värdegrundsuppdraget är detta 

”bara ett plus”. Samtidigt kopplas litteraturundervisningen till värdegrundsuppdraget eftersom 

dessa ämnen oftast är väldigt relevant och medför att eleverna behöver diskutera och 

reflektera kring dessa ämnen. Vidare vill informanterna Ramona och Paulina att eleverna ska 

utveckla sin empatiska förmåga och ha goda värderingar. Åtminstone är förhoppningen att 

eleverna börjar reflektera över andras livsvärldar som inte är deras egen. Att behandla sina 

medmänniskor utifrån ett demokratiskt perspektiv. Med detta blir värdegrunduppdraget 

integrerat i kunskapsuppdraget. Resultatet blir att litteraturundervisningen har samma 

målsättning som värdegrundens mål förespråkar. Leah har en liknande målsättning med sin 
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litteraturundervisning i relation till värdeuppdraget. Hon vill bilda en tänkande individ som 

förhoppningsvis genom litteratur kan nå förståelse och medlidande för andra människor och 

deras bakgrund, utseende, sexuell läggning och grundmoral. Genom detta vill Leah att 

eleverna ska skapa sig en trygg identitet genom att inhämta kunskap och information genom 

litteratur, eftersom de kan bredda sin världsbild och därmed placera sig själva utefter den och 

människors lika värde. 

Efter att ha frågat Emil och hur han använder litteraturen som verktyg vid värdegrundsarbete 

beskrev han följande: 

Nej men jag tänker väl mest i form av diskussioner utifrån det lästa. Exempelvis läser vi 1984 

och kopplar det till exempelvis till mänskliga rättigheter. Detta blir oftast väldigt nyanserande 

diskussioner. Dels är det att eleverna får tänka på egna liknande erfarenheter eller att de får 

vara en karaktär i en bok och handla utifrån den personen.  

 

Stefans åsikt skiljer sig något från de tidigare respondenternas åsikter och beskriver istället att 

litteraturundervisningen inte blir en direkt koppling till värdegrundsuppdraget utan uppdraget 

ligger i bakgrunden, detta genom att ”eleverna ska hela tiden kunna koppla bra värderingar till 

allt det andra”. Detta går att koppla till Schüllerqvists (2008:268ff) forskning om olika 

ingångspunkter till tolkningsgemenskap och genom detta granska hur varje enskild lärare 

förhåller sig till litteraturundervisningen. Precis som Stefan beskriver är målet med 

tolkningsgemenskapen att koppla litteraturen till värdegrundsfrågorna och på detta sätt 

utveckla individens empatiska förmåga (Schüllerqvist, 2008:268ff). 

Paulina arbetar med elevers förmåga att applicera egna erfarenheter i kontrast till litterär text 

genom olika diskussioner samt genom uppgifter kopplat till litteraturen i form av frågor eller 

analyser av olika skönlitterära verk. Detta går även i enlighet med vad Ramona beskriver 

genom sitt arbete med skönlitteratur och samtidigt knyta an litteraturen till teman och ämnen 

(exempelvis ”don’t-drink-and-drive-teman”) och erbjuder läraren att hantera interna 

konflikter genom skönlitteratur. Ett tydligt exempel hur värdegrundsarbetet kan ta form 

genom litteraturarbetet skildrar Ramona på följande sätt: 

En händelse när detta blev väldigt tydligt var när en elev i grannkommunens gymnasieskola 

begick självmord. Detta påverkade många elever, även de som inte kände eleven. Med denna 

händelse blev skönlitteraturen ett bra redskap att hantera sorgearbetet och chocken som 

eleverna kände. För många elever blev det deras första möte med ”döden” och bara detta blev 

svårt. Många frågor uppstod om liv och död och då presenterade vi, terminen efter, projektet 

”Skam”. Projektet var ämnesöverskridande och vi arbetade mycket i svenskämnet med 
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skönlitteratur som behandlade temat skam, exempelvis att leva med en alkoholiserad förälder 

(Alakoski) eller att ha en psykisk sjukdom eller bara må psykiskt dåligt (Lindgren). Detta 

projekt examinerades genom att eleverna fick reflektera i det lästa genom att diskutera i deras 

egna poddar. Eleverna fick själva välja om de ville skapa en egen podd eller om det var flera 

elever som tillsammans ville skapa en podd. Detta projekt blev väldigt lyckat och jag kände att 

jag verkligen fick arbeta direkt med värdegrundsarbetet och jag kände att det faktiskt blev ett 

bra verktyg för eleverna att hantera dessa känslor som uppstod vid denna sorliga och för 

många en traumatisk händelse.  

Stefan anser att läraren verkligen måste arbeta aktivt med att plocka fram olika 

värdegrundstankar i sin undervisning för att litteraturarbetet med värdegrundsuppdraget ska 

ge ett gynnsamt resultat hos eleverna. Läraren behöver plocka fram olika konkreta delar i 

litteraturen och inte arbeta med tolkningen av hur språket har utvecklats eller hur det kopplas 

samman med samhället idag.   

Som exempelvis hur Paulina konkretiserar sin litteraturundervisning i relation till 

värdegrundsuppdraget beskriver hon följande:  

Precis som innan så försöker jag välja litteratur som behandlar aktuella problem och konflikter 

vilka oftast kanske kan vara samhällsproblem som krig men även manligt och kvinnligt frågan. 

På så sätt tror jag att man kan nå både stora konflikter men även sådant som kan relateras till 

någonting personligt hos eleven.  

Genom samtal i grupper där de både får prata om sina egna erfarenheter men även få ett givet 

perspektiv, t.ex. att försöka få fram andra ståndpunkter som någon som inte tycker likadant 

kanske har.  

Andreas målsättning med litteraturundervisningen i relation till värdeuppdraget är att eleven 

ska kunna dra slutsatser utifrån det lästa. Exempelvis att eleverna genom litteraturen kan 

ändra sin uppfattning om en värdegrund eller bli påminda om deras egen värdegrund samt att 

eleven kan se nyttan av att ha läst en viss bok och genom detta erhållit kunskap. 

Vid intervjutillfället uppkom frågan om Andreas kunde ge något exempel på en 

konflikthantering som han arbetat med genom skönlitteraturen och värdegrundsarbetet. Hans 

svar var följande: 

”Nej jag har inte varit med om ett sådant tillfälle. Däremot har jag haft några elever som har 

varit kritiska mot invandrare och då valde jag att arbeta med värdegrundsfrågan genom film.” 

Det uppstod därefter en diskussion om film och media skulle fylla samma funktion som 

skönlitteraturen tidigare haft. Denna reflektion som Andreas hade kunde starkt förankras till 
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värdegrundsteorin som beskriver värdegrund som ett resultat av samhällsförändringar, och i 

detta fall medias påverkan på samhället  

(Orlenius 2001:16). 
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5. DISKUSSION 

I detta kapitel diskuteras resultatet som framgått under undersökningen. Det finns 

underkategorier för att förtydliga och som besvarar studiens frågeställning. Kapitlet avslutas 

med en slutsats. 

5.1 Informanternas inställning till skolans värdegrund och 

värdegrundsuppdraget 

Det framgick tydligt ur denna studie att värdegrundsuppdraget ständigt behandlas men 

hamnar i ”skuggan” av läroplanen. Detta innebär inte att respondenterna misslyckats med att 

integrera värdegrundsarbetet i sin undervisning, utan motsatsen. Informanters tillvägagångsätt 

och inställningar skilde sig åt. Exempelvis arbetade Paulina, Stefan och Leah med en 

integrerad och ”dold” värdegrund men betonade istället vikten av att kommunicera 

värdegrunden till eleverna och arbetade med de tillfällen som uppstod i deras klassrum. 

Paulina uppmärksammade denna problematik och la vikt vid att hon var medveten om det 

”dolda” värdegrundsarbetet och beskrev: 

Arbetet med värdegrunden sker löpande i undervisningen genom olika inslag av demokrati 

samt värderingsuppgifter. Speciellt i religion då där detta faller sig väldigt naturligt men också 

i svenskan då det är lätt att vinkla uppgifterna efter olika teman. 

Ramona var den informant som tog ställning till att arbeta både förebyggande och direkt. Det 

framgick sedan att det även var flera av respondenterna som arbetade direkt med 

värdegrunden om ett tillfälle presenterades men annars var deras arbete till största del 

förebyggande och ”dold”. Ramona beskriver sitt arbete genom att skildra följande: 

Den bör finnas integrerad i undervisningen, det vill säga att den ska finnas underliggande i alla 

moment. Finns det tillfälle att lyfta fram värdegrundsaspekt bör tillfället tas i akt. Det är viktigt 

att använda sig av värdegrunden för att knyta samman kunskaper med värderingar. 

Det framgick från respondenternas beskrivningar att värdegrundsuppdraget inte alltid var 

tydligt. Majoriteten av informanterna var nervösa till en början av intervjun, som om deras 

kunskaper kring värdegrunden prövades, men alltefter intervjuns gång blev de mer 

avslappnade och insåg att deras tidigare påstående om att deras arbete med värdegrunden var 

bristande istället var stadigt pågående och djupt integrerat i deras undervisning.  

Alla informanterna var positivt inställda till begreppet värdegrunden men det fanns två av 

dessa som var mindre inställsamma till Skolverkets värdegrundsuppdrag. Exempelvis 

beskriver Emil hur Skolverket: 
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Verkar leva en annan värld som är utopisk och det är inte lärarens värld. (--) Jag tror dock inte 

att det är ett explicit arbete med värdegrunden. Jag anser att det blivit mer stress sedan GY11 

och jag hann arbeta med värdegrunden innan. Jag tycker det är lite lustigt att svenskämnet ska 

arbete med dubbla uppdrag och det läggs press på svensklärarna att lyfta exempelvis 

läsförståelsen även i andra ämnen. 

Emil uttrycker ett stort missnöje över att det inte bara läggs ”dubbla uppdrag” på läraren utan 

att ett mycket större ansvar läggs på svenskläraren än på någon ämneslärare. I och med den 

problematiken som framgick med litteraturarbetet var att det läggs ett stort ansvar på 

svensklärarna att motverka den bristande läsförståelsen som finns i alla ämnen. Detta var i 

samtliga ämnen och detta ansvar kände flera av respondenterna var betungande som 

språklärare. Trots att svensklärarna får avsatt tid för ”läslyft” och liknande uttryckte flera av 

informanterna att denna tid inte räcker till för att stödja upp den bristande läsförståelsen i alla 

ämnen.   Som nämns tidigare beskriver Molloy (2007:31) denna problematik genom att 

beskriva att det ”dubbla uppdraget” borde anses som ett. Detta eftersom läroplanen och 

värdegrundsarbetet ska anses som en naturlig del av varandra. Eftersom detta inte är 

informanternas uppfattning har integreringen mellan dessa uppdrag brustit och måste därmed 

åtgärdas. Som Molloy (2007:31) belyser blir uppdraget betungande för läraren när det 

uppfattas som två separata uppdrag och hade kunnat åtgärdas om uppdragen istället satt i 

starkare relation till varandra och blev en naturlig del för läraren att förena i undervisningen. 

5.1.1 Målsättningen av värdegrundsarbetet skildrat av respondenterna. 

Majoriteten av informanterna beskrev att en målsättning med värdegrundsarbetet var att 

utveckla elevens empatiska förmåga för att eleven ska finna förståelse för andra människor. 

Deras målsättning var att eleverna, genom arbete med litteratur som berör värdegrunden, ska 

utveckla sina empatiska förmågor och genom detta kunna ta hänsyn till och respektera andra 

människors villkor, religion, sexuella läggning, etnicitet och kön. Målsättningen var också att 

betona individers lika värde och att demokratiska värderingar skulle råda i klassrummet. Detta 

kan även kopplas till Langers (2005:171) beskrivning av individens förmåga att öppna sig för 

fler perspektiv och därmed utveckla nya erfarenheter. Genom detta sätt går det att bryta 

stereotypiska åsikter och utveckla individens empatiska förmåga och uppfattningar om olika 

livsvärldar. För att detta ska ske måste läsaren uppnå kreativitetsfasen som är den sista av fem 

läsarhållningar enligt Lange. Langes teori stämmer väl överens med informanternas åsikter 

rörande vad som är den översiktliga målsättningen för värdegrundsarbetet. Trots det saknades 

det i skolarbetet en plan för hur detta ska uppnås i praktiken. I kapitel 5.2.1 tas bristande 

läsförståelse upp som en problematik vid litteraturarbetet, detta kan ses bidra till svårigheter 
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att uppnå alla de olika faser som Lange anser avgörande vid läsning. Om informanterna inte 

säkerställer att individen i sin läsning uppnår kreativitetsfasen riskerar denne att gå miste om 

förmågan att applicera det lästa i verkligheten, och därmed påverkas även värdegrundsarbetet 

negativt.   

Andra respondenter lyfte fram andra målsättningar som de ansåg var av större vikt vid, 

exempelvis, en god elevrelation som Andreas anser att detta är grundläggande för att 

värdegrundsarbetet ska ge positiva resultat. Andreas är främst fokuserad på 

kunskapsuppdraget och väljer att se värdegrundsuppdraget som ett moment att inkludera om 

ett tillfälle presenteras. Exempelvis vid introduktionsdagar med temat värdegrund eller 

kvinnosyn genom att arbeta med reflektioner kring både litteratur och filmatiseringar. 

Norberg (2012:93) belyser dock problematiken att ”ersätta” litteratur med filmatiseringar och 

syftar på att detta tar bort den utveckling som sker vid skönlitterär läsning. Detta genom att 

film uppvisar en färdig bild och innebär att individen inte får samma utveckling som vid 

läsning. Vid skönlitterär läsning måste personen använda sin fantasi för att måla upp denna 

bild och blir därmed stimulerad på andra plan än vid beskådning av en filmatisering (Norberg 

2012:93). 

5.2 Informanternas litteraturarbete i relation till skolans värdegrund 

Två av informanterna, som benämns som Paulina och Ramona, beskriver skönlitteraturen som 

en stor del av svenskämnets undervisning. Det är inte bara ett väsentligt verktyg i arbetet med 

värdegrunden utan skönlitteraturen ingår även i läroplanens centrala syften och i kursplanen 

för svenskämnet.  Informanternas syfte är att genom litteraturarbete ge sina elever möjlighet 

att utveckla sin läsförståelse, få bildning av samhället och dess förändringar samt människans 

påverkan, både för män och kvinnor. Genom att arbeta med lässtrategier vill Paulina öka 

läsförståelsen och på detta sätt nå kärnan med litteraturarbetet, att låta läsaren uppleva en 

annan livsvärld och genom detta utveckla sin empatiska förmåga samt sin kapacitet att tolka 

och analysera problem ur ett annat perspektiv.  

Ramona skildrar även vikten av läsförståelse och reflektioner utifrån att det lästa är centrala 

delar i kunskapsuppdraget och i styrdokumenten. Skönlitteratur kan användas i många 

områden för att belysa och skildra andras perspektiv. Den kan användas för att diskutera olika 

svårigheter och reflektera över dessa genom att bearbeta det lästa. Detta går att beskriva som 

en integrering av lärarens ”dubbla uppdrag” och kanske är enkelt att arbeta med båda 

uppdragen om det finns en självklar koppling och relation mellan dessa.  
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Leah beskriver skönlitteraturens primära syfte att öppna elevers sinne. Hon lägger även 

betoning på att alla elever inte får med sig intresset för litteratur hemifrån utan skolan blir den 

plats som skönlitteratur utforskas. Flera av informanterna delar dessa åsikter om att 

skönlitteratur är ett verktyg som ska användas vid värdegrundsarbete och ska väcka intresse 

och tankar, få eleven att reflektera kring sina åsikter och livsvärldar och genom detta sätt nå 

den empatiska utvecklingen som lärarna vill åt.  Dessa åsikter går att grunda på Schüllerqvists 

(2008:268ff) forskning genom att granska tolkningsgemenskapen och dess påverkan. Det är 

även genom skönlitteratur som samhällsstrukturer kan bli tydliga. Det framgick att dessa 

inställningar var gynnsamma för deras värdegrundsarbetes resultat. I och med lärarens attityd 

till litteraturen som primär arbetsmetod vid värdegrundsarbete gjorde det tydligt att eleverna 

kan utveckla sin värdegrund genom reflektion och analys av skönlitteratur. Det fanns även 

andra informanter som beskrev att filmatiseringar kunde användas som en kompletterande 

metod vid värdegrundsarbetet.  

Dessa diskussioner tenderar till det psykologiska forskningsfältet i enighet med forskningen 

utförd av Fredriksson & Taube (2012). Där diskuterar de vilken metod av läsning som ger 

mest positiva resultat. Paulinas och Ramonas teorier menar att den rätta metoden för att 

utveckla elevernas värdegrunder är skönlitteratur genom ökad läsförståelse, och presenterar i 

sin tur olika arbetssätt för att uppnå detta. Leah är mer inriktad på att det viktigaste är att 

väcka elevernas motivation. Denna teori stämmer väl överens med Mossberg Shüllerqvists 

(2008) forskning. Här skulle en mer riktad undersökning kunna ge svar på vilken metod som 

kan tänkas ge bäst effekt för elevernas värdegrundsutveckling.   

5.2.1 Problematik vid litteraturarbete 

Problematiken som informanterna belyser vid litteraturarbetet är att eleverna kan ha 

svårigheter att koppla skönlitteraturen till den pedagogiska tanken bakom uppgiften. Detta är 

på grund av den bristande läsförståelsen. När detta uppstår innebär det också för läraren att 

arbetet inte kommer tillräckligt djupt för att kunna grunda en diskussion kopplat till 

värdegrund. Den bristande läsförståelsen innebär att eleverna inte kan reflektera och analysera 

ämnet tillräckligt för att bearbeta temat i relation till värdegrunden. Denna reflektion stämmer 

väl överens med tidigare forskning inom området. Ingemansson (2016:18) presenterar sociala 

medier som en möjlig förklaring till detta fenomen eftersom läsningen som sker idag ska ske 

snabbt och kort, utan utrymme för analys och reflektion.  
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En annan problematisk aspekt som belystes var att eleverna inte vågar stå för sina åsikter eller 

ens uttala sig kring ämnet. Detta innebär att värdegrundsarbetet inte går att bearbeta i relation 

till litteraturen om eleverna inte vågar arbeta med sina tankar och reflektioner. 

Endast en informant beskrev att det inte fanns någon problematik. Detta kan i kontrast till de 

andra respondenternas skildring ge uppfattningen om att informanten inte är tillräckligt insatt 

i värdegrundsuppdraget i relation till litteraturarbetet för att urskilja problematiken eller att 

arbetet främst har skett på ett ytligt plan. 

5.3 Val av skönlitteratur 

Informanternas första kriterium för att behandla ett skönlitterärt verk i sin undervisning var att 

verket ska väcka tankar och vara relevant för samtiden. Andra kriterium som framgick var att 

litteraturen gärna får beröra samhällsproblematik, moral och etik. Detta eftersom dessa 

kriterier brukar generera resultatet av ökad läslust hos respondenternas elever. En av 

informanterna beskriver att det viktigaste kriteriet är att skönlitteraturen ska fylla ett syfte som 

sedan går att koppla till något aktuellt i dagens samhälle. Genom att diskutera olika kriterier 

får skönlitteratur går det att urskilja respondenternas målsättning med litteraturarbete i sin 

undervisning. Det går även särskilja olika beröringspunkter som informanterna anser är 

väsentliga för värdegrundsarbetet.  

Det fanns även en vilja att hålla sig uppdaterad genom att ta tips från media som blir 

uppmärksammade. En av informanterna försöker även hålla sig uppdaterad genom att läsa 

nyheter och uppmärksammade skönlitterära verk i kategorin ”ung vuxen”.  

Självfallet vill respondenterna öka motivationen för elevernas läslust och dessa kriterier är ett 

recept för att nå detta. Genom att alla elevers smak skiljer sig åt är det därför också viktigt för 

läraren att hålla sig uppdaterad och har ett brett utbud för att ge eleverna lästips som bidrar till 

ökad läslust. Denna teori stämmer väl överens med Mossberg Shüllerqvists (2008) forskning 

som hon betonar vikten av vad, varför och hur vid val av skönlitteratur för att verka 

motivationshöjande. Detta kommer sedan i sin tur att underlätta lärarnas arbete med den 

bristande läsförståelsen (som behandlats i kapitel 5.2.1 Problematik vid litteraturarbete). 

5.4 Teorierna i relation till studien 

I detta kapitel diskuteras analysverktygen läroplansteorin och värdegrundsteorin och dess 

funktion i denna studie. Detta för att kunna urskilja slutsatser som kan dras efter en 

analysering av dessa verktyg. 
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5.4.1 Lundgrens Läroplansteori 

Genom att använda Lundgrens (1981) läroplansteori framgick olika nivåer vid informanternas 

litteraturarbete i relation till värdegrundsuppdraget. Det gick att urskilja hur djupt deras arbete 

med värdegrunden var genom att granska metoder utifrån läroplan. Exempelvis gick det att 

urskilja två av informanternas inställning till litteratur som ett verktyg i värdegrundsarbetet. 

Detta innebar att dessa respondenter befann sig i ett stadie, som Lundgren (1981:22) 

benämner som nivå tre, att fördjupa sin undervisning av värdegrunden genom att väga sin 

kunskap om skönlitteraturen i relation till läroplanen för att detta sedan skulle resultera i att 

eleverna utvecklade sin empatiska förmåga (Lundgren 1981:22). Detta blev användbar 

information för denna studie eftersom det går att utläsa fördjupningar i arbetet och även 

taktiska val, reflektioner och metodval genom att granska studiens resultat med detta 

analysverktyg.  

Ett annat exempel på detta var respondenten Andreas arbete att knyta skönlitteraturen till 

samhällsförändringar och olika idéströmningar från samhället. En sådan reflektion och val av 

metod hamnar därför på en nivå tre i läroplansteorin. Andreas reflekterar även huruvida 

gynnsam utveckling detta är för elevernas individuella inlärningsprocess (Lundgren 1981:22). 

Genom att ta del av en sådan reflektion kan respondenter skildra hur ett fördjupat arbete kan 

beröra både läroplan men även värdegrundsarbetet, och därmed blir det ”dubbla uppdraget” 

kombinerat och sammanflätat. 

5.4.2 Orlenius Värdegrundsteori 

Genom att applicera värdegrundsteorin blev det tydligt att värdegrunden genomsyrade 

samtliga informanters litteraturarbete, även när det inte var tydligt för läraren själv att det var 

värdegrundsarbetet som berördes. Paulina visar detta genom att beskriva hennes 

värdegrundsintegrerade undervisning som både direkt och förebyggande genom olika teman 

och att arbeta med ”aktuell” litteratur för eleven. Informanten beskriver även olika klassers 

olika behov av värdegrundsarbete och därmed blir värdegrunden mer eller mindre centrerad 

beroende på klassens behov. I enlighet med Orlenius (2001:16) begrepp ”värdesubjektivism”4 

och ”värdeobjektivism”5 som visar sig tydligt i Paulinas reflektion att arbeta parallellt med 

både elevens värdegrund gentemot skolans värdegrund. Genom Paulinas metoder att arbeta 

med värdegrundsarbetet i både förebyggande och direkt syfte visar det på att 

värdegrundsarbetet är både exkluderande och inkluderande (Lahdenperä 2001:116). 

                                                           
4 Värdesubjektivism beskriver en subjektiv och relativt perspektiv till värdegrunden (individuell värdegrund). 
5 Värdeobjektivism beskriver ett universellt och oberoende perspektiv till värdegrunden (universell värdegrund). 
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Två av informanterna belyste även hur man genom att koppla skönlitteraturen till ett aktuellt 

ämne som går i enlighet med Orlenius resonemang att värdegrunden är ett resultat av olika 

samhällströmningar och utveckling och därmed blir dessa influenser avgörande för 

värdegrundens form för tiden (Orlenius 2001:14). Detta går även att utveckla med 

informanternas reflektioner kring filmen och medias funktion och om dessa ersatte 

skönlitteraturens roll som går enlighet med samma aspekt genom medias påverkan på dagens 

samhälle (Orlenius 2001:16). 

5.5 Slutsatsen 

Slutsatsen för denna studie, baserat på mina analyser, är att informanternas arbetsmetod var 

främst förebyggande och att värdegrundsuppdraget var en naturlig del av deras undervisning, 

på ett sätt att arbetet till och med kan uppfattas som dolt. En annan slutsats är att lärarnas 

inställning till värdeuppdraget var positivt men att uppdraget inte alltid stod tydligt. Det 

”dubbla uppdraget” uppfattade samtliga respondenter som betungande och uttryckte en oro att 

få tid till att stödja upp läsförståelsen i alla ämnen, och inte endast i svenskämnet. Den 

gemensamma målsättningen som respondenterna delade var att eleverna ska utveckla sin 

empatiska förmåga, finna förståelse för människors lika värde samt att demokratiska 

värderingar ska råda i klassrummen. Problematiken som informanterna mötte i sitt 

litteraturarbete i relation till värdegrundsuppdraget var den bristande läsförståelsen och hur 

detta blev ett hinder för läraren att fördjupa sitt arbete och eleverna att nå den djupare 

kunskapen som behövs för att analysera och reflektera över det lästa och sedan dra paralleller 

till värdegrunden.  

En tydlig slutsats som går att dra utifrån denna studie är att genom litteraturarbete går det 

urskilja samhällsstrukturer som lärarna sedan kunde fördjupa sig i för att eleverna skulle få 

förståelse för samhällets värdegrund. Detta bidrog till att eleverna fick fördjupad kunskap i 

värdegrundsarbetet som lärarna bedrev. Lärarens inställning till litteratur- och 

värdegrundsarbetet var övervägande och i denna studie var alla informanterna i det stora hela 

positivt inställda till detta arbete. Den metod som främst använde vid detta område var analys 

och reflektionsbaserade litteraturarbeten. Informanterna visade även en utveckling av detta 

arbete genom att belysa filmatisering som en viktig del att arbeta med skönlitteratur och 

kompletterande metod vid värdegrundsarbetet. För att respondenterna skulle behandla ett 

skönlitterärt verk i sin undervisning och vid värdegrundsarbetet var det viktigt att verket 

väckte tankar och var relevant för samtiden. Vid närmare granskning var det även viktigt för 
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majoriteten av informanterna att litteraturen skulle beröra samhällsproblematik, moral och 

etik. 

Läroplan- och värdegrundsteorierna blev två viktiga redskap i denna undersökning genom att 

ur dessa kunna urskilja ett fördjupat arbete av både läroplan och värdegrundsarbetet. En 

central slutsats som går att dra utifrån detta var att det ”dubbla uppdraget” är sammanflätat 

och därmed kombinerat med varandra. 

Tidigare forskning granskar värdegrundsuppdraget med olika arbetsmetoder och 

litteraturarbetet är fokuserat på motivationsarbete. Denna studie har främst fokuserat på att 

granska den didaktiska aspekten av hur skönlitteraturens används i undervisningssyfte för att 

arbeta med värdegrunden. Detta gör att denna studie tillför nya analyser och kunskaper till 

forskningsområdet och därmed länkar samman dessa två områden. Studiens resultat blir 

väldigt relevant vid granskning av undervisning på grund av den belysta problematiken som 

framgår i undersökningens diskussionskapitel av den bristande läskunskapen och intresset för 

skönlitterär läsning. Därmed vill jag uppmuntra vidare forskning inom didaktiken i 

svenskämnet med inriktning på litteraturarbetet och värdegrundsarbetet för att se vilka 

områden som uppfattas problematiska och därmed urskilja lärarnas utvecklingsområden. 

Avslutningsvis vill jag sammanfatta denna studie med att lärarnas uppdrag många gånger är 

betungande och problematiskt samtidigt som det är fantastiskt roligt och otroligt givande. Det 

blir tydligt i denna studie att lärare upplever kunskaps- och värdegrundsuppdraget som två 

parallella uppdrag. Skolverkets avsikt är att dessa uppdrag ska vara integrerade i varandra och 

därmed bli ett förenat uppdrag. Det går därmed att poängtera att det är väsentligt att 

läroplanen och värdegrundsarbetet integreras i varandra. Om dessa två delar blir ett blir 

uppdragen en naturlig del av undervisningen och därmed försvinner begreppet många lärare 

nämner som: 

”Det dubbla uppdraget” 
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BILAGA 1 

Bilaga 1: Intervjuguide 

Grundläggande frågor: 

➢ Hur länge har du praktiserat som lärare? 

➢ Din ämneskombination är? 

➢ Var har du tagit din ämneslärarexamen? 

Fördjupande frågor om värdegrunden i litterär undervisning i Svenskämnet: 

➢ Hur tolkar du värdegrundens innebörd i din undervisning? 

➢ Hur arbetar du med värdegrunden? Direkt eller förebyggande? 

➢ Hur arbetar du med värdegrunden i din undervisning? Kan du ge ett exempel? 

➢ Vad fyller skönlitteratur för syfte för dig i undervisningen? Vad är dess primära syfte? 

➢ På vilket sätt är detta en gynnande arbetsmetod vid detta område? 

➢ Vad kan bli problematiskt vid undervisning i detta moment? 

➢ Vilka kriterier bör en bok uppfylla för att du ska behandla den i din undervisning? 

➢ Var finner du ditt utbud av skönlitteratur? Är det din arbetsplats som förser dig med 

detta eller väljer du att vända dig någon annanstans för att hitta relevant skönlitteratur? 

➢ Vad är din målsättning med litteraturundervisningen i relation till 

värdegrundsuppdraget? 

➢ Hur anser du att litteratur kan användas som ett värdefullt verktyg i arbetet med 

värdegrunden? Exempelvis vid en konflikt? Kan du ge ett exempel när du hanterat en 

situation i ditt arbete genom litteratur i relation till värdegrunden? I vilket 

sammanhang? 

➢ Hur arbetar du med elevers förmåga att applicera egna erfarenheter i kontrast till 

litterär text? Exempel? 

 


