
Att leda kollegialt lärande 

Skolans värdegrund 



Sida 2

Varför arbeta med att 

främja likabehandling 

och delaktighet och 

inflytande i 

undervisningen?



Sida 3

Normerande värden 

• Människolivets okränkbarhet,

• individens frihet och integritet,

• alla människors lika värde,

• jämställdhet och

• solidaritet mellan människor

Skollagen 1 Kap § 4



Sida 4

Kunskaper och värden 

– ett sammanhållet 

uppdrag

Utbildningen inom skolväsendet syftar 

till att barn och elever ska inhämta och 

utveckla kunskaper och värden.

Skollagen 1 Kap. § 4



Sida 5

Värden och kunskaper -

perspektivet om, genom och för

Lära

om

Lära

för

Lära

genom



Sida 6

Elever utvecklar i arbetet med värdegrunden 
kunskaper om mänskliga rättigheter och demokrati.

Lära

om

Lära

för

Lära

genom

Värdegrundsarbetet 
sker också genom
de arbetsformer 
som ska råda i 
verksamheterna.

I detta arbete 
utvecklar 
elever förmågor 
som behövs för 
att aktivt kunna verka i 
samhället.



Sida 7

Modulerna:

Delaktighet och inflytande 

i  undervisningen 

Främja likabehandling



Sida 8

Moduler om Skolans värdegrund

Lärportalen

https://larportalen.skolverket.se/#/


Sida 9

Vad innehåller en modul om

skolans värdegrund?

• Artiklar som presenterar forskning i 

inom respektive fält

• Kartläggningar av verksamheten

• Filmer som visar undervisning eller 

beskriver arbetet på skolan

• Lyfter utvecklingsområden som 

Skolinspektionens granskningar pekat 

på

• Samtal i ljudfilsformat 

• Diskussionsfrågor



Sida 10

Delaktighet och 

inflytande i  

undervisningen

Lärare i grund- och gymnasieskolan



Sida 11

Modulen består av åtta delar:

1. Delaktighet och inflytande. Vad är det och varför är det viktigt? 

2. Elevernas syn på delaktighet och inflytande

3. Att utgå från elevernas tankar, frågor och erfarenheter i undervisningen

4. Arbetsformer som gynnar elevinflytande

5. Samtal som ökar elevdelaktighet 

6. Elevdelaktighet i en formativ process

7. Återkoppling och undervisningsutveckling 

8. Hållbar elevdelaktighet och reellt inflytande. 



Sida 12

Främja likabehandling 

Skolpersonal i grund- och gymnasieskolan
och motsvarande skolformer



Sida 13

Modulen består av åtta delar:

1. Ett sammanhållet uppdrag

2. Tillitsfulla relationer

3. Trygghet och studiero

4. Interaktion på nätet

5. Normer, normmedvetenhet och normkritik

6. Normerna i min verksamhet

7. Bemötande och förväntningar

8. Hitta balansen



Sida 14

Vilken modul passar för oss?

• Vilka är behoven på vår skola? 

Systematiska kvalitetsarbetet

Elever 

• Vilka ska vara med? 

• Vilka intressen finns i skolpersonalen?



Sida 15

Frågestund

• Gärna frågor av ”allmän karaktär” så att det blir 

angeläget för alla.



Sida 16

Kontakta oss gärna!
Frågor om utbildningens innehåll eller 

organisation: 

lkl@skolverket.se

Frågor om moduler inom skolans värdegrund:

teresa.fernandez.long@skolverket.se



Sida 17

Tack!


