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Abstract 
 
I förskolan skall all personal jobba utifrån rådande styrdokument. För förskolan gäller 
Läroplanen för förskolan, Lpfö 98, (se bilaga1). Den inledande delen i läroplanen för 
förskolan tar upp värdegrundsarbetet. Syftet med min studie var att undersöka hur 
förskollärarna och barnskötarna på två avdelningar planerade och jobbade med värdegrunden i 
förskolans verksamhet samt vilken kunskap de har kring vad som står om värdegrunden i 
läroplanen (Lpfö 98). I min undersökning har jag gjort intervjuer med fyra förskollärare och 
tre barnskötare på två olika avdelningar, jag har också gjort observationer på dessa 
avdelningar med två barngrupper på vardera 18 barn. Resultatet visar att förskollärarna är mer 
insatta i vad som står om värdegrunden i läroplanen för förskolan än vad barnskötarna är. En 
viss skillnad märks också mellan avdelningarna i hur insatt pedagogerna är och hur de jobbar.  
Det som är gemensamt mellan de två avdelningarna är att de tänkt jobba med en 
värdegrundssaga men de har inte hunnit komma igång med arbetet än. Det som skiljer är att 
en avdelning har ett tänkande att jobba kring de olika till exempel respekt och hänsyn medans 
den andra avdelningen har tänkandet kring att jobba med jämställdhet.  
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1. Inledning  
 
Läroplanen för förskolan, Lpfö 98, är det styrdokument som de verksamma, 
förskollärare och barnskötare, ska utgå ifrån och jobba med i förskolans 
verksamhet. Läroplanen innehåller olika delar men det inledande kapitlet 
handlar om värdegrunden (se bilaga 2). ”Alla som verkar i förskolan skall hävda 
de grundläggande värden som anges i denna läroplan och klart ta avstånd från 
det som strider mot dessa värden.” (Lpfö 98, s.4). Värdegrunden är den del jag 
har valt att titta närmar på i koppling till hur förskollärare och barnskötare 
tillämpar och jobbar med den i förskolans verksamhet, detta eftersom 
värdegrunden är en så viktig del i läroplansarbetet. Zackari& Modigh (2002) 
menar att skolan ska grundas på värdegrunden, den ska fungera som ett 
underlag.  
 
Efter ett samtal med min lokala lärarutbildare (LLU are) under en 
verksamhetsförlagd (VFU) period utryckte hon en känsla av osäkerhet när det 
gäller arbetet med värdegrunden. Därför väcktes mina tankar att det skulle vara 
intressant att titta närmare på hur förskollärarna jobbar med värdegrunden och 
vad de har för insikt i vad som står om värdegrunden i läroplanen. Jag upplever 
att man runt om i samhället ständigt hör ordet värdegrund men jag undrar hur 
många som egentligen förstår vad ordet innebär. Hur vi tolkar läroplanen och 
värdegrunden som en del av denna kan skilja sig mellan personer i ett arbetslag 
och därför ligger det stor vikt på alla verksamma inom förskola och skola att 
vara insatt och förstå innehållet i värdegrunden men även tillsammans reflektera 
över innehållet. 
 
Jag upplever att barnen i dagens samhälle brister i respekten mot vuxna och 
självklart finns det vuxna som inte har respekt för barnen. Och det är trots allt vi 
vuxna som ska föra vidare våra värderingar till barnen och därför måste vi 
också på stort allvar anta den uppgiften. Här har skolan sin viktiga roll i att ge 
barnen ett värdegrundstänkande. 
 

”En viktig uppgift för verksamheten är att grundlägga och förankra de 

värden som vårt samhällsliv vilar på. Människolivets okränkbarhet, individens 

frihet och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet mellan 

könen samt solidaritet med svaga och utsatta är värden som förskolan skall 

hålla levande i arbetet med barnen.” (Lpfö 98) 

 
Det ligger ett stort ansvar på verksamma i förskolorna att förmedla 
värdegrunden vidare till barnen därför anser jag det viktigt att forskning görs i 
hur värdegrundsarbetet ser ut i förskolan. Tankar, om värdegrunden, hos de 
verksamma måste väckas, många kanske redan har infunnit sig i tänkandet men 
många behöver ett uppvaknande. Risken kan finnas att pedagoger som jobbat i 
många år jobbar på ett som har förekommit länge, istället för att hitta nya 
arbetssätt, och fortsätter jobba på detta sätt. Därför tror jag att det är viktigt med 
fortsatt forskning och kompetensutbildning.  
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2. Litteraturbakgrund 
 
2.1 Värdegrunden som begrepp 

I de nya läroplanerna för förskola och skola är värdegrunden ett fundament som 
verksamhet i förskolan och skolan skall grundas på (Zackari& Modigh 2002). 
Normalt avser värdegrunden grundläggande värdefrågor, dessa finns i skolan 
som en ryggrad, moraliskt och värdemässigt. Det handlar inte direkt om några 
mätbara målsättningar utan i skolan ska värdegrunden fungera som 
”ryggmärgen” (Dahlkwist 2006). Verksamheten i förskolan har den viktiga 
uppgiften att förmedla och förankra de värden som framhålls i läroplanerna, 
dessa är: ”Människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla 

människors lika värde, jämställdhet mellan könen samt solidaritet med svaga 

och utsatta” […] (Lpfö 98, s.3). Värdegrundsarbetet handlar i högsta grad om 
människors relationer till varandra och hur vi i det dagliga livet behandlar 
varandra (Dahlkwist 2006). 
 
Det finns inget enkelt sätt att beskriva ordet värdegrund. Begreppet är 
mångtydigt och komplext och det är inte lätt att definiera. Värdegrunden som 
begrepp är brett och inte självklart för alla, begreppet kan förändras över tid och 
få olika innebörder. Värdegrunden som begrepp måste ges en innebörd och en 
uppfattning då själva ordet annars är innehållslöst (Frånberg 2004). Enligt 
Dahlkwist brukar värdegrunden sammankopplas med etik och moralfrågor. 
Vidare skriver han att läroplanerna inte benämner gemensam värdegrund utan 
det talas istället om samhällets gemensamma värderingar. På grund av detta är 
det viktigt att lärare och barn är eniga om vad man avser när man samtalar om 
värdegrund. Därför är det också viktigt att lärare och barn ständigt resonerar 
värdegrundsfrågor samt medvetandegör dem (Dahlkwist 2006).  
 
Läroplanerna anger värden och riktlinjer som skall omsättas i verksamheten. 
Här ligger ansvaret på förskollärare och barnskötare att genomföra detta utifrån 
de villkor som finns i varje skola. En av huvuduppgifterna i värdegrunden är 
demokratifostran, fostras till att vara delaktiga och göra fria val, men det har 
visats att tolkningen skiljer sig från kommun till kommun samt mellan olika 
skolor. Detta kan bero på att det finns problem i att förstå och omsätta 
kursplanerna i praktiken (Lindgren 2001).  
 
 
2.1.1 Värden och normer 

”Normer utgör ett samlingsbegrepp för utsagor om handlingar som önskvärda 

(= rätt, plikt) eller icke-önskvärda (= orätt, förbjudet)” (Orlenius 2001, s15). 
Normer utgör vissa grundprinciper och fungerar som handlingsaxiom. 
Grundprinciperna grundas på värderingar som man förlitar sig på. Normer talar 
om för oss hur man kan förväntas eller inte kan förväntas agera. Vi har alla 
normer men de skiftar från person till person och i skolan möter vi elever med 
normer som kan komma att ställas mot lärarens (Orlenius 2001).  
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”Värden betecknar något som är eftersträvansvärt (gott). […] Värden formas 

av olika värderingar, dvs. prioriteringar om det önskvärda.” (Orlenius 2001, 
s.16). Ofta görs det dock en åtskillnad mellan egenvärde (terminala värden) som 
består av grundläggande värden, värdefulla i sig, och instrumentella värden 
(nyttovärden) som består av medel för att nå upp till andra mål. När vi talar om 
skolans värdegrund åsyftas två saker: 
 

• Det finns vissa så kallade oförytterliga värden som inte är förhandlings-
bara. De utgör ett axiom (en slags grundlag  som kan accepteras utan 
bevis) i mänsklig samlevnad (skolans samlevnad), som till exempel alla 
människors lika värde. 

• Dessa värden utgör en slags minsta gemensamma nämnare som alla bör 
eller ska vara överens om. För vissa personer kan de vara förankrade i 
uppfattningen att Gud utgör den yttersta garantin för allt gott, för andra i 
uppfattningen att det goda finns inlagt i människan och världen av natu-
ren. De kan också vara knutna till tron på det mänskliga medvetandet 
och människans förmåga att göra rationella val genom sitt förnuft. (Or-
lenius 2001, s.16) 

 
”Normer och värderingar utgör tillsammans grunden för individens moral.” 
(Orlenius 2001, s.16) 
 
De grundläggande värderingarna styr och påverkar normerna. Normerna styr 
vårt handlande, beteende och attityder och skall ge mer konkret vägledning till 
hur arbetet i förskolan och skolan skall bedrivas (Zackari & Modigh 2002). 
 
 
2.1.2 Etik och moral 

Etik kommer från grekiskans Éthos och handlar om hur man uppför sig i sociala 
sammanhang men även det har också att göra med våran personlighet, vilka 
värderingar vi bär inom oss och vad vi har för inställning till livet. ”Det är ett 

uttryck för reflektion och ett medvetet val.” (Orlenius 200, s.98). Etik handlar 
främst om reflexionen över mänskliga värderingar och dess grund och handlar 
om det som vi betraktar som gott och ont, dvs. vilka värderingar vi ansluter oss 
till. En persons eller grupps moral visar sig i den praktiska handlingen och 
därmed kopplat till normer (Zackari & Modigh 2002).  
 
Mores är moral på latin och är den latinska motvarigheten till etik. I svensk 
litteratur används ordet moral som beskrivning på människans praktiska 
handlande, etik i sin tur […]”står för den systematiska reflektionen över 

mänskliga värderingar och handlingar och motiven för dessa.” (Orlenius 2001, 
s.98). Vid diskussioner om moral avses ofta det yttre handlandet, hur vi beter 
oss, och vid etik avses det inre tankesättet, våra övertygelser. Orsaken till att 
man gör denna åtskillnad är att etiken alltid måste kontrolleras mot moralen 
(Orlenius 2001). 
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Zackari & Modigh refererar till Johansson (1999) som menar att ”barn är 

viktiga för varandras lärande om etik […] barns erfarenheter av etiska värden 

tar form och uttrycks i handlingar med andra […] Att barn utövar makt över 

varandra är en pedagogisk fråga som rör förutsättningarna för att utveckla 

goda etiska värden och normer. Dessa förutsättningar skapas av barn och 

vuxna i den kontext som är förskolans.”  (Zackari & Modigh 2002,  s.28). 
 

2.2 Demokrati  

Förskola och skola är en mötesplats för alla barn som kan träffas oavsett 
bakgrund, detta ger både en möjlighet men även skyldighet att jobba med att 
utveckla barnens demokratiska kompetens (Skolverket 2000). I läroplanen för 
förskolan står det att ”Förskolan vilar på demokratins grund. Därför skall dess 

verksamhet utformas i överensstämmelse med grundläggande demokratiska 

värderingar. Var och en som verkar inom förskolan skall främja aktningen för 

varje människas egenvärde och respekt för vår gemensamma miljö.” (Lpfö 98, 
s.3). Orlenius beskriver i boken ”Värdegrunden –finns den” demokratibegreppet 
som det ”kitt” som ska föra samman verksamheten. Det ska sammanföra de 
som jobbar och frambringa en god miljö (Orlenius 2001).  
 
Författarna till ”Värdegrundsboken” menar att det i förskola och skola finns en 
gemenskap som skiljer sig från gemenskapen hemma. Genom denna gemenskap 
får barnen möjlighet att möta människor med andra erfarenheter och kunskaper. 
Kärnan i skolans demokratiska ändamål är just denna möjlighet till möten och 
dialoger. I gemenskap med andra lär sig barnen bland annat om sig själva och 
sociala skillnader i världen, de lär sig demokrati. För att kunna utveckla 
”demokratisk mentalitet” inför deras fortsatta liv har det stor betydelse vilken 
hjälp, bekräftelse och vilket stöd barnen får. Även undervisningens organisation 
är viktig för att barnen ska få utrymme, vara delaktiga och få inflytande (Zackari 
& Modigh 2002).  
 
Men det är inte bara undervisningen som har betydelse för delaktighet och 
gemenskap utan också hur personer bemöts och behandlas. Det handlar också 
om vilken förutsättning barnen får för att tillämpa och lära demokrati och vilket 
socialt liv barnen lever i skolan, vilka som är utsatta och inte accepterade 
(Zackari & Modigh 2002). Skolan ska förutom att erbjuda kunskaper även se till 
att barnen får lära sig värderingar som behövs i en demokratisk samlevnad med 
andra människor och stater, detta genom praktisk handling. Skolan har som 
uppgift att lära barnen samarbeta samt kunna ta ansvar, visa tolerans och vara 
solidariska (Dahlkwist 2006,). 
 
Att respektera och vara positiva till varandras skiljaktigheter är en annan 
huvudtanke i en demokrati. Istället för att ha våra olikheter som utgångspunkt är 
det bättre att utgå från våra likheter och därefter hantera olikheterna (Lindell & 
Hartikainen 2001). 
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”Demokratin vilar på en människosyn som bygger på tanken om allas lika och 

unika värde. Demokratin kräver respekt för olikheter och mångfald.” 
(Dahlkwist 2006, s.25) 

 
 
2.2.1 Samtal 

Zackari & Modigh menar att demokratins viktigaste redskap är samtalet men för 
att nå goda samtal krävs det goda sociala relationer, skolan är en mötesplats 
som måste fungera socialt. När det gäller demokratiska samtal handlar det inte 
bara om tillåtelsen till att yttra sig och bli hörd det handlar också om att lära sig 
förmågan att lyssna samt att vara öppen för argument. Författarna beskriver 
också kommunikativ demokrati där vi har som utgångspunkt från och 
respekterar människors olikheter och samtalar om dem. Genom att eftersträva 
detta kan skolan ge demokratin ett innehåll (Zackari & Modigh 2002). När barn 
och personal har ett ömsesidigt samtal där de resonerar, argumenterar, lyssnar 
på varandra och försöker nå en lösning är vad Skolverket kallar en demokratisk 
process. Samtal kan leda till en förståelse för att egna och andras tänkesätt 
förbättras (Skolverket 2000).  
 

”Barns behov av att på olika sätt få reflektera över och dela sina tankar om 

livsfrågor med andra skall stödjas.” (Lpfö 98, s.4). 
 
Även bland personalen i skolans verksamhet måste det finnas möjlighet till 
samtal kring värdegrunden och vilken roll skolan har. Vuxna måste få reflektera 
och diskutera vilka uppfattningar de har och hur de tolkar saker, detta för att 
medvetandegöra olika synsätt i avsikt att stärka en ömsesidigt etiskt ståndpunkt. 
De verksamma inom skolan måste få samtala om vad värdegrunden står för och 
hur detta ska åskådliggöras i vardagen (Skolverket 2000). 
 
Med utgångspunkt i respekt för människors lika värde erbjuds möjligheten att i 
de pluralistiska samtalen kommunicera tolkningar och värderingar. Författarna 
upplever därför att pluralismen tillsammans med demokratin utgör en 
utgångspunkt för värdegrundens innehåll och dess tolkning (Zackari & Modigh 
2002). 
 
 
2.2.2 Socialt klimat 

Ett villkor för att jobba med värdegrundsfrågor är att de sociala relationerna är 
goda och att det finns möjligheter till platser där samtal kan ske. En 
kommunikation som är öppen och där möjligheten att framföra sina åsikter 
finns samtidigt som man respekterar varandra och är öppen för varandras 
olikheter och tänkande är vad ett gott socialt klimat präglas av. Förutsättningar 
för möten och samtal i det sociala klimatet påverkas av hur förhållandena 
fungerar i organisationen (Skolverket 2000). 
 
 



Värdegrundsarbete i förskolan  2010-01-07 

Helena Isaksson 

 6

 
Även trivsel och inflytande hör ihop med ett gott socialt klimat. Om 
verksamheten lyckas skapa ett klimat där barn och unga trivs kan de också 
lyckas påverka förekomsten av kränkande behandlingar. För att lyckas nå ett 
gott och tryggt socialt klimat är det viktigt att personal kan samverka och skapa 
idéer om hur verksamheten ska utvecklas och hur de tillsammans med barn och 
föräldrar kan arbeta för att skapa ett bra klimat. Det sociala klimatet inom 
förskola och skola skiljer sig mellan skolformer men också kommuner. Många 
verksamheter arbetar medvetet med värdegrunden och det sociala klimatet men 
det finns också verksamheter där man inte lyckas få ett klimat där alla blir sedda 
vilket kan leda till minskad informell social kontroll (Skolverket 2000). 
 
När vi jobbar med de yngre barnen i förskolan tillbringar vi mycket tid 
tillsammans, vuxna och barn. I denna verksamhet är värdegrunden en del av 
vardagen vilket möjliggör för personalen att stödja barnen i deras sociala 
utveckling. Genom att utveckla relationer grundas också möjligheten till samtal 
mellan vuxna och barn (Skolverket 2000). För barns lärande är det också viktigt 
med ett gott klimat för att åskådliggöra de etiska värden som skolan grundas på. 
Det handlar inte om att barnen ska lära sig dessa värden genom inlärning utan 
de behöver själva få möjligheten att införliva dem (Öhman 2006). 
 

 
2.3 Förutsättningar för arbete med värdegrunden 

 
”Det förebyggande arbetet måste utgå ifrån en moral och etik i vardagen. Vad 

är rätt och fel? Jag ska veta hur jag ska uppträda och bete mig mot andra 

människor. Jag ska också ta ansvar för miljön som jag finns i.” (Lindell & 
Hartikainen 2001, s.35) 

 
Det är ingen enkel och okomplicerad uppgift att arbeta med värdegrundsfrågor i 
förskola och skola. De centrala strävansmålen i läroplanerna är det vi kan kalla 
för grundpelare i verksamheten. Men dessa kan ses som orealistiska och 
ouppnåeliga då de inte är lika påtagliga och stabila som uppnåendemålen. Till 
följd av detta kan de långsiktiga strävansmålen hamna i bakgrunden och fokus 
riktas istället mot uppnåendemålen. Därför upplever många att det är viktigt att 
kontinuerligt samtala om den gemensamma värdegrunden samt att det finns 
regler för hur man uppför sig i grupp och enskilt (Dahlkwist 2006).  
 
Skolverket tar upp i deras fördjupningsstudie att samtalen och reflektionerna var 
ett viktigt redskap för att hos vuxna och barn lägga grunden för kunskap och 
känsla. En atmosfär i förskolan där barn får chansen att uttrycka sina tankar 
kring olika frågor har stor betydelse för deras senare utveckling i att kunna 
reflektera kring  
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värdegrundsfrågor.  Kommunikationen har stor betydelse för utvecklingen av 
etiska ståndpunkter vilket barnen får i samspel med varandra och vuxna. En 
viktig förutsättning man måste tänka på är att det måste finnas en ömsesidig 
respekt och förtroende mellan barn och vuxna i lärandet. (Skolverket 2000).  
 
En annan viktig förutsättning är att det finns en pedagogisk kompetens, det 
måste finnas en medvetenhet om att värdegrunden och lärande hänger samman, 
denna medvetenhet och kompetens måste ständigt utvecklas. Olika personal-
kategorier har olika behov och för att kunna utveckla deras arbetssätt och 
trygghet i undervisningen måste kompetensutvecklande insatser göras 
(Skolverket 2000). Detta kan knytas till det Dahlkwist skriver att barn och 
vuxna måste ha bra kunskaper om skolans värdegrund och hur arbetet kan ta 
form. Detta är en förutsättning för att lyckas i demokrati och 
värdegrundsuppdraget (Dahlkwist 2006). 
 
 
2.3.1 Konkret arbete med värdegrundsfrågor 

Dahlkwist refererar till Skolverket som gjort granskningar och kommit fram till 
faktorer som skulle kunna leda till ett framgångsrikt arbete med värdegrunden, 
nämligen: 
 

• ”Att tid för samtal avsätts och att relationernas betydelse uppmärksam-
mas på alla nivåer med barn, mellan barn och vuxna och mellan de vux-
na. 

• Att informella miljöer uppmärksammas, alltså de skolmiljöer som inte 
är direkt förknippade med undervisning, men där ofta till exempel 
kränkningar förekommer. Exempel på detta kan vara korridorer, skol-
gårdar och omklädningsrum. 

• Att kunskapen och kompetensen inom värdegrundsområdet stärks. Vär-
degrunden är också till stor del en pedagogisk fråga. 

• Att det finns tydliga mål på alla nivåer som utvärderas. En hög grad av 
medvetenhet om hur det ser ut i förskolan och skolan, som grund för ut-
vecklingsinsatser. 

• Att det finns en tydlig och synlig ledning. Organisationen och dess 
struktur har stor betydelse i sammanhanget. 

• Att alla vuxna i skolan är ansvariga för vad som händer i skolan. 
• Att såväl barn som föräldrar engageras och involveras i värdegrundsar-

betet. 
• Att alla i skolan samverkar med och drar nytta av befintlig kunskap i 

närsamhället.” (Dahlkwist 2006, s.34). 
 
Att utforma åskådliga begrepp är något som varje skola måste göra, det måste 
också finnas en ram där omgivningen och samhället kan tolka begreppen lika. 
Personal, barn och föräldrar måste tillsammans med förskolan jobba fram en 
värdegrund. En regel som ständigt också ska betonas är den gyllene regel: 
”Behandla andra som du själv vill bli behandlad.”(Lindell & Hartikainen 2001).  
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2.3.2 Hinder 

Det har blivit svårare att genomföra ett likformigt värdegrundsarbete på grund 
av individualisering som kommit av den växande mångfalden i samhället, det 
handlar om […] ”mångfalden av livsstilar, synsätt, värderingar och 

kulturyttringar” […] (Dahlkwist 2006, s.12). Ett annat hinder kan vara att 
värdegrundsarbetet ofta har utgångspunkten från ett vuxenperspektiv och inte 
från de erfarenheter eleverna innehar. För att nå ett effektivt arbete och lärande 
är det viktigt att utgå från eleverna och den verklighet vi lever i, man behöver 
inte börja med teori (Dahlkwist 2006). I undersökningar som skolverket gjort 
upplever personal i förskola och skola att tiden inte räcker till för att kunna 
samtala med barnen, det finns inget utrymme för detta. Det finns inte heller tid 
för att föra pedagogiska samtal eller reflektera kring värdegrunden i arbetslaget i 
den utsträckning man önskar vilket gör att det är svårt att leva upp till det 
demokratiska uppdraget (Skolverket 2000).  
 
 
2.3.3Yrkesetik 

Vad för normer och värderingar som finns inom en yrkeskår är just vad 
yrkesetik handlar om, vad som är rätt eller orätt och vad man anser vara 
önskvärt eller inte önskvärt. ”Värden motiverar normer som utgör principer för 

handlandet” (Orlenius 2001, s.118). Yrkesetik handlar om vad den enskilda 
individen har för tankar och uppfattningar kring vad som är bra och rätt i 
anslutning till ett yrke. Yrkesmoral sedan är hur detta uttrycks i verklig 
handling. Yrkesetiken och dess ståndpunkt har alla som jobbar inom skola 
godkänt att följa och skall fungera som grund för de moraliska ståndpunkter 
som finns i yrket. Det är också viktigt att poängtera att det är de som jobbar i 
verksamheten som formulerar sin yrkesetik (Orlenius 2001, s.123).  
 
Det finns dock lite kritik mot yrkesetiken som begrepp då den precis som 
värdegrunden kan uppfattas i sig som något positivt. Det finns inga garantier att 
allt fungerar som det ska i ett arbetslag, som till exempel ansvar, utan 
principerna kan inge en falsk trygghet att situationen är bra. Orlenius beskriver 
av egna erfarenheter inom kompetensutvecklingen att människor tar olika 
ställningar till yrkesetiken, vissa anser att de skulle behövas mer utveckling 
inom området medan andra känner sig ifrågasatt kring deras utövande av yrket. 
Vidare menar författaren att yrkesetiken är ett känsligt ämne då det både handlar 
om läraren som en person i yrket och som människa (Orlenius 2001). 
 
 
2.4 Tidigare forskning 

Lindgren skriver att det inte gjorts någon allomfattande undersökning av vad 
värdegrundsarbete och värdegrundsforskning är. Vad forskare har gjort är  
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analyser av innehållet i värdegrunden som finns i läroplanerna, […] ”med fokus 

på teman som gemensamma värden kontra värdepluralism, förankring i 

enskilda traditioner eller universella värden, (och möjligheten av universella 

värden), kunskapssyn och människosyn etc.” (Lindgren 2001, s.8). Det har 
också riktats intresse mot bedrivningen av undervisning utifrån läroplanerna. 
Aspekter av värdegrunden, utifrån olika perspektiv, har studerats men ingen 
forskning har gjord vad beträffar det innehåll de verksamma i förskola och skola 
väljer eller framhåller när de säger att de arbetar med värdegrundsarbete 
(Lindgren 2001). 
 
Zackari & Modigh har under deras projektarbete märkt att för många är ordet 
värdegrund okänt och svårt. De svar de fått från vuxna om värdegrunden är ofta 
svävande och detta kan vara ett tecken på att många i förskolan och skolan inte 
har ett yrkesspråk och inte använder  
läroplanen som grund för verksamheten (Zackari & Modigh 2002). Lindgren 
visar i resultatet av en enkätundersökning att personal i skolan har svårt för att 
ge begreppet värdegrund ett innehåll. Enkäten visar också att arbetet med 
värdegrunden ofta utövas jämte den övriga undervisningen vilket medför att 
arbetet reduceras till att bli ett eget mål (Lindgren 2001). 
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3. Syfte  

Syftet med denna undersökning är att ta reda på, genom observation och 
intervjuer, hur en grupp förskollärare och barnskötare, på två olika avdelningar i 
en förskola, arbetar med värdegrundsfrågor på en förskola.  Jag vill också 
undersöka hur medvetna dessa förskollärare och barnskötare är om Lpfö 98´s 
uppdrag om värdegrunden. 
 

• Vad arbetar förskollärarna och barnskötarna, på de två avdelningarna, 
med utifrån värdegrunden? 

• Hur arbetar dessa förskollärare och barnskötare med värdegrundsfrågor i 
förskolan? 

• Hur medvetna är dessa förskollärare och barnskötare i förskolan om 
Lpfö 98´s uppdrag om värdegrunden? 
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4. Metod 
 
4.1 Metodval  

Jag har gjort en kvalitativ fallstudie med observationer och intervjuer som 
metod då jag anser att jag genom denna datainsamlingsmetod kan uppnå syftet. 
Intervjuerna ger mig också möjlighet att ställa följdfrågor och utveckla svaret. 
Genom en kvalitativ ansats, att fokusera på en speciell händelse, kan forskaren 
nå en djupare kunskap och förståelse av det som studeras (Stukát 2005).  
 
Genom fallstudien kan saker studeras i detalj, men man har en möjlighet att gå 
på djupet för att se saker vilket en ytlig studie som surveyundersökning inte kan. 
Fallstudien har också sin fördel då den tillåter användandet av flera forsknings-
metoder samtidigt i undersökningen för att undersöka relationer och processer 
samt i småskalig forskning där man koncentrerar sig på en undersökningsenhet, 
intervju och observationer är två exempel (Denscombe 2009).  
 
Intervju är en lämplig metod när man vill ta reda på människors åsikter, 
uppfattningar och känslor. Jag har använt mig av semistrukturerade intervjuer. 
Semistrukturerade intervjuer innebär att forskaren har ett antal färdiga ämnen 
och frågor som ska diskuteras men kan ändå anpassa frågorna så att den 
intervjuade får möjlighet att utveckla sina tankar och synpunkter (Denscombe 
2009). Fördelarna med intervjuer är att de kan ge djup och detaljerad 
information, forskaren kan nå värdefulla insikter grundade på den intervjuades 
kunskaper samt kan det vara en givande erfarenhet för informanten. Nackdelar 
kan vara att intervjuaren och sammanhanget kan påverka den som blir 
intervjuad. Det finns också risk för intervjuareeffekten, vad den intervjuade 
säger kan inte alltid förmodas vara sant då denne kan vara påverkad av 
intervjuarens identitet som till exempel kön eller ålder (Denscombe 2009). 
 
Jag har i min undersökning också gjort deltagande observationer. Observationer 
handlar om att söka data i verkliga situationer, att vara ute på fältet och söka 
förstahandsinformation. Poängen med observationer är att observera sådant som 
brukligen inträffar. Observationerna sker i stunder som skulle ha ägt rum 
oavsett om undersökningen skett eller inte (Denscombe 2009). Deltagande 
observationer gör det möjligt för forskaren att lägga större vikt på djupet än på 
bredden. De kan också frambringa data som reflekterar detaljer och för-
hållanden i världen som undersöks, mer än vad andra metoder gör (Denscombe 
2009). 
 
Under observationstillfällena använde jag mig av ett observationsprotokoll (se 
bilaga 3). Jag förde anteckningar kring vad som hände, vad som sades och om 
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det hände något avvikande. De tillfällen jag valde att anteckna var när jag ansåg 
att jag hade möjlighet att se ett värdegrundstänkande eller ett värdegrunds-
arbete, något som skedde med pedagogerna eller med barnen. 
 
 
4.2 Urval  

Jag valde att göra min undersökning på en förskola med barn i ålder 1-5, 
förskolan ligger i en kommun i inlandet och är en av de två förskolor som finns 
där. Jag har valt två avdelningar på en av dessa förskolor att göra min under-
sökning på. Valet av avdelningar, där jag gjort mina undersökningar, grundas på 
att jag under en praktikperiod på en av dessa avdelningar samtalade med en 
pedagog och fick iden att skriva om värdegrunden. Pedagogen uttryckte en 
upplevelse att arbetet med värdegrunden kunde vara svårt att plocka ner på 
barnens nivå och därför blev jag intresserad av att titta närmare på hur arbetet 
med värdegrunden kan se ut på en förskola. Att välja två avdelningar gjorde att 
jag kunde jämföra resultatet mellan avdelningarna och mellan förskollärarna 
och barnskötarna som jobbar där. På den ena avdelningen jobbar två förskol-
lärare och en barnskötare, alla kvinnor, de är alla anställda på heltid. På den 
andra avdelningen jobbar två förskollärare och två barnskötare, förskollärarna 
jobbar heltid och barnskötarna jobbar halvtid. På varje avdelning finns 18 barn. 
I resultatet har jag använt mig av fiktiva namn på avdelningarna och alltså inte 
avdelningarnas riktiga namn detta för att det skall vara anonymt. 
 
Intervjuerna har jag gjort med alla som jobbar på de två avdelningarna då alla är 
en del av arbetslaget för att sedan göra jämförelser mellan förskollärarna och 
barnskötarna om deras insyn i läroplanens uppdrag om värdegrunden. Vid mina 
observationer har jag tittat på hela verksamheten, hur pedagogerna jobbade med 
värdegrunden samt hur barnen förhöll sig till varandra. 
 
 
4.3 Validitet/Reliabilitet 

Validitet innebär att ett mätinstrument som är skapat i syfte att fastställa 
utsträckning av en uppfattning verkligen fastställer uppfattningen i fråga 
(Bryman 2002). I kvalitativ forskning handlar det om att visa i vilken 
utsträckning det insamlade materialet är riktigt och trovärdig. Denscombe 
(2009) skriver att det inte finns något fullständigt sätt att visa att man har fått 
rätt svar. Det finns dock sätt att visa att det insamlade materialet sannerligen är 
riktigt, det är dock ingen garanti. Forskaren kan vända sig tillbaka till de 
intervjuade och kontrollera materialets validitet genom att få bekräftelse på det 
forskaren kommit fram till, om deltagarna kan bekräfta det som sagts, detta för 
att förstärka validiteten.  
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Reliabilitet betyder att man vid ett antal upprepade tillfällen måste observera en 
aspekt ur verkligheten och därefter få samma resultat varje gång (Stensmo 
2002). Tillförlitligheten i en kvalitativ forskning är svårare att nå då forskaren 
ofta blir en enhetlig del av insamlingsmetoden. Man kan fråga sig om någon 
utanför forskningen skulle kunna nå samma slutsatser som man själv gjort? 
Förmodligen finns det inget sätt att i absolut bemärkelse ta reda på detta 
(Denscombe 2009). 
 
 
4.4 Genomförande  

Jag tog kontakt med personalen på de två avdelningarna genom att besöka dem 
och genom telefonkontakt. Här frågade jag om de ville ställa upp på intervjuer 
vilket de var villiga till. Vi bestämde en passande dag och tid för träffarna då de 
hade god tid på sig. Innan vi genomförde intervjuerna talade jag också om att 
det var frivilligt att delta och att allt som sägs är anonymt likaså vilka som 
deltar. Jag frågade också om de godkände att jag gjorde bandinspelningar, något 
som efter nedskrivning raderas, vilket de gjorde. Bandinspelningar ger forskaren 
en bestående och komplett dokumentation av vad de intervjuade säger. 
Nackdelen är dock att man inte kan se den icke verbala kommunikationen, så 
som ansiktsuttryck (Denscombe 2009). 
 
Innan intervjun gjorde jag ingen ingående presentation av vad jag skulle 
undersöka utan berättade bara att min undersökning handlar om värdegrunden. 
Detta gjorde jag för att få fram den befintliga kunskapen förskollärarna och 
barnskötarna innehar. Om jag hade talat om vilket syftet var med under-
sökningen kunde pedagogerna ha läst på och jag då fått ett annat svar på 
frågorna. Vid intervjuerna valde vi rum där vi kunde sitta avskilt med en soffa 
och ett bord. I en intervju bör inte respondenten och intervjuaren sitta direkt mot 
varandra utan istället i nittio graders vinkel detta eftersom respondenten annars 
kan känna sig direkt konfronterad (Denscombe 2009). Därför fick förskollärarna 
och barnskötarna sitta på långsidan och jag satte mig på kortsidan. Även om vi 
satt avskilt fanns det ändå risk för störande moment till exempel att något barn 
eller annan personal kommer in i rummet.  Bandspelaren placerade jag mitt på 
bordet för att få den bästa ljudupptagningen. Under intervjun gjorde jag också 
stödanteckningar för att på så sätt inte missa något. Varje intervju tog cirka 
trettio minuter.  
 
Även vid observationerna tog jag kontakt med personalen för att höra om det 
gick bra att komma och göra observationer. Jag skrev sedan ett brev till 
föräldrarna där jag frågade om de godkände att jag observerade deras barn, jag 
talade också om att alla barn är anonyma och att jag inte skulle fotografera eller 
filma. Jag gjorde observationer under tre dagar, på de två avdelningarna, mellan 
halv nio till tre. Anledningen till att jag begränsade tiden mellan halv nio till tre 
är att avdelningen har väldigt få barn före och efter denna tid. Jag delade upp 
dagarna i kortare intervaller detta för att hinna vara uppmärksam på allt som 
sker.   
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Det är viktigt att man är uppmärksam när man gör observationer och därför ska 
man inte observera allt på en gång. Risken finns då att man förbiser mycket, 
[…] ”då ser vi allt och intet”. Det finns så många olika intryck ute i verklig-
heten vilket gör att vi måste begränsa det vi vill uppmärksamma. Därför måste 
vi koncentrera oss på vad det är vi verkligen vill se när vi gör observationer 
(Løkken 1995 s.36).  
 
Jag lämnade tiderna till personalen på avdelningen och dök upp på planerad tid. 
Jag försökte hålla en låg profil och sätta mig i bakgrunden. Jag deltog i vilka 
aktiviteter som var planerade, första observationstillfället deltog jag i en mindre 
grupp med äldre barn som hade några matteövningar. Vid den fria leken när alla 
barn är med försökte jag hålla mig där det var mest barn och ibland kunde man 
få flytta på sig. Jag följde även med utomhus och observerade, även här där det 
fanns mest barn. Under observationerna försökte jag göra mig osynlig och 
undvika att prata med barn och personal. Forskaren måste minimera risken för 
att störa miljön, man måste se till att ha en diskret placering, undvika kontakt 
med omgivningen och vistas en lägre tid vid varje observationstillfälle 
(Denscombe 2009). 
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5. Resultat  
 
5.1 Intervjuer 
 
De frågor som jag har ställt till förskollärarna och barnskötarna har jag 
formulerat på så sätt att de skulle ge mig svar på mina frågeställningar som jag 
beskrivit i syftet. Jag ställde 6 frågor (se bilaga 2) där fråga 2 kunde ge mig svar 
på frågeställning 1 i syftet, tre och fyra gav svar på frågeställning två och fråga 
ett och fem gav svar på frågeställning tre. Jag kommer att börja redovisa 
resultatet av de intervjuer jag gjort och vad förskollärarna och barnskötarna 
hade för kunskap om vad som står om värdegrunden i läroplanen för förskolan 
därefter går jag igenom observationerna. 
 
 
5.1.1 Förskollärarnas kunskap och insikt i värdegrunden 

Förskollärarna på avdelning Smultronet menar att läroplanen är något de hela 
tiden går tillbaka och tittar i. De säger att de vet på ett ungefär vad som står men 
att de inte exakt lägger på minnet hur det är formulerat. Vidare säger de att 
värdegrunden skall genomsyra hela verksamheten, detta arbete finns då 
förskolan har sin värdegrund att jobba efter. En förskollärare tog upp att det står 
om demokrati och allas lika värde hon säger vidare att hon inte riktigt kan säga 
något exakt men att hon vet vad som står i värdegrunden, och det menar hon har 
att göra med att alla själv vet människans värde och vad de själva har för 
värderingar, att alla ska behandlas lika oavsett kön, ras, etnicitet, kultur och så 
vidare. Hon säger också att hon tror att det som sitter i ryggmärgen det kommer 
vi inte ihåg. Förskollärarna upplever att det kan vara svårt att plocka ner 
begreppen på barnens nivå, de har plockat ner det viktiga som står, respekt 
hänsyn och jämställdhet men det är svårt för barnen att förstå vad begreppen 
innebär. 
 
Barnskötaren på avdelningen Smultronet säger att det står hur vi ska vara mot 
varandra, att så som jag lever så ska barnen leva och jag ska visa dem hur det 
ska vara. Mer kan hon inte säga. 
 
Förskollärarna på avdelningen Hallonet tar upp människors lika värde 
oberoende kön och var du kommer ifrån det är det första som dyker upp. De 
säger att det står om jämställdhet och hur vi ska vara mot varandra. De tar upp 
att värdegrunden skall genomsyra hela verksamheten och att de alltid går 
tillbaka och läser vad som står i värdegrunden. De säger också att de vet vad 
som står men att det är svårt att komma på vad som står exakt, de upplever att 
de blir lite ställda och kan inte komma på något mer.  
 
Barnskötarna på avdelningen Hallonet säger att det står att man ska var lyhörd 
för barnen och att man ska vara på deras nivå. En barnskötare säger att det står 
om respekt, ansvar och empati, i övrigt kan de inte komma på något. 
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5.1.2 Vad jobbar förskollärarna med utifrån värdegrunden? 

En sak som de båda förskollärarna på avdelningen Smultronet säger att de 
arbetar med är en värdegrunds saga, sagobok, som heter ”Kungaskogen” av Lisa 
Grane & Ingela Bergmann. I denna beskriver förskollärarna att många delar ur 
värdegrunden kommer in så som respekt, hänsyn, omsorg om andra, empati. 
Men också vilket förhållningssätt vi har mot varandra, att vi ska vara kompisar. 
Förskollärarna beskriver också den ”Gyllene regeln” som de anser viktig som 
lyder, att så som du vill att andra ska vara mot dig så ska du själv vara mot 
andra. 
 
En annan bok som de kommer jobba med är en samtalsbok av Merete 
Holmsens, ” Samtalsbilder – en väg till kommunikation med barn”, med bilder 
som behandlar känslor som barnen kan identifiera sig till. De läser först för 
barnen, ett kapitel i taget. Sedan lyssnar de på medföljande lyssnarskiva som 
återigen berättar boken. Därefter samtalar de igen och barnen får måla en tavla 
av det de kommer ihåg och lärt sig. Vi får vara väldigt tydlig när vi pratar med 
barnen om vad som händer på bilderna för att de ska förstå. Här kan säkert 
också vissa frågor vändas om till nya frågor som tar upp andra delar ur värde-
grunden. De har även gjort ett fiskespel med frågor kring värdegrunden, empati, 
hänsyn, ansvar med mera. 
 
Utöver detta beskriver en förskollärare att de jobbar med jämställdhet, att alla 
ska få vara med och att båda kön har lika rättigheter. Rättvisa är också något 
som kommer fram i samtal med den andra förskolläraren tillexempel vem som 
fått mer eller mindre. När pedagogerna planerar verksamheten utgår de ifrån 
vad barnen har för önskemål att göra, vilket utgör den demokratiska biten, men 
de försöker också se till att barnen får göra det de vill just för stunden om det 
fungerar mot men övriga verksamheten.  
 
Barnskötaren på avdelningen Smultronet säger att värdegrunden skall genom-
syra hela verksamheten, när de gör grovplaneringen och finplaneringen finns en 
stapel om värdegrunden som alltid skall finnas med. Sedan säger hon att det 
finns tillfällen då de jobbar extra mycket med den och om det är jobbigt i 
barngruppen. De jobbar med bland annat respekt, hänsyn där de har gjort ett 
värdegrundsmoln. 
 
Förskollärarna på avdelningen Hallonet säger att de jobbar med hur vi ska vara 
mot varandra. De jobbar också med jämställdhet som varit aktuellt då de har 
varit med i ett jämställdhetsprojekt, ett genusprojekt som gick ut till alla 
förskolor i vad hon har för sig hela landet. Detta var ett stort arbete som de 
menar att de hela tiden måste gå tillbaka till och därmed också gå tillbaka till 
läroplanen och titta vad som står där. De har jobbat extra intensivt med detta 
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projektarbete på grund av att de har haft byte av personal och därmed fått 
introducera projektet på nytt till de nya pedagogerna i arbetslaget. Pedagogerna 
har granskat verksamheten bland annat hur mat situationerna ser ut och hur man 
gör skillnad på pojkar och flickor. Detta jobbades det mycket med förut men det 
har avtagit då det har varit byta av personal i arbetslaget och nu ska de ta upp 
det igen.  

 

”-Håller man det inte levande och diskuterar så är det lätt att ta ett steg 

tillbaka i arbetet”. 

 
En förskollärare säger också att de har arbetat med ”Kungaskogen” av Lisa 
Grane & Ingela Bergmann här har de har bland annat jobbat med utanförskap 
som är en del ur boken. Att jobba mer ingående i olika begrepp till exempel hur 
en kompis skall vara, jämlikhet och demokrati är något som de inte har jobbat 
med under en period då de som tidigare nämnt haft byte av personal. De 
upplever att de måste ta tag i det och bli bättre på det. En förskollärare anser 
också att den ”Gyllene regeln” är viktig, att så som du vill bli behandlad så ska 
du även behandla andra. 

 

Barnskötarna på avdelningen Hallonet säger att de jobbar med skogen och med 
jämställdhet, att barnen ska lära sig att alla är lika mycket värda och att 
pedagogerna inte ska göra skillnad på dem. Att lära barnen ansvara över alla 
saker och material som de har är också något som de jobbar med. 
 
 
5.1.3 Planering och arbete kring värdegrunden 

Förskollärarna på avdelningen Smultronet uttryckte att ord som respekt, empati 
och så vidare är för svår för barnen att förstå utan de jobbar på sitt förhållnings-
sätt hur de agerar och vad de säger.  

 
”-att kanske inte sätta ordet respekt på saker och ting att man mer får in det 

som en känsla i kroppen.  Tänk en treåring, respekt vad är det, vad är hänsyn, 

förlåt?”. 

 
En förskollärare på säger att orden som grund kommer att finnas kvar men att 
barnen inte ska behöva lära sig namnen på orden utan att barnen skall lära sig 
vad som är rätt och fel, att lära sig innebörden i ordet.  Förskollärarna menar att 
om vi börjar med de små barnen så kanske de har lärt sig innebörden i ordet och 
även namnet på orden innan de kommer upp i skolan. Alla punkter, som 
tillexempel respekt, plockar förskollärarna ner på barnens nivå så att de ska 
förstå. Fiskespelet är ett exempel, allt är plockat ned på deras nivå så att de 
lättare kan svara på frågorna och förstå innebörden.  
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De talar om att de har ett värdegrundsmoln där det står respekt, hänsyn och vad 
personalen anser att det betyder. Detta år tänker de jobba med samtalsbilder ur 
boken ”Samtalsbilder – en väg till kommunikation med barn”, som jag tidigare 
nämnt, och därmed samtala mer med barnen. En samtalsbild väljs ut varje vecka 
och hur upplägget ska se ut planeras varje måndag på avdelningsmötet. De 
kommer också att jobba med tidigare nämnda bok ”Kungaskogen” som de även 
jobbat med tidigare, här får en ansvaret att läsa annars upplever de att det blir 
rörigt i att veta hur långt de kommit. Samtalsbilderna kommer de att jobba med 
under hösten och Kungaskogen under våren. Förskollärarna berättar även att de 
jobbar utifrån ett värdegrundsdokument som är framtaget av barn, föräldrar och 
personal. Här finns de tidigare nämnda begreppen som respekt och empati 
skrivna. Planeringen av verksamheten utgår också från denna. 

 

I den demokratiska biten berättar förskollärarna att barnen får vara med och 
bestämma, de får vara med i planering av verksamheten. Här har de ett barn, i 
ålder 4-5, som är veckans planerare och får bestämma aktiviteter inne och ute 
under en vecka. Vad barnet väljer för aktiviteter grundas på vad de har för 
intressen som de uttrycker. De mindre barnen är inte med verbalt och 
bestämmer utan här är det personalen som försöker läsa av barnen för att se vad 
de är intresserade av att göra. Upplevelsen är att barnen, på grund av att de får 
vara med och bestämma, vågar önska vad de vill göra och att de själva tar för 
sig saker att göra utan att alltid fråga då de vet att de har tillåtelse av personalen. 
Barnen kan märka ett samarbete mellan dem och pedagogerna. Allt detta arbete 
sker under de båda två terminerna.  
 
De säger också att de samtalar med barnen, att personalen inte går in och börjar 
förmana barnen så fort det blir tillexempel blir bråk utan väntar en stund för att 
sedan prata med dem om vad det var som hände och varför de tror att det blev 
som det blev. De samtalar med barnen och frågar om de förstår vad som hände 
och varför, hur det kanske känns för den som blev ledsen samt hur man hade 
kunnat göra istället. 
 
Barnskötaren på avdelningen Smultronet säger att de jobbar mycket med böcker 
där de äldre barnen får rita och visa efter det att de har hört sagan. De har bland 
annat jobbat med värdegrundsboken ”Kungaskogen” av Lisa Grane & Ingela 
Bergmann. På samlingen har de bilder som de pratar med barnen om bland 
annat ur boken ” Samtalsbilder – en väg till kommunikation med barn” av 
Merete Holmsens. För de mindre barnen har de också bilder men enklare 
sådana. Någon gång har pedagogerna också spelat något drama för barnen. 
Planeringen inför detta gör de på den gemensamma planeringen men också sin 
egen planering. I den demokratiska biten är barnen delaktiga i planeringen 
genom att de har fått vara med och välja bilder ur samtalsboken. När de sätter 
upp regler får barnen var med och bestämma och de har även möjlighet att få 
välja själv vad de skulle vilja göra. Barnen får även vara veckans planerare där 
de får välja aktiviteter under en vecka var, detta är dock de äldre barnen.  
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Förskollärarna på avdelningen Hallonet säger att de jobbar med värdegrund-
sagan ”Kungaskogen” av Lisa Grane & Ingela Bergmann. Pedagogerna läste 
boken och reflekterade sedan tillsammans med barnen över vad som hände i 
boken och barnen fick berätta hur de skulle ha gjort. Här är det endast de äldre 
barnen pedagogerna har jobbat med.  
 
Planeringen av arbetet upplever förskollärarna borde börja under hösten då de 
också får nya barn, detta upplever en förskollärare att de inte har kommit in i än. 
Planeringen görs för tillfället vid de gemensamma träffarna i arbetslaget vecka 
för vecka. På planeringen har de gjort upp frågor som de ska diskutera till-
sammans med barnen, barnen har delats in i grupper och pedagogerna tar varsin 
grupp. Grupperna har gjorts för att varje enskilt barn skall få möjligheten att bli 
hörd. Arbetet med värdegrunden upplever förskollärarna har blivit lidande då 
arbetslaget fortfarande försöker jobba ihop sig och det tar tid att komma in i 
arbetet.  Barnen är delaktiga på så sätt att de får planera var sin vecka med 
aktiviteter utifrån egna intressen. Att planera sin egen vecka är det bara de äldre 
barnen som gör, de yngre är delaktiga på det sättet att pedagogerna lyssnar och 
försöker se vad barnen är intresserade av och tar med det i verksamheten. 
Framöver kommer pedagogerna också att ha återkoppling med barnen direkt 
efter en aktivitet genom att sitta ner med dem och fråga vad som varit roligt och 
vad de vill göra nästa gång därmed får barnen vara med och planera nästa 
tillfälle. Detta gäller både de äldre och yngre barnen att ta tillvara på deras 
intressen.  
 

”-Det är lättast att återkoppla utvärderingen så nära i tid som möjligt, man 

kanske inte ska ta det i slutet på veckan för då har det hunnit hända så mycket”. 

 
En förskollärare säger också att de försöker finnas tillhands för barnen så att de 
kan gå in om det blir konflikter. 
 
Barnskötarna på avdelningen Hallonet säger att de planerar inför varje termin 
och sedan under avdelningens planeringar varje vecka planerar de för 5års 
verksamheten, rörelse, skogen, fritt skapande och kort med aktiviteter där 
barnen själv får välja vad de vill göra. På det sättet barnen är delaktiga säger 
hon att det är när barnen till exempel har bråkat och någon pedagog ska försöka 
få dem förstå att de inte ska var ovänner. De sätter sig ner och pratar med dem 
och förklara att vi ska vara snäll och vara lika mot alla. De brukar ta till vara 
barnens önskemål, de frågar vad barnen vill göra. Barnen är delaktiga genom 
fria val vissa dagar där de får välja aktiviteter själva.  
 
 

5.1.4 Diskussioner kring värdegrunden/Hinder & Svårigheter 

Vid frågan om alla i arbetslaget för diskussioner om värdegrunden svarade en 
förskollärare på avdelningen Smultronet att det gör de konstant. Hon upplever  
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att de samtalar om samhällets värderingar och även sina egna värderingar men 
de kanske inte alltid är medveten om det. Värdegrunden genomsyrar allt. ”-Jag 
tror att värdegrunden är någonting som är så välkänt så det är därför man inte 
kan sätta fingret på det. Det är därför det är så svårt att bena ut det”. Men hon 
menar att vi ofta pratar om värden vid till exempel fikastunder men att vi inte 
tänker på det. På planeringar i arbetslaget kan det bli mer strukturerat. Den 
andra förskolläraren tycker dock att de är dåliga på att diskutera värdegrunden 
mer strukturerat även om de gör det, det blir mer prat kring barnens nivå, men 
att i dagligt bruk så förekommer det ofta. Det blir inte så mycket prat om sina 
egna värderingar. 
 
En förskollärare säger också att värdegrunden är ett ord som hon upplever 
börjar bli utslitet, att de så ofta prats om den att folk blir lite less och förstår inte 
vad som ligger bakom ordet. Trots att hon vet hur viktig den är så är hon rädd 
att många kanske blir trött och går åt andra hållet med arbetet. Lösningen på det 
menar hon är att inte pratar så mycket om ordet värdegrund utan istället går in 
på delarna i begreppet. Förskollärarna pratar också om vad de står för och vad 
varje medarbetare är lämplig för att göra med barnen då en i arbetslaget kanske 
har en annan värdering är de andra.  

 

”-En människa som är rädd för spindlar kan inte gå ut i skogen och undersöka 

det med barnen, om jag har någonting som går emot ska jag inte behöva göra 

det då det är lätt att man omedvetet överför det på barnen.” 

 
En annan upplevelse hos förskollärarna är att värdegrunden är svår att bena ut 
men att den alltid finns där, medvetet och omedvetet, så egentligen är det inte 
svårt. Dock kan det vara svårt att sätta ord på saker och ting för att vi tycker att 
det är så självklart. Här gav en förskollärare ett exempel:  
 
”- Ta ett kak recept av din mormor, en dutt av det, vad är en ”dutt”? Det sitter 

där men att få ut det och förmedla de till andra”. 
 
Förskollärarna säger också att vi kan ha olika värderingar än vad föräldrarna 
har, det är svårt att hitta en medelväg som ska bli bra. De säger också att så 
länge alla är klara med sig själv och var de står när det gäller värdegrundsfrågor 
så är inte värdegrunden svår i sig. 
 
Barnskötaren på avdelningen Smultronet säger att de för diskussioner om 
värdegrunden i arbetslaget, de gör det varje dag och hon utrycker att hon tycker 
att de är duktiga på det. De pratar mycket med varandra och är duktiga på att 
säga till om det är något de tycker är fel. De pratar också om sina egna 
värderingar men inte när barnen hör, diskussionerna om sina egna värderingar 
sker under den gemensamma planeringen. 
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Vid frågan om svårigheter upplever barnskötaren på Smultronet att de är svårt 
med de mindre barnen, hon säger att hon upplever att hon vill jobba mer med de 
mindre barnen men vad de kan göra är att tala om för barnen vad som är rätt och 
fel. Att plocka ner värdegrunden på deras nivå, ”respekt, hänsyn vad menas med  
det för de små barnen, det förstår ju inte dom”. Med de äldre barnen upplever 
hon inte att det är svårt dr är det enklare att jobba. Annars upplever hon inte att 
det är svårt att jobba med värdegrunden. 
 

”-Ju mer man jobbar med värdegrunden ju mer lär man sig”. 

 
Förskollärarna på Hallonet menar att de inte direkt säger att nu ska vi prata om 
värdegrunden det är mer att de diskuterar de problem som uppstår och alla får 
tycka till och så försöker de framåt så. De försöker ändå se till så att det på 
något sätt kommer upp på den gemensamma planeringen. De har pratat mycket 
om hur de upplever att barnen skall vara mot varandra och hur de ska sätta 
normer. De diskuterar olika situationer som kanske har hänt i barngruppen och 
hur vi bemöter varandra. Egna värderingar diskuteras också, alla måste jobba 
med sig själv och inte bara tro att just mitt tänkande är den enda rätta vägen 
detta för att kunna nå samma mål. En förskollärare säger att de kan säga att ”jag 
tycker det här och jag känner så här”. Hon säger sedan att hon ska ta med sig 
intervjun till nästa träff med arbetslaget och där föra en diskussion om 
värdegrunden.  
 
Svårigheterna upplever de är just de förändringar som skett i arbetslaget att det 
kommer nya som ska bli en del av verksamheten och det därmed tar tid att 
komma in i ett fungerande värdegrundsarbete. Värdegrunden har därmed fått stå 
tillbaka eftersom de inte har hunnit diskutera den. De två nya som har till-
kommit i arbetslaget jobbar bara halvtid och därmed varannan dag samtidigt 
som det hinner hända mycket under en dag som de kan missa. Men just detta 
upplever en förskollärare att värdegrunden också handlar om att är man ett 
arbetslag kan man inte bara tänka ”jag själv”. Hon säger också att även om det 
känns som att det saknas mycket arbete så går det ändå framåt. Egentligen ska 
det finnas några svårigheter då värdegrunden skall ligga som grund men det 
som upplevts som svårt är hur barngruppen ser ut, vilka tider barnen har och hur 
de är lediga och vilka tider de kommer. Det är svårt att planera det praktiskt. 
 
Barnskötarna på avdelningen Hallonet säger att diskussioner om värdegrunden i 
arbetslaget brukar komma upp, alltid när det har varit något speciellt som har 
hänt. Den finns där jämt fast man kanske inte tänker på det. Värdegrunden 
påtalas från morgon till kväll. De pratar om värderingar på den gemensamma 
planeringen där även diskussioner om sina egna värderingar kommer upp. En 
barnskötare säger att detta är viktigt och att prata om var vi själva står så att de 
är på samma nivå.  
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Vid frågan om svårigheter säger de att dyker det upp något som de tycker är 
svårt prata och diskuterar de om det. Det som annars kan vara svårt är om det är 
en orolig barngrupp och det som är planerat inte blir som man tänkt sig. Den 
språkliga biten kan också vara ett hinder att barnen till exempel har ett annat 
förstaspråk och inte förstår vad som sägs. 
 
 

5.2 Observationer 

Observationerna jag gjorde skedde under tre dagar på de två avdelningarna som 
jag valt att göra min undersökning på. Jag observerade den dagliga verksam-
heten för att se hur personal och barn jobbade med värdegrunden. Eftersom det 
inte förekom någon styrd aktivitet under mina observationstillfällen har jag valt 
att redovisa resultatet i tre vanliga områden under en dag nämligen den fria 
leken, måltider och utevistelse. 
 
 
5.2.1 Fria leken 

På avdelningen Smultronet fanns det alltid en pedagog närvarande vid den fria 
leken, som stöd i leken och konversationer, när barnen ville och behövde det. 
Samtidigt lade sig pedagogerna inte i barnens lekar utan gick bara in när det 
behövdes. Vid den fria leken samtalade barnen ofta med pedagogerna om vad 
de gjorde och allmänt vad som rörde sig i tankarna. 
 
Vid flera tillfällen blev barnen osams och ibland gjorde de varandra illa, då klev 
pedagogerna in och förde diskussioner om varför det blev som det blev. De 
samtalade med barnen om varför vi inte ska göra varandra illa, hur det kan 
kännas på den andra, hur vi kan göra istället och att vi alltid ska säga förlåt. Vid 
ett tillfälle gjorde ett barn ett annat barn illa men gick själv fram och sa förlåt 
med en förklaring till varför han gjorde som han gjorde. En annan gång bråkade 
två barn då det ena barnet sa något fult och otäckt till det andra barnet. En 
pedagog hörde allt men valde att avvakta ett tag, det andra barnet blev lite 
ledsen och då gick pedagogen in och talade om att hon förstod att han blivit 
ledsen samtidigt som hon frågade det första barnet varför han sagt så varpå han 
talade om att hans pappa brukade säga så till honom. Här menade pedagogen att 
hon var glad att hon väntade en stund då fick hon bakgrunden till allt. Jag 
frågade om det blev någon mer diskussion kring det pojken sagt men det hade 
det inte, pedagogen menade att det var något som de vuxna skulle ha spunnit 
vidare på men det blev inte så.  
 
I samband med den fria leken förekom också en morgon samling. Här gick en 
pedagog igenom dagen och vilka som skulle vara närvarande. Barnen fick sitta i 
en ring och räcka upp handen för att få säga något. Många pratade dock rakt ut. 
I samband med en samling fick barnen valmöjligheten att gå på biblioteket och 
fick själv bestämma om de ville gå eller inte. De fick också välja om de senare 
ville vara inne eller ute.  
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Ibland förekom lässtunder då barnen själv fick välja böcker men som det sedan 
blev en diskussion om vems bok de skulle börja med. Här valde pedagogen att 
göra ole dole doff för att det skulle bli rättvist. Genomgående i den fria leken 
leker barnen mycket med varandra och även köns blandat. De pratade också 
mycket och förde långa samtal som resulterade i många fantasier. Vid ett 
tillfälle när två barn spelar ett spel har ett barn svårt att räkna stegen på 
spelplanen och det andra hjälper då till att räkna och spelet fortsätter.  
 
När barnen har lekt med diverse leksaker är de duktiga på att plocka ihop innan 
de börjar med något annat. Vid något tillfälle hade det ramlat ner små delar från 
ett spel under bordet och en pedagog förklarade då att de skulle hjälpas åt så att 
inte något litet barn stoppade det i munnen för det skulle deras magar inte må 
bra av. Barnen var snabba på att plocka bort. 
 
På avdelningen Hallonet fanns det ibland pedagoger närvarande vid den fria 
leken men oftast lekte barnen själva och blev det något bråk kom det alltid dit 
en personal eller så sökte barnet själv upp någon vuxen. Pedagogerna pratar då 
med barnet som blivit ledsen men dock inte med det andra, i bråket, berörda 
barnet. Barnen leker väldigtbra tillsammans och det är sällan det blir bråk dem 
emellan. Två barn leker vid ett tillfälle med lekspikbräda där de turas om att 
spika. De är tålmodiga och väntar lugnt tills den andre är färdig och tar då över. 
De har många fantasifulla lekar och utvecklar leken allt eftersom de pratar med 
varandra.  
 
Vid ett tillfälle leker barnen i lekhallen, ett barn ledsen och säger att ett annat 
barn gjort honom illa. Pedagogen pratar med barnet som är ledsen och skickar 
ut det andra barnet ur lekhallen men pratar inget med honom senare. Även vid 
ett tillfälle styr ett barn en barnvagn och ett annat barn kommer och ryker iväg 
barnvagnen. Det första barnen blir ledsen och en pedagog säger till det andra 
barnet att så får man inte göra, pedagogen tar dock inte tillbaka barnvagnen utan 
går bara iväg med det ledsna barnet. När barnen hade lekt färdigt med olika 
saker var de duktiga på att städa endast vid något tillfälle fick någon pedagog 
påminna och snabbt därefter var det städat, detta gällde både de mindre och de 
större barnen.  
 
En morgonsamling förekom också i samband med den fria leken. Pedagogerna 
gick igenom vilka som skulle komma under dagen och de som var lediga eller 
sjuka, barnen fick själva sätta upp sitt namn på väggen och därefter turas om att 
sätta upp namnen på barn som ännu inte kommit. Pedagogen gick också igenom 
vilken dag det var, vilken veckans siffra var och vilket som var veckans nya 
tecken (pedagogerna använder sig av stödtecken, teckenspråk, på avdelningen). 
Efter samlingen målar några barn och de får själva välja vilken färg de vill ha på 
papperet. Barnen får försöka ta färg själva och får beröm av en pedagog att de är 
duktiga på det, att de kan själva.  
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Vid lässtunderna fick barnen själva välja bok och alla barn ville att pedagogen 
skulle börja med just deras bok. Här läste pedagogen en ramsa för att välja 
vilken turordningen skulle bli och det då skulle bli rättvist. Vid en lässtund blev 
det lite diskussion om en filt och pedagogen uppmanade barnen att prata med 
varandra för att komma överens hur de skulle göra för att alla skulle rymmas 
under filten. En saga handlar om vänner, efter sagan uppstår ett samtal om hur 
man ska göra för att bli vänner igen om man har bråkat och ett barn säger att 
man ska säga förlåt. Efter sagan får barnen själva välja vad de vill göra men de 
måste vara kvar i rummet eftersom de mindre barnen sover i ett rum utanför. 
Innan detta frågade pedagogen hur man gör när man bestämmer? Ett barn säger 
att det gör fröknarna pedagogen frågar då hur man annars kan göra och ett annat 
barn svara att man kan räkna en saga. 
 
 
5.2.2 Måltider 

På den första avdelningen sitter det alltid en pedagog vid varje bord vid mål-
tiderna. Innan måltiden får ett barn varje vecka själv duka borden, som stöd 
finns pedagogen. Vid maten får barnen försöka ta mat själva men samtidigt är 
pedagogerna uppmärksam på om de behöver hjälp och frågar, vid de tillfällen 
det går dåligt, om barnen vill ha hjälp. Pedagogerna frågar ofta hur det går för 
barnen och om de vill ha mera av maten. Barnen fick vid en måltid en liten 
mängd morötter och en pedagog förklarade för barnen att hon skulle dela det 
som fanns rättvist mellan alla. Under måltiderna måste barnen också vänta på 
sin tur och skicka det som finns på bordet mellan varandra. Vid tillfällen blir 
barnen högljudda och blir då tillsagda av pedagogerna att vara tystare. Ett barn 
frågade en pedagog om hon fick sitta på ett speciellt ställe, det fick hon sam-
tidigt frågade pedagogen flickan om hon kunde hjälpa henne med att hämta en 
haklapp. Det gjorde flickan men under tiden hade ett annat barn hunnit sätta sig 
där hon blivit lovad att sitta. Flickan sa till barnet och pedagogen bekräftade att 
hon blivit lovad platsen och utan protest flyttade det andra barnet på sig.  
 
En diskussion uppstår vid en måltid när ett barn frågar vad feg är. En pedagog 
säger att det är när vi inte törs något och ett annat barn säger att det är när någon 
inte vågar. Ett annat barn förklarar sedan att de kan säga så när någon retas och 
de andra barnen håller med. En pedagog säger att det är dumt att säga så och 
frågar barnen om de får säga så, barnen är överens om att de inte får det. Efter 
måltiderna ansvarar barnen själva för att bära bort sin tallrik och sitt glas samt 
skrapa av tallriken om det finns något kvar på den. Därefter går de och tvättar 
mun och händer. 
 
På den andra avdelningen finns det alltid en pedagog vid varje bord under 
måltiderna. Före maten får barnen hjälpa till att duka borden och som eventuell 
hjälp finns någon pedagog. Detta barn får också följa med och hämta maten i 
köket och sedan ställa ut allt på borden. Vid maten får barnen ta mat själva och 
pedagogerna hjälper bara till vid behov. Pedagogerna frågar också om barnen  
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vill ha av allt som står på bordet. Barnen säger själva till om de vill ha mer mat. 
Under måltiden är det väldigt tyst dock har några barn lite svårt att sitta stilla 
och trots att pedagogerna säger till så lyssnar de inte. Pedagogerna pratar lite 
med barnen men samtalen är få. Barnen får vänta på varandra tills alla är klara 
vid bordet innan de går. Efter måltiderna får barnen själva bära bort sin tallrik 
och sitt glas samt skrapa av sin tallrik. De hjälper också till att plocka bort lite 
av det som står på bordet. Därefter går de och tvättar händerna och munnen. 
 
 
5.2.3 Utevistelse 

På första avdelningen vid alla på och avklädningar uppmuntrades barnen, 
genom samtal med pedagogen, att försöka klara sig själv. Vid behov fick de en 
hjälpande hand att komma vidare. Vid några tillfällen hjälpte barnen varandra 
genom att ta på en vante eller dra upp en dragkedja och får då uppmuntrande 
ord av pedagogerna om hur hjälpsamma de är.  
 
Ute lekte barnen mer självständigt men pedagogerna fanns där och samtalade 
med barnen. Vid ett tillfälle drog ett mindre barn ett annat barn i pulkan men 
efter en stund säger en pedagog att hon som sitter måste upp och röra på sig så 
hon inte fryser, samtidigt gav hon beröm till det andra barnet hur stark hon var 
som orkade dra pulkan. Vid ett annat tillfälle fastnade ett barn i snön och 
kommer inte loss. Då samtalade pedagogen med barnet om hur hon ska göra för 
att komma loss, barnet försökte och lyckas och fick sedan beröm över hur 
duktig hon var. Även vid ett flertal tillfällen ute fick pedagogerna gå in och reda 
ut bråk som sker mellan barnen, vid många tillfällen hann de se vad som hände 
och kunde därmed lättare komma fram till en lösning än vid de tillfällen då 
barnen hade olika utsagor om vad som hände och det då krävdes en längre 
diskussion för att barnen skulle bli sams. 
 
På den andra avdelningen var barnen jätte duktiga vid på och avklädningar, i 
samband med utgång. Barnen klarade sig själva men fick hjälp av pedagogerna 
när det behövdes. Barnen hjälpte även varandra att ta ner saker från hyllorna om 
de inte nådde sakerna. Det var lugnt vid dessa tillfällen och inte så mycket prat 
förekom.  
 
Ute lekte barnen självständigt men pedagogerna fanns i närheten. Vid något 
tillfälle ropade barnen på någon pedagog och denne svarade barnet eller hjälpte 
till om det var det som behövdes. Inte så mycket prat förekom ute mellan 
barnen och pedagogerna men barnen pratade mycket med varandra och lekte bra 
tillsammans. Vid ett tillfälle fick ett barn följa med en pedagog och hjälpa till 
att slänga soporna. 
 
 
5.3 Resultatanalys 

Här kommer jag att analysera det resultat jag fått fram genom intervjuer och 
observationer. Jag kommer att visa på likheter och olikheter mellan de två  
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avdelningarna där jag gjort mina undersökningar men också mellan förskol-
lärarna och barnskötarna. 
 
 
5.3.1 Skillnader och likheter mellan de två avdelningarna 

När det gäller insikten i värdegrunden menar båda avdelningarna att värde-
grunden skall genomsyra hela verksamheten. De uttryckte båda att de vet vad 
som står där men att de har svårt att exakt kunna säga vad som står i värde-
grunden samt att läroplanen är något de alltid går tillbaka och tittar i. Båda 
avdelningarna tar upp allas lika värde oavsett kön, ras etnicitet och så vidare 
samt respekt, hänsyn, ansvar, jämställdhet. Avdelningen Smultronet tar dock 
upp att det står om demokrati, något som avdelningen Hallonet inte gör.  
 
Båda avdelningarna har och kommer att jobba med en värdegrundssaga 
”Kungaskogen” som tar upp begrepp som respekt, hänsyn, utanförskap och hur 
vi ska vara som kompis. Det som skiljer sig i arbetet är att avdelningen 
Smultronet har jobbat jämt med alla tidigare nämnda begrepp, de har här gjort 
ett värdegrundsmoln där dessa begrepp ur värdegrunden står skrivna. De har 
också gjort ett fiskespel med frågor kring värdegrunden. I framtiden kommer de 
också att jobba med en samtalsbok som behandlar känslor. Hallonet säger sig 
mer jobba med jämställdhet och har inte jobbat med de olika begreppen i 
värdegrunden, detta på grund av personalbyte. De har istället jobbat mer 
intensivt med jämställdhetsprojektet då de har fått introducera detta för de nya 
pedagogerna som har börjat. Du upplever dock att de måste ta tag i arbetet med 
de olika begreppen. 
 
På avdelningen Smultronet menar pedagogerna att de tidigare nämnda 
begreppen är för svåra för barnen att förstå därför måste de plocka ner det till 
deras nivå vilket de bland annat har gjort genom fiskespelet som tar upp enklare 
frågor kring värdegrunden. De kommer inte heller att träna in orden på 
begreppen utan till att börja med får barnen lära sig innebörden i dem. 
Samtalsbilder kommer de också att jobba med genom att välja ut en bild varje 
vecka och sedan samtala med barnen kring dessa. På Hallonet ska pedagogerna 
jobba med olika frågor som de i arbetslaget har tagit fram under en gemensam 
planering. Dessa frågor ska de i grupper med barnen diskutera så att varje barn 
blir hört. De ska i framtiden också jobba mer med återkoppling direkt efter att 
aktiviteter har skett. ”Kungaskogen” kommer båda avdelningarna jobba med, att 
tillsammans med barnen samtala kring vad den handlar om. Även värdegrunds-
dokumentet, framtaget av barn, föräldrar och personal, kommer de båda att 
jobba med. När det gäller planeringen av verksamheten är barnen på de båda 
avdelningarna delaktiga genom att de får planera vad de vill göra under en 
vecka var. När det gäller den övriga planeringen skiljer det sig mellan 
avdelningarna. På Smultronet har en grovplanering gjorts över terminen medans 
Hallonet just nu planerar vecka för vecka. Att samtala med barnen är något de 
säger att de jobbar med, att vid bråk sitta ner och samtala med barnen för att 
reda ut vad som hänt.  
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Pedagogerna på båda avdelningarna säger att de för diskussioner om värde-
grunden i arbetslaget men de skiljer sig ändå i uppfattningarna. Pedagogerna på 
Smultronet säger att de är duktiga på det och gör det konstant. De säger att de 
samtala om samhällets och sina egna värderingar men att de inte alltid är 
medvetna om det. Dessa diskussioner förekommer under planeringar medvetet 
men också under fikastunder omedvetet. På Hallonet menar pedagogerna att de 
inte direkt säger att de ska prata om värdegrunden istället diskuterar de problem 
som uppstår och tillsammans försöker de nå en lösning. 
 
Ingen avdelningarna har kommit igång med ett mer konkret värdegrundsarbete 
på grund av att terminen just börjat. Avdelningen Hallonet menar att det för 
deras del också beror på att de har ett nytt arbetslag som håller på att jobba ihop 
sig och därför har värdegrundsarbetet blivit lidande. Båda avdelningar jobbar 
med jämställdhet och i samvaro med barnen försöker de inte göra någon 
skillnad på barnen. En skillnad mellan avdelningarna i hur de jobbar är att 
avdelningen Smultronet samtalar mer med barnen och för diskussioner än vad 
avdelningen Hallonet gör, både vid den fria leken, vid maten och vid ute-
vistelsen. Inte heller vid konflikter pratar pedagogerna med barnen för att reda 
ut problemet. Detta skiljer sig mot vad pedagogerna säger på Hallonet då de 
menar att de sätter ner och samtalar med barnen när något har hänt. På 
Smultronet finns också pedagogerna mer närvarande vid barnens lek än vad 
pedagogerna gör på Hallonet. 
 
Åsikter om svårigheter går isär mellan avdelningarna.  Pedagogerna på 
avdelningen Smultronet säger att de upplever att det kan vara svårt att plocka 
ner värdegrunden på barnens nivå så att de ska förstå. De upplever också att det 
kan vara svårt att sätta ord på saker och ting för att vi tycker att det är så 
självklart. Pedagogerna på avdelningen Hallonet menar att svårigheten för deras 
del just nu ligger i att de är ett nytt arbetslag som försöker jobba ihop sig och 
därmed blir arbetet lidande. En annan svårighet som de upplever är hur 
barngruppen ser ut, beroende på tider ledighet och så vidare.  
 
 
5.3.2 Skillnader och likheter mellan förskollärarna och barnskötarna på de 
         två avdelningarna 

Förskollärarna har en större insikt i vad som står om värdegrunden i läroplanen, 
de tar upp alla människors lika värde, jämställdhet, demokrati och att alla ska 
behandlas lika oberoende av kön och var du kommer ifrån. Barnskötarna tar 
istället upp hur vi ska vara mot varandra, att vi ska vara lyhörda för barnen och 
att vi ska vara på deras nivå men de kan inte säga något mer specifikt om vad 
som står i värdegrunden. Endast en barnskötare tar upp begrepp som respekt, 
ansvar och empati.  
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Det skiljer dock lite mellan förskollärarna på avdelningarna, förskollärarna på 
Smultronet tar med begreppen respekt, hänsyn och demokrati något som 
förskollärarna på Hallonet inte gör, de har svårare att komma på vad det står om 
värdegrunden och säger att de känner sig lite ställda. Även mellan barnskötarna 
på de två avdelningarna skiljer det sig en barnskötare på Hallonet tar upp 
begreppen respekt,  
 
När det gäller vad pedagogerna jobbar med utifrån värdegrunden säger 
förskollärarna att det jobbar med en värdegrundssaga. De tar upp begrepp som 
demokrati, respekt och jämlikhet vilket de jobbar med just nu eller kommer att 
börja jobba med i framtiden. Även jämställdhet är något som de tar upp att de 
jobbar med. Jämställdhet och allas lika värde är en likhet som både förskol-
lärarna och barnskötarna säger att de jobbar med. En barnskötare säger att de 
jobbar med värdegrunden om det är jobbigt i barngruppen, en annan säger att de 
jobbar med skogen och att pedagogerna inte ska göra skillnad på barnen. 
 
När det gäller hur pedagogerna jobbar säger förskollärarna att de ska jobba med 
värdegrundssaga och en samtalsbok. Barnen får vara delaktiga genom att 
planera en vecka var. Detta skiljer sig mot barnskötarna där det endast är 
barnskötaren på avdelningen Smultronet som tar upp samma saker. De övriga 
barnskötarna på avdelningen Hallonet pratar mer om att de ska ta tillvara på och 
jobba med barnens intressen och att de sitter ner och samtalar med dem när det 
har hänt något. På vilket sätt barnen är delaktiga menar de är genom fria val 
vissa dagar där de får välja aktiviteter själv. 
 
Huruvida det förs diskussioner i arbetslaget om värdegrunden är det ganska lika 
uppfattningar mellan förskollärarna och barnskötarna, de upplever alla att det 
förs diskussioner men i arbetslaget på Hallonet går åsikterna isär. Här menar 
förskollärarna att de inte direkt säger att de ska diskutera värdegrunden utan det 
blir vid speciella tillfällen. De pratar också mycket om hur barnen skall vara 
mot varandra och hur de skall sätta normer. Barnskötaren menar att 
diskussioner kring värderingar brukar komma upp både medvetet och 
omedvetet. De säger att det brukar föras diskussioner om detta på den 
gemensamma planeringen. Upplevelser om svårigheter är svåra att jämföra 
mellan förskollärarna och barnskötarna, alla tar upp olika delar som de upplever 
som hinder. Svaren är mer lika mellan de som jobbar i samma arbetslag.  
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6. Diskussion 
 
6.1 Metoddiskussion 

Att göra en semistrukturerad intervju var mitt val då jag ansåg att jag i mitt syfte 
ville få fram människors insikter och åsikter. Jag kunde här få möjlighet att 
ställa följdfrågor under diskussionens gång vilket jag också gjorde, jag tycker 
att jag fick fram bra information från informanterna som jag kan ställa mot mitt 
syfte. Samtidigt är det svårt att veta hur uppriktiga svaren är som jag fått och om 
svaren blivit påverkade av mig som intervjuare. Denscombe (2009) skriver att 
det inte finns något riktigt sätt att ta reda på om svaren är riktiga men genom att 
återgå till de personer som har deltagit i intervjun kan forskaren få bekräftelse 
på att man har tolkat den intervjuade rätt. Detta gjorde jag inte vilket sänker 
validiteten. Det som istället stärker validiteten är att gjorde sju intervjuer med 
förskollärare och barnskötare på två avdelningar, det ger en möjlighet att få 
liknandesvar som man kan ställa mot varandra. Frågan är dock om validiteten 
sänks då förskollärarna och barnskötarna hade olika svar på frågorna och 
därmed inte hade ett enhetligt svar. Att göra intervjuer med både förskollärarna 
och barnskötarna på de två avdelningarna gav mig en möjlighet att ställa deras 
kunskap mot varandra och jämföra vilka kunskaper de har kring värdegrunden 
och hur de ser på arbetet i verksamheten. Att sedan ha gjort undersökningen på 
två avdelningar gjorde att jag fick en större inblick i hur arbetet ser ut och om 
det finns likheter och olikheter mellan avdelningarna. 
 
Intervjuerna som jag gjorde är jag i det stora nöjd med, dock är jag medveten 
om att det alltid finns något man hade kunnat göra bättre. Att göra intervjun på 
en förskola är också ett risktagande det finns alltid risk för störande moment 
men vid mina intervjuer blev vi inte avbrutna eller störda på något sätt. Det 
enda jag skulle kunna tänka mig är att de förskollärare och barnskötare jag 
intervjuade, möjligtvis kände en viss stress i att verksamheten fortgick utanför 
och hur det där fungerade för de andra pedagogerna. Hur dessa förskollärare och 
barnskötare påverkades av mig kan jag inte svara på men jag tycker att vi fick 
en bra kontakt och jag märkte inte av att det skulle vara något problem. När det 
gäller hur jag placerade oss i intervjun baserade jag på vad Denscombe (2009) 
skrivit att den som intervjuar och den som blir intervjuad bör sitta i en nittio 
graders vinkel för att den intervjuade inte skall känna sig konfronterad. Jag tror 
att detta är en viktig del, jag kunde se att de förskollärare och barnskötare jag 
intervjuade kunde rikta blicken mot annat håll när de funderade på vad de skulle 
svara vilket jag tror medför att de kände sig mer avslappnad. Att använda 
bandspelare anser jag dock vara lyckat. Jag upplevde inte att förskollärarna eller 
barnskötarna kände sig besvärad av att bli bandad, det kändes inte som att de 
direkt märkte av den. Som forskare var det väldigt skönt att använda 
bandspelaren och endast göra stödanteckningar. Det känns som att man har fått 
ut ett mer rättvist resultat när man kan gå tillbaka, lyssna igen och sedan skriva 
ner vad som sagts.  
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Observationerna fungerade också bra men jag kan uppleva svårigheten i att 
försöka vara osynlig, något som Denscombe (2009) tar upp att man måste 
föröka var diskret och hitta ett ställe där man inte stör miljön. Jag försökte sätta 
mig i bakgrunden så gott det gick och undvika kontakt med barn och pedagoger. 
Men eftersom jag tidigare har jobbat lite på avdelningarna känner barnen mig 
vilket gjorde att de ibland försökte få min uppmärksamhet. Ändå tycker jag att 
jag lyckades rätt bra, jag kunde lugnt anteckna vad som skedde utan större stör 
moment. En annan del i observationen var att jag delade in dagarna i kortare 
intervaller, detta underlättade mycket då man inte behövde känna att man ska 
hinna se så mycket. Detta skriver Løkken (1995) om att man inte kan observera 
allt på en gång, vi måste begränsa oss i vad vi vill uppmärksamma så att vi kan 
koncentrera oss. Observerar man för mycket på en och samma gång är risken att 
man missa mycket. 
 
6.2 Resultatdiskussion 

Under mina år när jag varit verksam inom förskolan har arbetet grundats på det 
rådande styrdokumentet Lpfö 98. Då visste jag om att detta dokument fanns 
men jag förstod aldrig vikten av den. När jag sedan började lärarutbildningen 
blev den en del av arbetet och vardagen och med åren och erfarenheterna har 
insikten i hur viktig den är växt. Men faktum kvarstår att det är mycket 
pedagoger ska lära sig kring vad den innehåller och framförallt vad innehållet 
innebär. Det inledande kapitlet i läroplanen handlar om värdegrunden. Detta är 
en del som har ett sort innehåll Att lära in hela värdegrunden utantill är kanske 
en omöjlighet men alla pedagoger ska kunna helheten av vad som står. 
Zackari& Modigh (2002) skriver att värdegrunden i förskola och skola ska 
grundas på värdegrunden. Det jag sedan anser vara ännu viktigare att de 
verksamma, förskollärare och barnskötare, vidare själv reflekterar djupare över 
var de själv står i förhållande till vad vi ska lära ut och vilken kunskap vi ska ge 
våra barn.  
 
I min undersökning har jag titta på vilken insikt fyra förskollärare och tre 
barnskötare, på två olika avdelningar, har i läroplanens första kapitel, vad som 
står där om värdegrunden samt hur de arbetar med värdegrunden i verksam-
heten. Det jag har upplevt av vad dessa förskollärare har sagt är att de har en 
stor medvetenhet om läroplanen men också om att värdegrunden är en del i sig. 
De berättar delar av vad som står i värdegrunden men säger samtidigt att de inte 
vet exakt vad som står. Förskollärarna på avdelningen Hallonet visar dock en 
större osäkerhet om vad som står då de säger att de blir ställda och inte kan 
komma på något att säga. Om det beror på att de inte är djupare insatt i läro-
planen eller att de är nervösa är svårt att svara på. Barnskötarna har inte lika bra 
insikt i vad som står i värdegrunden, det är bara en barnskötare på Hallonet som 
tar upp begrepp som respekt, ansvar och empati. Barnskötaren på Smultronet 
kommer in på begreppen vid frågan om vad de jobbar med vilket  
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tyder på att kunskapen finns där men jag funderar om hon är medveten om det. 
Jag märker att det finns en viss osäkerhet även om de är inne på rätt spår. Min 
tanke att osäkerheten kanske ligger i att man inte är trygg i vad ordet värdegrund 
i sig betyder och därmed vad det innebär, Frånberg (2004) skriver att ordet 
värdegrund inte är lätt att beskriva, begreppet är inte lätt att definiera.  
 
I efterhand kom tanken att jag skulle ha ställt den frågan vad ordet värdegrund 
betyder, kanske hade man fått en annan syn på deras tänkande. Dahlkwist 
(2006) tar upp detta, att läroplanerna inte benämner en gemensam värdegrund 
utan det talas istället samhällets gemensamma värderingar. Därför måste lärare 
och barn vara överens om vad de menar när de pratar om värdegrund samtidigt 
som alla måste resonera kring begreppet och synliggöra det. Förskollärarna och 
barnskötarna på Smultronet menar att det konstant förs diskussioner i arbets-
laget om värdegrunden både medvetet och omedvetet, detta under den gemen-
samma planeringen. Barnskötaren på Hallonet säger samma sak medans 
förskollärarna på samma avdelning menar att diskussioner förs men inte på så 
sätt att de säger att de ska diskutera värdegrunden, det är istället vid speciella 
tillfällen de pratar och försöker komma vidare 
 
Senare i intervjun pratar båda förskollärare om demokrati, att barnen är 
delaktiga i planeringen då de får vara med och planera en vecka var. Här märks 
det att båda förskollärarna är medveten om den demokratiska biten men den 
delen tar de inte upp när jag ställde frågan om vad som står i värdegrunden. Jag 
ser att medvetenheten finns men jag tror att det reflekteras för lite kring 
värdegrunden i arbetslaget, den blir en del av vardagen och verksamheten, 
omedvetet. Personalen i skolans verksamhet måste få möjlighet till samtal kring 
värdegrunden och även reflektera och diskutera vilka uppfattningar de har och 
hur de tolkar saker. Genom detta kan synsätt för att stärka en ömsesidig 
ståndpunkt medvetandegöras samtidigt som de får resonera kring hur värde-
grunden ska konkretiseras i den vardagliga verksamheten (Skolverket 2000). 
Detta skulle jag vilja koppla till yrkesetiken som Orlenius (2001) skriver om. 
Han menar att yrkesetik är vad varje individ har för resonemang kring vad som 
är bra och rätt i samband till ett yrke. Det handlar också om vilka värden och 
normer som finns inom ett arbetslag. Därför vill jag understryka igen hur viktigt 
det är för varje arbetslag att få möjligheten till samtal och därmed se till att 
yrkesetiken är god. 
 
Som jag tidigare nämnt var mitt syfte med undersökningen att titta på hur en 
grupp förskollärare och barnskötare jobbade med värdegrunden i verksamheten 
på två avdelningar. I mina intervjuer förklarar förskollärarna och en barnskötare 
hur de jobbar med värdegrunden att de tidigare har jobbat med en sagobok 
”Kungaskogen” där många bitar ur värdegrunden kommer in så som respekt, 
empati, omsorg om andra och hänsyn. Avdelningen Smultronet skulle också 
prova att jobba med samtalsbilder där till exempel känslor kommer in.  
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Avdelningen Hallonet har jobbat mycket med jämställdhet eftersom de har varit 
med i ett projektarbete och jobbar fortfarande med detta då de har haft byte av 
personal som nu ska introduceras. Nu har jag inte haft möjligheten att få se hur 
arbetet med allt detta ser ut. Jag har inte fått möjligheten att se hur bland annat  
dessa samtalsbilder ser ut och kan därför inte ge någon reflektion på detta men 
när jag får förklarat för mig att samtalsbilderna går att plocka ner mer på 
barnens nivå, att man kan vara mer tydlig i känslorna genom uttryck så tror jag 
att det är ett utmärkt sätt för att visa till exempel vad empati och omsorg är. Det 
hade dock varit intressant att i efterhand fått titta på hur de arbetade med 
samtalsbilderna och se om barnen på ett annat sätt kunnat ta till sig värdena i 
bilderna då de plockas ner på en nivå som är lättare för barnen att förstå.  
 
Jämställdhet och rättvisa är också något som båda avdelningarna jobbar med, att 
alla ska ha lika rätt och lika mycket. Detta skulle jag vilja koppla till det 
värdegrundsdokument som förskollärarna på båda avdelningar säger att de 
jobbar utifrån. Detta är det dokument som framtagits av barn, personal och 
föräldrar. Här finns tidigare nämnda begrepp upptagna. Men under min intervju 
fick jag inte fram att förskollärarna själva kopplade begreppen mot Värde- 
grundsdokumentet. Om så är fallet eller att jag bara har missförstått kan jag inte 
svara på. Här skulle jag ha i samtalen med förskollärarna ställt den följdfrågan 
så att jag hade fått svar på det men det var något som jag reflekterade över när 
jag lyssnade igenom materialet i efterhand. Men jag kan ändå se det positiva att 
detta värdegrundsdokument har tagits fram med medvetandegör värdegrunds-
arbetet för alla inblandade i förskolan samtidigt som det görs medvetande i 
arbetet och verksamheten. Att ta fram ett dokument kring värdegrunden och 
utforma åskådliga begrepp är något som Lindell & Hartikainen (2001) menar att 
förskolan tillsammans med föräldrar och barn måste göra. När jag ser denna 
koppling känns det verkligen som att värdegrundsarbetet är på rätt väg. 
 

”Att hävda grundläggande värden kräver att värderingar tydliggörs i den 

dagliga verksamheten.” (Lpfö 98) 

 
Förskollärarna på avdelningen Smultronet säger också att de jobbar med 
demokrati dels genom att de får vara med och planera en vecka men de tar 
också tillvara barnens intressen och tankar när arbetslaget gör sin grovplanering. 
Barnen får också möjlighet att välja vad de vill göra under dagen så länge det 
fungerar med den övriga verksamheten. Detta tar även barnskötaren upp men 
nämner inte demokratin som ett begrepp ur värdegrunden.  

 

”Förskolan vilar på demokratins grund. Därför skall dess verksamhet utformas 

i överensstämmelse med grundläggande demokratiska värderingar. Var och en 

som verkar inom förskolan skall främja aktningen för varje människas 

egenvärde och respekt för vår gemensamma miljö.” (Lpfö 98, s.3) 
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På avdelningen Hallonet jobbade pedagogerna också på detta sätt, att låta 
barnen vara delaktiga genom att planera sin egen vecka. Men här använde sig 
inte pedagogerna, varken förskollärare eller barnskötare, av begreppet 
demokrati. Jag kan anta att de, likväl som barnskötaren på Smultronet, är 
införstådda i att denna del står i värdegrunden men faktum kvarstår att de inte 
benämner den när jag frågade vad som står om värdegrunden i läroplanen. 
När jag sedan gjorde observationerna kan jag inte säga att jag såg allt detta i 
verksamheten. Nu handlar det inte om att personalen har gjort ett dåligt jobb 
utan vid det tillfälle när jag gjorde mina undersökningar hade terminen precis 
börjat och arbetslagen hade inte hunnit komma igång med något mer konkret 
arbete. Avdelningen Hallonet hade också precis bytt personal i arbetslaget vilket 
de också gav som orsak till att arbetet inte kommit igång. Här kan jag förstå att 
mycket arbete i verksamheten blir lidande då det kommer nya som ska intro-
duceras i både barngrupp och arbetslag, det tar tid att jobba ihop sig och få ett 
fungerande arbete i dessa situationer. Det jag istället har kunnat ta fasta på är de 
relationer och samtal som förekom mellan barn och mellan och vuxna.  
 
Samtal är demokratins viktigaste redskap men för att dessa samtal ska bli bra 
krävs det att de sociala relationerna är goda, därmed krävs det också att skolans 
sociala relationer är goda Zackari & Modigh (2002). Jag observerade många 
och fina samtal mellan barnen och pedagogerna men också mellan barnen i 
lekar på avdelningen Smultronet. Jag tyckte mig kunna se en trygghet hos 
barnen att vistas i verksamheten. De verkade också ha en god relation till 
pedagogerna. Detta tror jag är oerhört viktigt för att barnen ska få ett förtroende 
för varandra och för vuxna och därmed kunna ta till sig alla samtal och därmed 
utveckla ett demokratiskt tänkande. Vid demokratiska samtal måste vi komma 
ihåg att det inte bara handlar om att få sin röst hörd, vi måste också ha förmågan 
att kunna lyssna. Ett samtal som är ömsesidigt mellan personal och barn där de 
kan resonera och lyssna på varandra för att nå en lösning är vad skolverket 
kallar en demokratisk process (Skolverket 2000). På avdelningen Hallonet säger 
pedagogerna att de har dessa samtal med barnen men jag hade svårt att se detta i 
mina observationer. Vid de bråk som uppstod mellan barnen kom pedagogerna 
med en tillrättaviselse kring vad som hände men inget djupare och diskuterande 
samtal förekom. Jag hade gärna sett att pedagogerna satt sig ner med barnen och 
försökt lösa konflikten stället för att göra en enkel lösning. Dock måste jag säga 
att de var väldigt sällan som barnen kom i konflikt med varandra vilket jag 
tycker tyder på att de är trygga i barngruppen och med pedagogerna. 
 
I min undersökning har jag sett att kunskaperna kring vad som står i värde-
grunden skiljer sig åt mellan förskollärarna och barnskötarna på de två 
avdelningarna. Förskollärarna, framförallt på Smultronet, tar upp fler begrepp 
och delar ur värdegrunden än vad barnskötarna gör. Dock är jag förvånad att 
skillnaden inte är större, det förekommer nämligen att barnskötarna tar upp  
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saker som inte förskollärarna gör. Jag hade nog en tanke att förskollärarna 
skulle vara mer insatta i läroplanen och värdegrunden på grund av deras högre 
utbildning. Samtidigt är det väldigt positivt att se att några av de barnskötare jag 
har intervjuat har den kunskapen, vilken förutsättning för ett gott arbete. När det 
kommer till hur arbetet ser ut upplever jag att förskollärarna på båda avdel-
ningarna har en större inblick och kan ta upp fler exempel än barnskötarna gör. 
Dock anser jag att barnskötaren på avdelningen Smultronet har kommit längre i 
sitt tänkande då hon tar upp det mesta som förskollärarna på avdelningen gör.  
 
Tre av förskollärarna talade också om för mig att den Gyllene regeln var väldigt 
viktiga för dem ”Behandla andra som du själv vill bli behandlad”. Detta är 
något som Lindell & Hartikainen (2001) anser ständigt ska betonas. Jag anser 
att detta är ett riktigt sunt tänkande och även något som förskollärarna kan sätta 
sig med barnen och diskutera, jag tror att det är ett ordspråk som barnen kan 
förstå och ta till sig. 
 
Den uppfattning jag har fått efter mina intervjuer med förskollärarna och 
barnskötaren på Smultronet är att de upplever det svårt att plocka ner 
värdegrunden till barnens nivå, jag tror nog att den känslan infinner sig även hos 
de allra flesta som jobbar inom förskola och skola. Jag tycker ändå att 
pedagogerna har ett gott värdegrundstänkande och de verkar som att de har ett 
bra arbetssätt de tänker jobba med. Därför tror jag att de kommer att göra ett bra 
jobb i framtiden. Förskollärarna och barnskötarna på Hallonet upplever också 
barngruppen har betydelse för hur arbetet med värdegrunden skall genomföras. 
Har barnen olika tider eller är ledig olika dagar, som de beskriver, kan det vara 
svårt att genomföra ett arbete som skall inkludera alla, det gäller att ha tålamod 
och vara flexibel. Jag tycker inte att jag har fått samma uttömmande svar från 
pedagogerna på Hallonet som jag fått från pedagogerna på Smultronet när det 
gäller insikt i värdegrunden eller hur de jobbar. Jag tror dock att detta har att 
göra med den rådande situationen som de har med ett nytt arbetslag. Det hade 
varit intressant att få göra en större undersökning med möjlighet att se hur 
arbetet på avdelningen utvecklas. Men trots alla hinder och förutsättningar kan 
jag ändå se att alla de förskollärare och barnskötare jag har intervjuat har 
ambitionen att göra ett bra arbete och så länge den känslan infinner sig hos alla 
verksamma kommer arbetet att fortgå. 
 
 
6.3 Sammanfattning  

Det har väckts många tankar hos mig efter jag har gjort denna undersökning, en 
tanke är att det är dags att själv reflektera över vilka värderingar jag har och hur 
jag de förhåller sig mot vad värdegrunden i läroplanen säger. Jag tror att det är 
lätt att hamna i en tanke där vi anser oss ha goda värderingar vilket säkert är 
fallet men det är ändå lika viktigt att göra sig uppmärksam på dem för att inte  
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hamna fel. En annan insikt jag har fått är att det inte är en enkel sak att sätta 
värdegrunden i praktiken, på vilket sätt eller hur vi gör det bäst kräver en helt 
annan forskning men jag känner mig redo att ta emot utmaningen när jag nu 
börjar jobba. Jag hoppas också att jag genom min undersökning har väckt nya 
tankar hos de två förskollärare jag intervjuade. Att jag på något sätt kan ha 
bidragit till att förskollärarna fört diskussionen vidare till de andra i arbetslaget 
och därmed väckt tankar om hur viktig värdegrunden är och hur man i 
framtiden ska arbeta med den i verksamheten. 
 
 
6.4 Vidare forskning 

Det har inte varit möjligt för mig att i mina observationer se hur det arbete som 
alla förskollärare och barnskötare på de två avdelningarna beskriver såg ut då de 
ännu inte hunnit påbörja det mer konkreta arbetet med värdegrunden. Därför 
skull det vara intressant med vidare forskning i hur arbetet på de två 
avdelningarna framskrider att kanske börja en undersökning när läsåret starar 
och därefter följa arbetets utveckling under ett år. En annan infallsvinkel är att 
titta djupare på vad och hur barnen lär sig när det gäller värden och 
värdegrunden. En annan tanke är att göra en undersökning i hur man kan arbeta 
med värdegrunden, hur man kan pocka ner begreppen till barnens nivå. 
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Bilaga 1 
 
Utdrag om värdegrunden ur läroplanen för förskolan (Lpfö 98) 
 
1998 ÅRS LÄROPLAN 
FÖR FÖRSKOLAN LPFÖ 98 
 
1. Förskolans värdegrund och uppdrag 
 
Grundläggande värden 

Förskolan vilar på demokratins grund. Därför skall dess verksamhet utformas i 
överensstämmelse med grundläggande demokratiska värderingar. Var och en 
som verkar inom förskolan skall främja aktningen för varje människas 
egenvärde och respekten för vår gemensamma miljö. En viktig uppgift för 
verksamheten är att grundlägga och förankra de värden som vårt samhällsliv 
vilar på. Människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla 
människors lika värde, jämställdhet mellan könen samt solidaritet med svaga 
och utsatta är värden som förskolan skall hålla levande i arbetet med barnen. 
Värdegrunden uttrycker det etiska förhållningssätt som skall prägla 
verksamheten. Omsorg om och hänsyn till andra människor, liksom rättvisa och 
jämställdhet samt egna och andras rättigheter skall lyftas fram och synliggöras i 
verksamheten. Barn tillägnar sig etiska värden och normer främst genom 
konkreta upplevelser. Vuxnas förhållningssätt påverkar barns förståelse och 
respekt för de rättigheter och skyldigheter som gäller i ett demokratiskt 
samhälle och därför är vuxna viktiga som förebilder. Att hävda grundläggande 
värden kräver att värderingar tydliggörs i den dagliga verksamheten. 
Verksamheten skall bedrivas i demokratiska former och därigenom lägga 
grunden till ett växande ansvar och intresse hos barnen för att de på sikt aktivt 
skall delta i samhällslivet.  
 
Förståelse och medmänsklighet 

Förskolan skall ta till vara och utveckla barnens förmåga till ansvarskänsla och 
social handlingsberedskap, så att solidaritet och tolerans tidigt grundläggs. 
Förskolan skall uppmuntra och stärka barnens medkänsla och inlevelse i andra 
människors situation. Verksamheten skall präglas av omsorg om individens 
välbefinnande och utveckling. Inget barn skall i förskolan utsättas för 
diskriminering på grund av kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan 
trosuppfattning, sexuell läggning hos någon anhörig eller funktionshinder eller 
för annan kränkande behandling. Verksamheten skall 4 | Lpfö 98 syfta till att 
barnens förmåga till empati och omtanke om andra utvecklas, liksom öppenhet 
och respekt för skillnader i människors uppfattningar och levnadssätt. Barns 
behov av att på olika sätt få reflektera över och dela sina tankar om livsfrågor 
med andra skall stödjas. Den växande rörligheten över nationsgränserna skapar 
en kulturell mångfald i förskolan, som ger barnen möjligheter att grundlägga 
respekt och aktning för varje människa oavsett bakgrund.  
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Saklighet och allsidighet  

Förskolan skall vara öppen för skilda uppfattningar och uppmuntra att de förs 
fram. Varje barn skall ges möjlighet att bilda sig egna uppfattningar och göra 
val utifrån de egna förutsättningarna. Delaktighet och tilltro till den egna 
förmågan skall på så vis grundläggas och växa. Alla föräldrar skall med samma 
förtroende kunna lämna sina barn till förskolan, förvissade om att barnen inte 
blir ensidigt påverkade till förmån för den ena eller andra åskådningen. Alla 
som verkar i förskolan skall hävda de grundläggande värden som anges i denna 
läroplan och klart ta avstånd från det som strider mot dessa värden. Vuxnas sätt 
att bemöta flickor och pojkar liksom de krav och förväntningar som ställs på 
dem bidrar till att forma flickors och pojkars uppfattning om vad som är 
kvinnligt och manligt. Förskolan skall motverka traditionella könsmönster och 
könsroller. Flickor och pojkar skall i förskolan ha samma möjligheter att pröva 
och utveckla förmågor och intressen utan begränsningar utifrån stereotypa 
könsroller. Förskolan skall, varhelst den anordnas, arbeta för att nå de mål som 
ställts upp för den pedagogiska verksamheten. Omsorg om det enskilda barnets 
välbefinnande, trygghet, utveckling och lärande skall prägla arbetet i förskolan. 
Hänsyn skall tas till barnens olika förutsättningar och behov. Detta innebär att 
verksamheten inte kan utformas på samma sätt överallt och att förskolans 
resurser därför inte skall fördelas lika. 
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Bilaga 2 
 
Frågor till förskollärarna 
 
1. Vad vet du om vad som står i värdegrundsuppdraget? 
 
2. Vad arbetar ni med utifrån vad som står i värdegrunden? 
 
3. Hur planerar och sedan arbetar ni med värdegrunden? 
 
4. Får barnen vara med och planera arbetet? 
 
5. Brukar ni föra diskussioner kring värdegrunden i arbetslaget? 
 
6. Tycker du att det finns några hinder med värdegrundsarbetet? 
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Bilaga 3 
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