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Abstrakt 
Syftet med denna studie har varit att undersöka hur pedagoger i förskolan ar-

betar med värdegrunden i vardagen. Resultatet fick vi fram genom att obser-

vera en avdelning på två skilda förskolor vid totalt fem tillfällen. Därefter in-

tervjuade vi totalt fem pedagoger på avdelningarna i 30-40 minuter vardera. Vi 

inriktade oss på pedagogers tillsägelser i våra observationer och intervjuer för 

att synliggöra värdegrundsarbetet i verksamheterna. Det framkom i studien att 

pedagoger arbetar kontinuerligt med värdegrunden i verksamheterna men det 

har synliggjorts skillnader på arbetssätt och förhållningssätt bland pedagoger-

na. Värdegrunden ses som en stor del i verksamheterna och som ett viktigt ar-

bete att påbörja redan i förskolan för att bidra till att utveckla en förståelse hos 

barnen för samhällets värden. Pedagogernas kunskap anses vara avgörande 

för värdegrundsarbetets kvalitet och de bör också vara professionella i sitt be-

mötande av barnen. En annan del av värdegrundsarbetet innefattade regler 

som handlade om både hur människor ska bete sig mot andra och hur en triv-

sam miljö upprätthålls i förskolan. 

 
Nyckelord: förskola, värdegrunden, pedagoger, arbetssätt, förhållningssätt, 

tillsägelser 
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 Inledning  
I denna studie har vi valt att fokusera på värdegrundens plats i förskolan och 

hur pedagoger arbetar med värden i verksamheten. Värdegrunden i förskolan 

och skolan innehåller fem grundläggande värden, dessa är människolivets 

okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet 

mellan könen och solidaritet mellan människor (Kvalitetsutvecklingsenheten, 

2014). I förskolans läroplan står det att en av förskolans viktigaste uppgifter är 

att förmedla och skapa en förståelse för människans rättigheter och samhällets 

demokrati, samt att ha respekt för varandra och miljön vi tillsammans lever i 

(Skolverket, 2011).  

 
Vi har valt att skriva om detta område för att vi vill utöka kunskapen om vär-

degrundsarbetet i förskolan och vilken plats samhällets värden har i verksam-

heten. Vi upplever att tidigare forskning inom ämnet mestadels har fokus på 

grundskolan och därför ser vi en relevans i att utöka forskningen inom ämnet 

genom att fokusera på förskolans verksamhet. I förskolan bidrar pedagogerna 

till grunden för barnets fortsatta lärande, vilket också nämns i läroplanen för 

förskolan, ”Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande” (Skolverket, 

2011, s. 5). Därför är det också viktigt att inkludera värdegrundsarbetet redan i 

förskolan, för att bidra till grunden för barnets fortsatta utveckling. 

 
Sahinkayasi och Kelleci (2013) nämner att det finns ett stort behov av en vär-

degrundsundervisning i  skolan. De menar också att huvudansvaret för värde-

grundsarbetet ligger hos pedagogerna och därför är det viktigt att de har till-

räckliga kunskaper inom ämnet. I flera studier (Sahinkayasi & Kelleci, 2013; 

Thornberg, 2008; Thornberg & Oguz, 2013) lyfts det i resultaten fram att vär-

degrundsarbetet i verksamheten baseras på pedagogernas personliga erfaren-

heter och uppfattningar om de värden och normer som värdegrundsarbetet 

bör innehålla. I brist på professionell kunskap inom värdegrundsarbetet base-

ras detta arbete på pedagogernas personliga värderingar och har därför ingen 

koppling till någon forskning eller teorier.  

 
Ahlberg, Andreasson, Assarson och Ohlsson (2011) har skrivit en rapport på 

en studie för skolverkets räkning med syfte att belysa hur lärare, elever och 

föräldrar resonerar kring det grundläggande värdegrundsarbetet i skolan, och 

att ge en bild av hur värdegrunden kan ta sig uttryck i olika verksamheter. De 

skriver att lärarna menade att i värdegrundsarbetet är de präglade av den de 

själva är som person och vilka värden de själva har, men att de i sitt uppdrag 

måste följa styrdokumenten som finns. Lärarna som medverkat i studien me-

nade att värdegrunden är något som finns inom en, men samtidigt är något 

som blir till i en gemenskap och i social fostran. Författarna menar att när vär-

degrundstexterna tolkas för att belysa vad värden och normer innebär i skolan 



  

 

 6 

görs det genom olika ögon, av människor med olika erfarenheter, kunskaper 

och kulturella bakgrunder. Detta ökar både riskerna och möjligheterna till en 

mångfald av tolkningar av värdegrunden, beroende på sociala, ekonomiska 

och värdemässiga olikheter. Sahinkayasi och Kelleci (2013) menar att genom 

att lärarna inte får någon utbildning inom detta arbetsområde så bidrar det till 

ett bristfälligt värdegrundsarbete och därför är lärarna i behov av att utveckla 

sin förmåga att planera och utföra detta.  

 
Vad som, genom tidigare forskning, har blivit tydligt är att det finns en brist på 

professionell kunskap inom värdegrundsarbetet och att detta påverkar arbetets 

kvalitet. Några lärare i Thornbergs (2008) studie nämner att de inte reflekterar 

så mycket över värdegrundsarbetet utan att det mer är en rutin i vardagen. 

Thornberg menar att värdegrundsarbetet verkar bli lite taget för givet i verk-

samheten eftersom att arbetet med värdegrunden har blivit en vana för lärar-

na. Detta som Thornberg nämner kan också bidra till en sämre kvalitet av vär-

degrundsarbetet eftersom att detta arbete är oreflekterat. Ahlberg et al. (2011) 

skriver att om värdegrunden uppfattas som självklar finns risken att den blir 

otydlig för elever och deras föräldrar, och då finns även risken att den förrin-

gas. De menar också att värdegrunden kan bli problematisk om den ses stå 

över andra kulturers normer och värden. Elever kan misstolkas om deras bete-

enden bara tolkas utefter värdegrunden. Detta såg de exempel på i mångkultu-

rella skolor. För att kunna möta alla elevers olikheter krävs att verksamheten 

anpassas till att vara tillgänglig och passa alla, oavsett social kulturell bak-

grund, erfarenheter och funktionsnedsättningar. I studien framkom att lärare 

och elever tycker att oberoende av vilket sätt värdegrundsarbetet sker på, så är 

det allas ansvar att se till att det fortgår.  

 
Läroplanen för förskolan lyfter värdegrunden som en viktig del i förskoleverk-

samheten och att barnen påbörjar sin utveckling redan i förskolan (Skolverket, 

2011). Med tanke på att detta anses vara ett så viktigt arbete i verksamheten är 

vi i vår studie intresserade av vilken plats värdegrundsarbetet har i förskolan 

och hur pedagoger arbetar med detta. Vi känner att vi har en nära koppling till 

värdegrunden, både som enskilda individer och blivande pedagoger och vi 

upplever att detta är ett område som sällan lyfts och pratas om. Vi vill därför 

utveckla kunskapen om hur pedagoger arbetar med detta i praktiken, genom 

att undersöka hur de arbetar med värden i den dagliga verksamheten. 
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 Bakgrund 
Här presenterar vi tidigare forskning om värdegrundens plats i pedagogiska 

verksamheter och hur pedagoger arbetar med den. Vi beskriver nedan littera-

turens syn på värdegrundens koppling till samhället, pedagogernas roll i vär-

degrundsarbetet, samt faktorer som kan påverka arbetet. 

 

Värdegrundens koppling till samhället 

Johansson (2009) skriver att intresset för utvecklingen till en god samhälls-

medborgare har under de senaste årtiondena växt, men att detta arbete inte 

uppmärksammats av forskningen lika mycket i förskolan. Det pratas mycket 

om en hållbar utveckling, globalisering och ett världsmedborgarskap och frå-

gor om rättvisa, rättigheter och att bry sig om sina medmänniskor lyfts. Förfat-

taren menar vidare att det i hennes studie syns en ökande individualism i för-

skolan, men det finns också ett behov av en ökad globalisering. Vi måste tänka 

på omvärlden och andra medborgare. I förskolan syns spänningen mellan 

dessa två sidor, eftersom den individuella moralen krockar med moralen som 

innefattar ansvar och solidaritet för andra. Författaren menar att utvecklingen 

till en god samhällsmedborgare ska starta redan i förskolan, och att det är vik-

tigt att barnen där får möjligheten att utvecklas till detta. Det är redan i försko-

leåldern viktigt att barnen lär sig dessa värden för att som vuxna kunna vara 

respektfulla och moraliska medborgare. Att vara en god medborgare innebär 

att människor ska kunna reflektera, ta ansvar, stå för andras och den egna rät-

ten, men också stödja rättvisa och se till andras välmående. Johansson skriver 

vidare att det i dagens samhälle inte finns något tydligt system för hur sam-

hällets värden och normer ska upprätthållas. Olika värden utvecklas i olika 

samhällen, situationer och faser i livet och utbildningsprogram och läroplaner 

granskas och kritiseras för att kunna tolkas in i nya värden och uttryck i ett ut-

vecklingssamhälle. 

 
Johansson (2009) förklarar att det är i de dagliga mötena mellan pedagoger och 

barn och i samspelet på förskolan som barnen utvecklas och får verktygen till 

att skapa sin identitet som en god världsmedborgare. Författarens studie vi-

sade att de viktigaste värdena enligt barnen i förskolan är just deras egna och 

andras rättigheter, allas lika värde och allas välmående. I Ahlbergs et al. (2011) 

studie används identitet som ett centralt begrepp, eftersom skolan spelar en 

viktig roll i barns identitetsskapande. De menar att en individs självförståelse 

kan vara en avgörande aspekt i hur väl de klarar av att delta i det demokra-

tiska samhället. Barn och ungdomar i samhället ställs inför både uttalade och 

dolda krav och förväntningar på sig själva. Författarna menar att identiteten 

hänger samman med individers könstillhörighet, etnicitet och sociala bak-

grund och att hantera allas olikheter är idag ett av skolans uppdrag. För ele-
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vers identitetsskapande spelar också lärares arbetssätt, förhållningssätt och 

förståelse för skolans värdegrund in. Ahlberg et al. har sett exempel på hur 

skolorna arbetar med demokrati i verksamheten, och hur det talas om normer 

och hur genus, social klass, och kulturell tillhörighet synliggörs. Skolorna i 

studien strävade efter att skapa trivsel och harmoni för alla genom olika aktivi-

teter. Författarna beskriver skolan som en arena och en mötesplats för olika 

normer och en plats för interaktion. De menar att värdegrunden inte kan ses 

som fri från samhällets rådande strukturer, eller hur människor är mot 

varandra utanför skolan. I skolan möts människor som har med sig olika soci-

ala strukturer från samhället, och har då också olika värderingar som alla är en 

del av värdegrunden. Sigsgaard (2003) betonar att en eftersträvansvärd för-

skola i vårt moderna samhället är en verksamhet där krav på självständighet, 

kommunikativ kompetens, flexibilitet och kreativt tänkande finns och arbetas 

med. 

 

Värdegrunden i pedagogiska verksamheter 

I flera studier (Thornberg, 2006; Thornberg, 2008; Thornberg och Oguz, 2013) 

framkommer det att lärare uttrycker att värdegrundsarbetet överlag är ett ar-

bete som pågår i hela den dagliga verksamheten. Flera lärare beskriver att en 

stor del av värdegrundarbetet är den vardagliga värdepedagogiken, som har 

fokus på elevernas beteenden och hur dessa stämmer överens med lärarnas 

syn på värden och normer (Thornberg, 2008). Thornberg och Oguz (2013) 

nämner att detta arbete förekommer främst i sociala samspel och Thornberg 

(2006) menar att elevernas beteenden och regelföljande är centralt i arbetet 

med värdegrunden och att detta därför sker mest i de situationer som uppstår 

dagligen. Thornberg och Oguz (2013) skriver att lärarna i en studie lyfte vid ett 

flertal tillfällen fram de relationella värdena i värdegrundsarbetet. Dessa vär-

den handlar bland annat om att vara snälla mot varandra och att visa respekt. 

Huvudsyftet med värdegrundsarbetet är att bidra till ett passande socialt bete-

ende hos eleverna, som grundar sig i samhällets normer och värden. Många 

lärare nämnde också att värdegrundsarbetet även handlar om att bidra till ele-

vernas självkänsla och ett bra självförtroende. 

 
Ahlberg et al. (2011) skriver att enligt läroplanen och skollagen ska lärare 

uppmuntra eleverna att framföra sina åsikter, även om det strider mot rådande 

normer, och det är lärarnas arbete att skapa en mötesplats mellan att bekräfta 

elevernas tankar och åsikter och de värderingar som finns i skolan. För att sko-

lan ska vara en trygg plats för alla krävs ett aktivt värdegrundsarbete, där de 

grundläggande demokratiska värdena och de mänskliga rättigheterna syns i 

det praktiska arbetet. Författarna skriver om att värdegrundsarbetet på ett an-

tal av skolorna i undersökningen sker som ett pedagogiskt flöde, där flertalet 

lärare har en strävan att föra samman det pedagogiska och det sociala uppdra-

get. Det pedagogiska flödet innebär att lärare arbetar genomgripande med 

värdegrunden och med stor medvetenhet och tydligt definierade mål. Halvars 

(2014) menar att värdena i värdegrunden inte bara ska förmedlas i förskolan 



  

 

 9 

och skolan, utan också efterlevas i praktiken. Det är med andra ord viktigt att 

lära barnen betydelsen av värden, men också att lära dem att följa dessa i prak-

tiken. Pedagoger har olika förhållningssätt och kan på olika sätt bidra till lä-

rande hos barnen. Att samtala med barnen om värdegrunden och olika värden 

i verksamheten skapar en förståelse hos barnen för hur de ska bete sig och vara 

mot andra. En stor del av värdegrundsarbetet i förskolan och skolan sker i den 

vardagliga verksamheten och dess situationer som uppstår i ögonblicket. Ge-

nom samtal, tillsägelser och påminnelser blir bland annat arbetet med att före-

bygga negativt beteende aktivt i verksamheten. Vid konflikter eller situationer 

där våld uppstår, påminner pedagogerna barnen om att det inte är tillåtet och 

uppmärksammar aktivt barnen om var gränsen för våld går. Ahlberg et al. 

(2011) menar att skolan är ett viktigt forum för att bygga sin identitet och ett 

ställe att skapa glädje och utvecklas i. För de yngre barnen handlar värdegrun-

den mest om att alla ska vara snälla mot varandra, alla ska må bra och inte 

vara elaka. I deras studie blev det tydligt att flera skolor hade fokus på att ele-

verna ska vara trygga och må bra, i värdegrundsarbetet hamnade därför 

mycket fokus på allas lika värde, kränkningar och mobbning. 

 

Normer, värden, etik och moral 

I Thornbergs (2008) studie nämner lärarna värden som är en viktig del i värde-

grundsarbetet. Dessa värden handlar om hur de ska bete sig och hur de ska 

vara som personer, samt att normer och regler i skolan och samhället är en del 

av värdegrundsarbetet. Orlenius (2001) skriver att värden bygger på värde-

ringar som handlar om att sträva mot sådant som ses som önskvärt. Ett exem-

pel på ett värde som utgör en stor del av värdegrunden är att alla människor 

har lika värde. Även jämställdhet är ett grundläggande värde som ska uppfyl-

las i den pedagogiska verksamheten. Människolivets okränkbarhet är även det 

ett viktigt värde att sträva efter, eftersom det är viktigt att respektera varandra 

oavsett olikheter och oavsett om det är vuxna eller barn. Orlenius förklarar vi-

dare att normer är ett ord som sammanfattar handlingar som bygger på vad 

som ses som rätt och orätt, alltså vad som förväntas av en och vad som inte ses 

som ett acceptabelt handlande. Sigsgaard (2003) menar att en del normer i 

verksamheten bidrar till mer tillsägelser från pedagogerna än andra. Några av 

dessa normer handlar om att barnen ska sitta stilla, att vänta på sin tur och 

rättvisa i barngruppen. Samtliga normer leder till att barnen blir en del av 

mängden och att alla måste göra likadant. Genom att barnen är enskilda indi-

vider sätter de sig emot dessa normer och det är då tillsägelser ofta uppstår. 

 
Orlenius (2001) menar att etik handlar om vad som ses som rätt och att förhålla 

sig till det goda. Däremot är det vanligt att begreppet etik anses handla om 

normer och att upprätthålla regler. Därför är det viktigt att tydliggöra skillna-

den mellan etik och etikett, eftersom pedagoger i verksamheten ofta förknip-

par arbetet med etik genom att skapa regler och att få dessa att följas. Detta 

arbete handlar mer om etikett, snarare än etik som handlar om förhållnings-

sätt. Etiken handlar alltså inte om regler och krav, utan den handlar om att en 
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individ ska ha rätten att välja, men också att denne har en skyldighet att ta eget 

ansvar. Begreppet moral innefattar en persons handlande och Orlenius menar 

att det är normer och värden som utgör en persons moral. Begreppet yrkesetik 

grundar sig i de värderingar och normer som lyfts fram inom ett yrke och som 

sedan i sin tur utgör grunden för arbetssättet i verksamheten. Förskolans yr-

kesetik bygger alltså på hur pedagogerna i arbetslaget tänker samt deras för-

hållningssätt till vad som är rätt och vad som är fel. Yrkesmoral är ett begrepp 

som hänger ihop med yrkesetiken och detta begrepp handlar om det praktiska 

arbetet, alltså hur pedagogernas förhållningssätt tar sig uttryck i verksamheten 

och hur de handlar utifrån detta i praktiken. ”Både som barn och vuxna lever 

vi i ett spänningsfält mellan etik och moral, mellan ideal och praktiskt hand-

lande” (Orlenius, 2001, s. 97). 

 

Pedagogers bemötanden och barns upplevelser 

Wester (2008) skriver att ett problem som tas upp av lärarna i pedagogiska 

verksamheter är tillrättavisningar och vilka regler som egentligen gäller för 

detta. Flera lärare känner osäkerhet kring hur ”stränga” de får vara utan att det 

blir följder. De frågar sig om de får ta tag i armen på en elev (som exempelvis 

inte lyssnar) för att föra ut denne ur rummet. Lärare menar att regelverken är 

oklara och tolkningsbara när det kommer till lärares befogenheter och skyldig-

heter. En orsak till denna osäkerhet menar lärarna är den offentliga debatten, 

hörsägen och medias uppmärksammande av fall där lärare ”gått över grän-

sen” och lärarna därefter blivit tillrättavisade av exempelvis skolledningen, 

trots att andra lärare och elever har haft förståelse för handlandet. Författaren 

väcker här frågan om vem det egentligen är som bestämmer var gränserna går, 

när vissa upplever oordning medan andra visar acceptans. Orlenius (2001) 

nämner att det är viktigt att fundera på vad som påverkar en pedagogs hand-

lande i verksamhetens vardag, eftersom det hjälper att skapa en förståelse för 

hur de agerar och varför de agerar på ett visst sätt. Författaren menar också att 

en pedagogs handlingar och åsikter bygger på normer och värden och för att 

undvika att detta bidrar till tillfälliga och spontana beslut och handlingar i 

verksamheten, så är det viktigt att synliggöra och diskutera dessa i arbetsla-

gen. Även en pedagogs människosyn, syn på människans värde och samhälls-

syn påverkar pedagogens åsikter, samt hur denne agerar i verksamheten. Ett 

exempel på detta är något som Sigsgaard (2003) nämner, han menar att pro-

fessionella som i vanliga fall är vana att ifrågasätta sina handlingar, inte ifråga-

sätter varför de skäller. Att skälla har blivit en vana och det funderas inte kring 

varför de gör det eller om det överhuvudtaget är nödvändigt. Det syns tecken 

som tyder på att när vuxna skäller finns inte alltid en pedagogiskt motiverad 

förklaring, det kan ofta bara handla om en spontan och emotionell handling. 

 
När pedagoger skäller bör de tänka på hur det påverkar barnen. Sigsgaard 

(2003) menar att vad barn uppfattar som skäll hör ihop med hur den som skäl-

ler uttrycker sig. När en pedagog använder sig av en hög röst riktat mot bar-

nen i samband med nedsättande omdömen och emotionellt negativa ladd-
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ningar, upplever barnen det som skäll. Författaren är kritisk till att det ses som 

mer acceptabelt för en pedagog att sätta gränser för barnen, än att skälla på 

dem, eftersom gränser ses som en mer pedagogisk metod. Skäll är en negativ 

och onämnbar metod i verksamheten, men genom att ändra benämningen ses 

det som ett mer pedagogiskt godtagbart handlande. Men författaren menar att 

det i själva verket är två benämningar för samma handling. Sigsgaard skriver 

vidare att ett alternativ till skäll är att pedagoger jobbar med straff och belö-

ning. Författaren menar att pedagoger missar att det finns många likheter mel-

lan straff och belöning, exempelvis att båda fallen handlar om någon som be-

dömer och betygsätter barnen. Istället för bedömning bör de använda upp-

skattning. Att få vara någon av egen kraft med rätt att ha egna tankar, känslor 

och värderingar. Men för att uppnå detta måste de som pedagoger låta barnen 

själva komma till uttryck, och hjälpa barnen att uttrycka sina åsikter och käns-

lor. Sigsgaard menar också att vad barn önskar och vad barn upplever när de 

får skäll skiljer sig stort. Barnen önskar en pedagog som säger till dem snällt 

och mjukt, i en lugn och sansad ton, men istället upplever de ofta något som 

känns våldsamt och nedtryckande. Författaren menar att kulturen i verksam-

heterna måste bli mer samtals- och vägledningsinriktade, istället för sanktion-

erande, kontrollerande och reglerande, vilket innebär en stor justering. 

 
Sigsgaard (2003) diskuterar vidare att när barns åsikter och uttryck respekteras 

och de får ett varmt bemötande av pedagogerna på förskolan och ses som en 

likvärdig människa, stärks barnens känsla av att ha ett värde. Om barnen där-

emot inte ses som likvärdig, eller ses utifrån sin individ och istället blir föremål 

för bedömning, diagnostisering och sanktioner så kommer egenvärdet att för-

svagas. Att bli kritiserad som person istället för en handling barnen utfört, kan 

göra att barnens fortsatta personlighetsutveckling tar skada, och obefogat skäll 

kan få konsekvenser för både barnen och verksamheten. Vid skäll kan barnen 

känna stor vrede, och pedagogen kan då tolka det som skuld och då tro att ut-

skällningen är befogad. Detta i sin tur leder till att en ond cirkel kan skapas, då 

pedagogen kan fortsätta att skälla och barnen får skadeverkningar i form av 

förödmjukelse, skuld och skam, ångest och stress. Sigsgaard menar också att 

skuld kan beskrivas som en känsla av ett tyngande ansvar, orsakad av felakt-

iga handlingar. Skam däremot, som är en väldigt stark obehagskänsla, kan få 

barnen att känna sig generade och nedsättande mot sig själva. Pedagogerna 

har många barn att se till, och tryggheten och tilliten är inte lika stark mellan 

barnen och pedagogerna som i en barn-förälder-relation. Skäll kan därför i för-

skolan vara direkt skadligt. Men författaren nämner att i många verksamheter 

arbetar pedagoger framgångsrikt med att bekämpa den ”institutionella likgil-

tigheten”, och pedagogerna strävar efter att alla barn ska känna sig betydelse-

fulla och omtyckta i verksamheten. 

 

Kunskap hos pedagogerna 

I Thornbergs (2008) studie lyfts lärarnas saknad av professionell kunskap inom 

värdegrundsarbetet fram. Detta innebär att detta arbete bygger på lärarnas 
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personliga värderingar och att de värden som lärarna lär ut baseras på person-

liga åsikter och uppfattningar, snarare än professionell kunskap. Även Sa-

hinkayasi och Kelleci (2013) skriver i en studie att de flesta lärarna nämner att 

deras kunskap om det pedagogiska värdegrundsarbetet känns otillräckligt, 

eftersom de inte fått någon fortbildning i detta. Några lärare betonar också att 

lärarnas kognitiva kunskaper om värdegrundsarbetet har en avgörande bety-

delse för resultatet av värdepedagogiken i verksamheten. Orlenius (2001) skri-

ver att både nyexaminerade lärare och lärare med lång yrkeserfarenhet upple-

ver att kunskapen om värdegrunden är dålig. Det uppstår många situationer i 

verksamheten som kan vara svåra att hantera eftersom pedagogerna inte alltid 

vet vad som är rätt och fel. Däremot underlättar det att ha lärdom i hur de ska 

förstå och tolka olika situationer och även att ha förmågan att kunna utgå ifrån 

olika perspektiv, eftersom det bidrar till att situationerna hanteras på ett bättre 

sätt. Författaren lyfter fram att värdegrunden är ett stort område som är svårt 

att överföra till praktiken. Läroplanerna som pedagogerna utgår ifrån i sitt ar-

bete, grundar sig i politiken och samhällets nuvarande upplevda behov. Där-

emot innehåller dessa endast mål för vad verksamheterna bör innehålla, men 

inte någon beskrivning om hur pedagoger ska arbeta för att nå dessa mål. Or-

lenius menar vidare att läroplanens beskrivningar av just värdegrunden är 

tolkningsbara och att pedagoger därför tolkar dessa mål olika. Detta innebär 

att det existerar skilda uppfattningar om vad värdegrundsarbetet bör innehålla 

och vilka värden som är en del av verksamheternas värdegrund och detta le-

der i sin tur till att värdegrundsarbetet är väldigt varierat i förskolorna och 

skolorna genom landet. Ahlberg et al. (2011) menar däremot att värdegrunden 

kan verka tagen för givet, men när normer och värden ställs på sin spets kan 

dess betydelser och innebörder behöva omförhandlas så att de ur en värde-

grundsaspekt ska kunna omsättas i situationen. 

 

Pedagogernas arbetssätt och förhållningssätt 

Sigsgaard (2003) skriver att det syns ett tydligt mönster mellan skäll och verk-

samheter som är väldigt regel- och schemastyrda. Ju fler ramar och regler det 

finns att överträda, desto mer skäll förekommer. Främst skälls det på olika ty-

per av våld, brytande mot regler, olydnad och stökigheter. Wester (2008) me-

nar att både elever och lärare uttrycker en önskan om tydliga regler och ord-

ning i skolan och när normer och regler överskrids efterfrågar eleverna att lä-

rarna är konsekventa och att det blir påföljder. Författaren tar som exempel lek 

och våld eller våldsam lek, där eleverna anser att lärarna ska se var gränsen 

mellan lek och våld går, medan lärarna själva känner att där finns en svår 

gränssättning. För att uppnå ordning i skolan efterfrågar eleverna tydliga reg-

ler och motiv till dessa och att lärarna ska vara tydliga ledare. Resultaten visar 

att lärare som är goda förebilder ofta kan lyckas med ordningen i sina klass-

rum, men att detta också kan leda till att olika regler och normer ska följas. 

Vilket författaren menar att det i sin tur kan leda till en oordning. Hon menar 

då att när läraren inte lyckas få eleverna att lyssna kan det leda till att lärarna 

ger upp sina försök att skapa ordning. Pedagogerna i Thornbergs (2006) studie 
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nämner att en del av värdegrundsarbetet är att vara rättvis och att visa att alla 

är lika mycket värda och jämlika i skolan, samt att vara en god förebild för ele-

verna och visa på ett bra beteende som de kan efterleva. Även Sahinkayasi och 

Kelleci (2013) och Thornberg och Oguz (2013) har i studier lyft fram att flera 

lärare menar att en stor del av värdegrundsarbetet är att de själva är förebilder 

för eleverna och att detta arbete tar plats under hela dagen i verksamheten. 

 
Thornberg (2006) lyfter i ett forskningsresultat att värdegrundsarbetet i samt-

liga verksamheter har ett stort fokus på elevernas beteenden, skolans regler 

och hur pedagogerna påverkar elevernas beteenden och efterföljande av dessa 

regler. I studiens resultat framgår det en oenighet hos lärarna angående sko-

lans regler i relation till värdegrundarbetet. En del lärare menar att dessa reg-

ler utgör en grund för värdegrundarbetet, medan andra lärare menar att sko-

lans regler består mer av ordningsregler än relationella regler, som de uttryck-

er utgör en stor del av värdegrundsarbetet. Medan relationella regler riktar sig 

mer in på hur människor beter sig mot varandra, så riktar sig ordningsregler 

mer in på att få vardagen och vistelsen i skolan att fungera. Samtliga lärare i 

studien är överens om att värdegrundarbetet innefattar både relationella och 

personella regler. Dessa personella regler riktar sig mot det egna beteendet och 

ansvaret personen bör ha för sina egna handlingar. I en annan studie Thorn-

berg (2008) har gjort, menar några lärare att skolans regler utgör en grund i 

värdegrundsarbetet genom att en del av detta arbete innebär att lära barnen att 

ha ett bra beteende i skolan. Halvars (2014) skriver att en del av värdegrunds-

arbetet handlar om att barnen ska efterleva de regler som finns i verksamhet-

en. Målet med dessa regler är dock inte att lära barnen att uppföra sig eller 

följa reglerna till punkt och pricka, utan reglerna finns där för att påminna 

barnen om hur de ska bete sig mot varandra och för att lära barnen att ta eget 

ansvar för sina handlingar. Genom att låta barnen ta mer ansvar för sina hand-

lingar och ge barnen mer tillit till detta, kan barnen utveckla en större förstå-

else för hur de bör bete sig och även ta mer ansvar för sina handlingar. Om 

barnen däremot missköter sig vid dessa tillfällen får barnen uppleva att deras 

handlingar bidrar till konsekvenser och det kan leda till en större medvetenhet 

hos barnen att de har ansvar över sina egna handlingar. 

 

Dilemman i värdegrundsarbetet 

I tidigare forskning framkommer dilemman i arbetet med värdegrunden, 

bland annat genom brist på tid och utrymme. Pedagogerna i Thornbergs (2006) 

studie lyfter fram tiden som en aspekt som påverkar värdegrundsarbetets plats 

i verksamheten. Många pedagoger upplever att de ordinarie skolämnena tar 

mycket plats och att det därför kan vara svårt att få in värdegrundsarbetet i 

verksamheten mer än i de vardagliga situationerna som dyker upp under da-

gen, såsom konflikter. Thornberg (2008) nämner i sin andra studie att redan 

när den första skolan i Sverige startades så inkluderades arbetet med moral i 

läroplanen. Angående vad som står i den nuvarande läroplanen menar han att 

lärarna har som uppdrag att lära ut samhällets normer och regler till eleverna, 
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men att värdegrundsarbetet inte är ett specifikt ämne i skolan utan mer en del 

av den övriga verksamheten och de ordinarie skolämnena. Tiden för värde-

grundsarbetet ser olika ut i skola och förskola och det är lättare att få in värde-

grunden i de yngre barnens verksamhet, eftersom ett större utrymme för detta 

finns i förskolan. Halvars betonar ”Att utveckla en lärmiljö där värdefrågor 

inte särskiljs från undervisning eller övrig verksamhet kräver ett långsiktigt 

och målinriktat arbete” (Halvars, 2014, s. 182). Ahlberg et al. (2011) skriver att 

arbetet med värdegrunden med yngre barn är relativt oproblematiskt, medan 

arbetet med äldre barn ofta innebär prövningar då tonåringar många gånger 

uppfattas som provocerande och med andra attityder. Det blir en utmaning för 

lärarna till de äldre eleverna eftersom de måste möta situationer som strider 

mot den sociala innebörden i värdegrunden. Författarna skriver vidare att det 

finns en risk att lärarna skapar tillfälliga lösningar på konflikter som hindrar 

verksamheten, många gånger på grund av en pressad arbetssituation, istället 

för att arbeta med reflektioner och samtal som tar tid från eleverna. Det syntes 

också en tendens att se konflikter som något begränsande och inte som något 

möjliggörande. Författarna skriver också om när det förekommer särskilda 

värdegrundsprojekt, och att effekten av dessa kortvariga insatser inte skapar 

ett sammanhang eller följs upp i den dagliga verksamheten. 
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 Syfte 
Syftet med vår studie var att undersöka hur värdegrunden tar sig uttryck i för-

skolans verksamhet genom tillsägelser. Vi har undersökt närmare hur pedago-

ger förhåller sig till värden i den dagliga verksamheten. 
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 Metod 
Vi beskriver här vårt tillvägagångssätt och genomförande av undersökningen. 

Vi motiverar även vårt tankesätt bakom metodval, urval, och etiska övervä-

ganden. Vi beskriver också vår analys och tolkning av arbetet och till sist följer 

vår metoddiskussion. 

 

Metodval 

Vi har genom observationer och intervjuer undersökt hur pedagoger arbetar 

med värden i förskolans verksamhet. Vårt val att använda oss av både obser-

vationer och intervjuer bidrog till att vi kunde urskilja skillnader mellan deras 

praktiska handlingar och deras teoretiska förhållningssätt. Observationer är en 

bra metod i en undersökning om fokus ligger på individers handlingar istället 

för att bara få fram deras tankesätt och egna beskrivningar. Om däremot end-

ast observationer används blir innehållet inte lika djupt som när det komplett-

eras med intervjuer. Ett annat problem med observationer är att individerna 

som observeras kan agera annorlunda när de är medvetna om att de blir ob-

serverade (Stukát, 2011). För att undvika det senare problemet valde vi att inte 

nämna vårt specifika observationsfokus (tillsägelser) för pedagogerna, utan 

istället berättade vi om det mer generella området (värdegrunden). 

 
Den typ av observationer vi valde som undersökningsmetod i vår studie var 

icke-deltagande observationer. Med detta menas att vi studerade en miljö och 

vad som hände i den utan att själva vara delaktiga i det som hände (Bryman, 

2011). Vi valde också att använda oss av en osystematisk observationsmetod, 

vilket innebär att vi antecknade löpande utifrån vad vi såg under observation-

erna (Stukát, 2011). Om vi istället hade valt att använda oss av strukturerade 

observationer hade fokusen varit på direkt synliga beteenden under observat-

ionen och vi skulle även ha utgått från ett observations- eller kodningsschemat 

vid antecknandet av vad vi sett, alltså att de direkta beteendena sorteras in i 

olika kategorier i schemat (Bryman, 2011). Vi valde bort denna observations-

metod eftersom den riktar in sig på det direkta beteendet och därför synliggörs 

inte individens avsikter bakom beteendet. Eftersom vi ville få fram mer än bara 

de direkta beteendena som framkom under observationerna så valde vi att an-

teckna hela situationerna som uppstod och då även detaljerna kring dessa. 

Stukát (2011) menar däremot att det är svårt att få fram ett bra material till stu-

dien från observationerna om det inte finns ett tydligt fokus. Det är därför vik-

tigt att ha en riktning när man väljer ut vilka situationer som är relevanta att 

anteckna. Av den anledningen valde vi att i vår undersökning fokusera på si-

tuationer som innehåller tillsägelser från pedagogerna. 
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Som komplement till våra observationer valde vi att också använda oss av in-

tervjuer i vår undersökning. Tanken var att undersöka pedagogernas avsikter i 

situationerna vi sett under observationerna, men för att nå pedagogernas per-

spektiv och tankar kring dessa behövde vi låta pedagogerna berätta med egna 

ord. För att uppnå detta valde vi att använda oss av semistrukturerade inter-

vjuer. Dessa är en mer flexibel intervjumetod än exempelvis strukturerade in-

tervjuer som har en mer strikt framställning av frågor samt svarsalternativ för 

deltagaren att välja bland. I en semistrukturerad intervju används specifika 

teman som ska lyftas, men deltagaren har friheten att själv utforma sina inter-

vjusvar (Bryman, 2011). Tanken med våra intervjuer var att lyfta deltagarnas 

perspektiv på situationer vi uppmärksammat och därför upplevde vi att det 

var viktigt att deltagaren själva fick formulera sina svar och berätta om sina 

avsikter i eller tankar kring våra utvalda observationssituationer. Vi valde att 

spela in samtliga intervjuer för att på ett enkelt sätt få med allt som pedago-

gerna sa. Detta tänkte vi skulle bidra till att vi kunde fokusera bättre på vad 

som sades och även att ställa passande frågor i stunden. Inspelade intervjuer 

tänkte vi också skulle underlätta i det senare analysarbetet eftersom att materi-

alet blir mer utförligt och tillförlitligt. 

 

Urval 

I vår studie valde vi att besöka två förskolor, en avdelning i vardera verksam-

het. I urvalet av förskolor valde vi att besöka verksamheter som var kända för 

oss sedan tidigare. Franzén (2014) menar att det kan vara en fördel att vara på 

förskolor som man är bekant med när man utför en studie, eftersom en relation 

till personalen och barnen redan finns. Vi upplevde att en tidigare relation un-

derlättade kontakten med förskolorna och bidrog även till en mer naturlig 

känsla under våra observationer och intervjuer. Om vi inte hade varit bekanta 

med pedagogerna redan innan, upplevde vi att det fanns en risk att stämning-

en hade känts stel. Franzén (2014) nämner också nackdelar med att vara på för-

skolor som man har en koppling till, eftersom barnen då har en relation till oss 

som är där och även att vi kan ha en förutbestämd uppfattning om barnens 

beteenden sedan tidigare, som då kan påverka vårt material och våra tolkning-

ar. Vi upplevde däremot inte detta problem, eftersom vårt fokus var på peda-

gogerna. 

 
Vi observerade den ena förskolan vid tre tillfällen och två tillfällen på den 

andra. Tanken var att genomföra två observationer på vardera förskola, en 

förmiddag och en eftermiddag på varje. Ena observationstillfället blev däremot 

avbokat på ena förskolan på grund av att det var brist på barn i verksamheten. 

Av den anledningen valde vi att istället observera den andra förskolan ytterli-

gare en gång den eftermiddagen. På ena avdelningen där det arbetar tre peda-

goger valde vi att intervjua samtliga. På den andra avdelningen arbetar det sju 

pedagoger men i brist på tid från pedagogernas sida hade vi endast möjlighet 

att intervjua två av dem. Den ursprungliga tanken var att intervjua tre peda-

goger från varje avdelning för att få ett jämt material, men i brist på tid valde 
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vi att kompromissa. Vi valde att observera och intervjua både barnskötare och 

förskollärare som var ordinarie personal på avdelningarna, däremot gjorde vi 

ingen skillnad på pedagogernas utbildning i vår undersökning och analys. 

 

Genomförande 

Inför vår undersökning kontaktade vi förskolechefen på respektive förskola 

genom mejl, där vi berättade om oss själva och vår studie. Vi tydliggjorde att vi 

själva skulle kontakta pedagogerna på avdelningarna vi ansåg besöka, men att 

vi med mejlet hade för avsikt att informera chefen. Vi kontaktade avdelningar-

na över telefon och bad pedagogen vi samtalade med att vidarebefordra vår 

önskan till övriga i arbetslaget. Under samtalen presenterade vi oss själva och 

berättade om vår studie och vår avsikt med undersökningen. Vi informerade 

om hur vi skulle gå till väga och bokade in tillfällen för observationerna. Under 

våra observationer såg vi till att vi var i närheten av pedagogerna för att kunna 

uppfatta situationerna så noggrant som möjligt, däremot tänkte vi också på att 

försöka hålla avstånd och ge pedagogerna sitt naturliga utrymme. Efter att vi 

genomfört observationerna renskrev vi de observationer som vi tidigare an-

tecknat och valde ut de som vi fann mest relevanta och varierande för att se-

dan göra ett underlag till intervjuerna. När underlagen var färdiga bokade vi 

tid för enskilda intervjuer med några pedagoger. Innan vi påbörjade intervju-

erna frågade vi pedagogerna om vi fick spela in dessa samtal och samtliga pe-

dagoger godkände. I början av intervjuerna gav vi pedagogerna observations-

underlagen med situationer som de sedan skulle gå igenom en i taget. Vi för-

klarade för pedagogerna att de skulle tänka utifrån värdegrunden, när de läste 

om situationerna och sedan lyfta sina tankar kring händelserna och om de 

hade agerat annorlunda. Under samtalet ställde vi vissa följd- och stödfrågor 

till pedagogerna för att få dem att berätta utförligare. Samtliga intervjuer på-

gick i 30-40 minuter. Efter att intervjuerna genomförts transkriberade vi dem 

för underlätta vårt analysarbete. 

 

Analys och tolkning 

I vårt analys- och tolkningsarbete utgick vi ifrån de transkriberade intervjuerna 

och de utvalda observationerna från underlaget till intervjuerna. När vi gick 

igenom vår data skapade vi teman utifrån vårt problemområde och sorterade 

upp vårt material. Vi utgick främst från intervjuerna i vår analys, men även 

observationerna. Vi valde att binda ihop materialet från båda metoderna för att 

få en djupare bild av värdegrundsarbetet i verksamheterna. Vi både jämförde 

dessa med varandra och lät dem komplettera varandra. Vi upplever att vår 

analysmetod är tematisk, eftersom vi bearbetade vårt material utifrån teman 

(Bryman, 2011). De teman vi skapade är en central del av värdegrunden, vilket 

var vårt område för studien. Vi utgick från värdegrundens fem punkter (män-

niskolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika 

värde, jämställdhet mellan könen och solidaritet mellan människor) när vi sor-

terade datamaterialet för att skapa ett sammanhängande och tydligt resultat.  
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Etiska överväganden 

I vårt arbete var vi  noggranna med att inte nämna namn på varken deltagande 

pedagoger eller förskolor i studien. Löfdahl (2014) betonar vikten av att inte 

avslöja kännetecken för förskolor eller dess platser och vi anser att det är vik-

tigt att vara konfidentiell. Vi var noggranna med att se till så att alla pedagoger 

gav sitt samtycke till att medverka och även till att bli inspelade under inter-

vjuerna, detta påpekar även Löfdahl (2014) är viktigt. Vi tänkte också på att 

informera förskolecheferna om att vi skulle genomföra våra undersökningar 

på deras förskolor för att vi ansåg att det var viktigt att de skulle få vetskap om 

detta. Vårt fokus i studien låg på pedagogernas arbetssätt och därför såg vi det 

inte som en nödvändighet att få samtycke från barnens föräldrar på avdel-

ningarna inför undersökningen, eftersom att de inte var en del av studien. Vi 

nämnde detta för den pedagog som vi hade vår första telefonkontakt med på 

respektive avdelning och fick deras samtycke. Samtliga deltagande pedagoger 

i studien behandlades med konfidentialitet och vi undvek att nämna namn, 

ålder och utbildning.  

 

Metoddiskussion 

Något vi känner påverkade vår undersökning var att under den veckan vi 

hade avsatt tid för observationer var det höstlov på skolorna och det i sin tur 

bidrog till att färre barn var på förskolorna. Detta påverkade verksamheternas 

dagliga rutiner och dynamiken på avdelningarna såg annorlunda ut. En av ob-

servationsdagarna vi hade planerat var det enbart två barn på ena avdelning-

en, detta på grund av lov och förkylningar. Därför fick vi boka om den dagen, 

men tog tillfället i akt att besöka den andra förskolan ytterligare en gång. Detta 

kunde ha bidragit till ett ojämnt material, men eftersom vi valt att inte göra en 

jämförande studie anser vi att det inte påverkade vårt slutliga resultat. En an-

nan utmaning under vår studie var att vi inom en begränsad tid skulle boka in 

både observationstillfällen och intervjuer med pedagogerna, vilket var lite 

problematiskt eftersom vi behövde anpassa oss efter verksamheternas plane-

ringar och rutiner.  

 
Under observationerna såg vi det som en utmaning att hinna anteckna allt re-

levant som skedde, men eftersom vi var två observatörer kunde vi uppfatta 

fler händelser tillsammans. Det bidrog också till ett större perspektiv på 

samma händelser och när vi är två som upplever samma sak blir tillförlitlig-

heten större. Vi diskuterade möjligheten att använda oss av en observations-

mall för att underlätta för oss under observationerna, men efter att ha testat 

mallen insåg vi att den inte underlättade arbetet och vi antecknade därefter 

löpande i ett anteckningsblock. Vår utformade observationsmall innehöll fält 

som innefattade tidpunkt och plats, typ av situation, händelseförlopp, pedago-

gens reaktion samt utrymme för övriga kommentarer. Vi upplevde att mallen 
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var mer tidskrävande än löpande anteckningar men den hjälpte oss däremot 

att få rätt fokus i vidare observationer.  

 
På båda förskolorna satte vi oss i avskilda rum under intervjuerna. Dessvärre 

var dessa ett personalrum och ett allmänt rum på de olika förskolorna, vilket 

bidrog till att vi vid flera tillfällen blev störda av andra pedagoger. Detta kände 

vi inte besvärade oss, men vissa av pedagogerna kom av sig i sina berättelser. 

Men tack vare att vi valt att utgå från observationerna en i taget så upplevde vi 

att pedagogerna lyckades hitta tråden igen. Observationsunderlagen vi an-

vände under intervjuerna bestod av situationer från den aktuella förskolan, 

eftersom vi ville veta pedagogernas förhållningssätt kring händelser i den egna 

verksamheten. I observationsunderlagen valde vi att inte nämna namn eller 

kännetecken på pedagogerna då vi upplevde att vi skulle få en mer övergri-

pande bild om situationerna var anonyma. På detta vis behövde inte pedago-

gerna känna sig utpekade och dem kunde diskutera fritt kring situationerna 

utan att känna att dem värderade någon i sitt arbetslag. Vi diskuterade däre-

mot om vi skulle kunna använda oss av samma situationer till båda försko-

lorna för att lättare kunna se mönster i pedagogernas svar och enklare kunna 

jämföra.  

 
Innan vi gjorde vårt slutliga urval till undersökningen funderade vi på att 

vända oss till fler än två förskolor och därmed också genomföra fler intervjuer. 

Detta hade gett ett bredare material och möjligen ett annorlunda resultat, men 

eftersom vi hade en relativt kort tidsplan valde vi att begränsa vår undersök-

ning till två förskolor. Ett färre antal förskolor bidrog även till att vi kunde gå 

djupare in i vår undersökning. På ena förskolan intervjuade vi samtliga peda-

goger på avdelningen men på den andra intervjuade vi bara två av sju, vilket 

gjorde att vi inte på ett tillförlitligt sätt kunde jämföra arbetslagens förhåll-

ningssätt. Om vi hade planerat att göra en jämförande studie så hade vi valt att 

från början rikta fokus på hur de olika förskolorna arbetar och sett till att inter-

vjua samtliga pedagoger på de berörda avdelningarna och ställa dessa mot 

varandra. Detta är något vi valt att inte göra eftersom vi ville få fram en mer 

generell bild av pedagogers arbetssätt och förhållningssätt. Vi har medvetet 

valt bort att göra en jämförande studie. 
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 Resultat och analys 
Här följer vår analys av vår undersökning om hur pedagoger arbetar med vär-

degrunden i förskolan och hur vi upplevt att den framkommit genom tillsägel-

ser. Intervjusvaren är mer framträdande i resultatet än våra observationer, ef-

tersom de sistnämnda har varit ett underlag i våra intervjuer med pedagoger-

na. Däremot upplever vi att det är viktigt att lyfta vissa observationer i resulta-

tet eftersom de utgjort en stor del i vårt analysarbete. Vi har synliggjort olika 

förhållningssätt, arbetssätt och metoder i två förskoleverksamheter och i detta 

kapitel presenterar vi vår analys med utgångspunkt i de fem punkterna i för-

skolans värdegrund som vi nämnt tidigare. I kapitlet lyfter vi både händelser 

från observationerna och intervjusvar från pedagogerna och för att tydliggöra 

vem som säger vad har vi valt att nämna dem efter nummer; pedagog 1, peda-

gog 2, pedagog 3, pedagog 4 och pedagog 5. Pedagog 3 framkommer inte i nå-

got citat, men pedagogens intervjusvar har haft betydelse i vårt analysarbete. 

Solidaritet mellan människor 

Respekt är ett vanligt förekommande ord i pedagogernas beskrivningar av sitt 

förhållningssätt. Samtliga pedagoger lyfter fram att det är viktigt att lära bar-

nen att respektera varandra och att ta varandra på allvar. En pedagog betonar 

också vikten av att respektera varandra i arbetslaget och att det är viktigt att de 

uppmuntrar, berömmer och stärker varandra i arbetslaget och även sig själv. 

Samma pedagog uttrycker också att de inte ska göra skillnad på utbildning i 

arbetslaget och att varken barn eller pedagoger ska behandlas annorlunda 

oavsett hudfärg, religion eller kön. Det framkommer att det är viktigt att lära 

barnen att följa sociala regler i verksamheten, så som att vänta på sin tur och 

inte avbryta när andra pratar, eftersom det är en stor del av att visa hänsyn och 

respekt mot andra. 
 

Därför att det är att respektera varandra och det försöker man ju få barnen.. Det är 

ju samma när två vuxna pratar och ett barn kommer, man behöver inte avbryta på 

sekunden utan man kan lära dem att nu pratar jag så nu får du vänta. (Pedagog 4, 

personlig kommunikation, 10 november, 2015). 

 

Ett sätt att som pedagog visa respekt mot barnen är att tänka på sitt ordval och 

hur de tillrättavisar dem, då det är viktigt att visa sig ödmjuk även om barnen 

gjort fel. En pedagog betonar vikten av att se barnen som jämlikar och att de 

inte missbrukar sin makt som vuxna och menar också att både barn och peda-

goger bör tänka utifrån hur de själva vill bli behandlade i relationer med 

varandra, detta instämmer även andra pedagoger i. 

 
Barnen sitter vid två bord och äter mellanmål.. En pojke vid ena bordet tar själv ka-

nel till filen. Pedagogerna märker att han tagit alldeles för mycket kanel. 

En pedagog frågar med ett snällt tonläge: “Oj, hur gick det där till?”  
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En flicka svarar: “Han öppnade den här sidan”, samtidigt som hon pekar på sidan 

med ett stort hål på kanelburken. Pojken smakar en sked med bara kanel och socker 

på. 

Pedagogen frågar pojken: “Jaha, var det gott det där?”.  

Pojken svarar: “Nä..”.  

Pedagogen hjälper pojken att byta tallrik och ger honom ny fil. 

(Observation, 29 oktober, 2015). 

 
En flicka (1) tar ner en leksak från en hylla och snurrar runt med den i handen i ett 

rum med en liten lekyta. När hon snurrar råkar hon slå en annan flicka (2) i huvu-

det. 

En pedagog säger med skarpt tonläge: “Men snälla! Det var en kompis där! Vad sä-

ger man?!”. 

Flicka 2 säger: “Det gjorde ont”, samtidigt som hon tar sig på pannan. 

Pedagogen tröstar flicka 2 och förklarar att flicka 1 inte menade att göra henne illa. 

Pedagogen vänder sig sedan till flicka 1 och säger: “Men vad säger man?”. 

Flicka 1 säger: “Förlåt” och barnen går sedan åt olika håll. 

(Observation, 30 oktober, 2015). 

 

Vi har sett under våra observationer att pedagoger bemöter barnen på olika 

sätt genom bland annat ordval och reaktioner. När pedagoger uttrycker sig på 

ett mjukare sätt upplever vi att de undviker att få barnen att känna sig ned-

tryckta, när de däremot använder en hårdare ton mot barnen finns risken att 

barnen känner att de hamnar i underläge. Pedagogernas sätt att bemöta barnen 

kan påverka hur barnen bemöter andra, pedagogerna bör därför föregå med 

gott exempel. 

 
Förklaringar används genomgående i båda verksamheterna för att ge barnen 

förståelse för solidaritet. De förklaringar som är återkommande handlar om 

hur de ska vara mot andra, vad som inte är acceptabelt beteende och även för-

klaringar som tydliggör för barnen vad som är fel i olika situationer. Det är 

viktigt att barnen förstår vad som är rätt och fel, eftersom det bidrar till att fö-

rebygga konflikter. 

 
På förskolans gård står en klätterställning med en rutschkana. En pojke som är i 

behov av lite extra stöd står uppe på klätterställningen och kastar ned en leksak på 

marken. 

En pedagog förklarar för pojken: “Du får inte kasta, tänk om någon får i huvudet, aj 

aj..”, samtidigt som hon förstärker det hon säger genom att klappa på sitt huvud. 

Efter en stund säger pojken “Aj..” och lägger en hand på sitt huvud. 

Pedagogen bekräftar: “Ja, aj. Det gör ont om man får i huvudet”.  

(Observation, 3 oktober, 2015). 

 

I vissa situationer måste de samtala mer med barnen om vad som hänt för att 

skapa en djupare förståelse, medan de i andra situationer endast behöver på-

minna barnen eftersom de redan har en tidigare förståelse. Majoriteten av pe-

dagogerna anser att det inte alltid är nödvändigt att samtala och förklara i alla 

situationer, ibland kan en markering eller påminnelse vara tillräcklig för att 
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barnen ska förstå varför de tillrättavisas. Några av pedagogerna betonar däre-

mot vikten av att samtala mycket med barnen kring konflikter, men också in-

nan konflikterna uppstår, för att försäkra sig om att barnen förstår. Vid samtal 

får barnen möjlighet att tänka till och själva förklara sin upplevelse av situat-

ionen. 

 
En del av att visa solidaritet är att ha förståelse för hur människor ska vara mot 

andra, att vara en bra kompis och inte förstöra för andra. En av pedagogerna 

påpekar att detta är något de bör arbeta med redan när barnen är små för att 

tidigt skapa en grund för hur det är att vara solidarisk. En annan del av arbetet 

är att lära barnen att dela med sig till varandra och att inte någon ska bli utan-

för. Genom att lära barnen att utgå från sig själva och hur de själva vill bli be-

handlade är det lättare att skapa en förståelse för hur de ska bete sig mot 

andra.  

 
[...] man kanske skulle ha frågat ”hur tror du att hon kände nu?, hur skulle du tycka 

att det var om någon skrattade åt dig?, hur skulle du känna?”. Alltså att man vän-

der på det så att man kanske ska försöka se det ur sitt eget perspektiv. (Pedagog 1, 

personlig kommunikation, 5 november, 2015). 

 

Några pedagoger betonar vikten av att skapa förståelse hos barnen för vad för-

låt betyder och när de bör be om ursäkt. I situationer där barnen inte är med-

vetna om att någon blir ledsen är det viktigt att som pedagog vara med och 

förklara att även omedvetna handlingar kan såra andra. Genom förklaringar 

kan barnen få förståelse för andras känslor, vilket också är en viktig del i arbe-

tet med solidaritet. Flera pedagoger anser att de bör bekräfta och bemöta bar-

nens känslor men att det är lika viktigt att lära barnen att bemöta varandras 

känslor. Två av pedagogerna lyfter också hur viktigt det är att förhindra att 

någon blir illa behandlad och att det är viktigt att redan i förskolan uppmuntra 

barnen till att agera och vara hjälpsamma när de ser att någon blir utsatt eller 

när andra bråkar. 

 
[...] den tysta massan. Det är ju där nycklarna till mobbning ligger, alla vi som tittar 

på och inte säger ifrån. Och dem är ju flest och det borde man kanske få in redan på 

förskolenivå på något sätt. (Pedagog 4, personlig kommunikation, 10 november, 

2015). 

 

Däremot är det viktigt att lära barnen att förstå skillnaden mellan att bryta en 

konflikt och att ge sig in i den. Pedagogerna visar en medvetenhet kring att 

mobbning kan börja redan i förskolan och uttrycker därför hur viktigt det är 

att motverka detta genom att lära barnen att vara solidariska. 

 

Människolivets okränkbarhet 

Pedagogerna arbetar mycket med att förebygga kränkande behandling i verk-

samheten genom att lära barnen hur de bör bete sig mot varandra och även 



  

 

 24 

tänka på hur de som pedagoger behandlar barnen. I situationer där de till-

rättavisar barnen vid kränkande handlingar är det viktigt att som pedagog 

tydligt förklara för barnen vad som var kränkande för att skapa en förståelse 

hos barnen för vad som var fel.    

   
Några barn leker i ett avskilt rum och pedagogerna befinner sig i ett större rum in-

till. Två barn kommer ut ur rummet och går fram till en av pedagogerna och berät-

tar att några andra barn har skrattat åt dem. Pedagogen går till rummet och frågar 

barnen varför de skrattade [Vid observationstillfället hördes inte barnens svar]. Pe-

dagogen berättar att man inte skrattar åt andra eftersom man då inte är någon bra 

vän.  

Hon påpekar sedan till ett av barnen: “du som är äldre borde ju veta detta”.  

Pedagogen fortsätter att förklara för barnen att eftersom de som blev skrattade åt 

inte tyckte det var roligt så är det inte snällt att skratta åt någon. Pedagogen frågar 

om hon kan lita på barnen eller om dörren måste vara öppen. Barnen svarar ja och 

pedagogen stänger sedan dörren. (Observation, 14 oktober, 2015). 

 

Som närvarande pedagog vid konflikter kan de försäkra sig om att barnen 

verkligen har förstått varför en situation är kränkande. I situationer där barnen 

själva får lösa sina konflikter kan det vara svårt för barnen att hävda sin rätt 

eftersom ett starkare barn oftast har lättare att stå upp för sig själv. En närva-

rande pedagog kan förhindra detta genom att hjälpa barnen att lösa konflikten 

och även genom att ge barnen förståelse för sin rätt. 

 
Barn klarar inte av att lösa konflikter själva, många säger det att ”nä det får ni lösa 

själva, du är stor, gå ut och fixa det där”. Jag hörde det på en annan avdelning, 

också kommer jag dit och ser två pojkar, den ena mycket starkare än den andra som 

är rädd för honom och då vågar ju inte han proppsa på sin rätt eller stå på sig. Det 

går inte, de kan inte lösa det på det sättet. Så jag tog den konflikten och tog bort den 

saken de bråkade om. (Pedagog 1, personlig kommunikation, 5 november, 2015). 

 

Som pedagog bör de lyssna på barnen när de har något att berätta och bekräfta 

att dem tar till sig av vad de säger samt bekräftar barnens känslor och visar att 

de ser barnen när de söker stöd. Barnen kan känna sig utlämnade om pedago-

ger inte reagerar och inte visar att de ser dem och därför bör pedagogen visa 

att den tar barnen på allvar.  

 
Det är viktigt att barnen får möjlighet att förklara konflikter, eftersom det an-

nars kan leda till att pedagogen tillrättavisar ett barn på fel sätt och att barnen 

blir missförstådda och felbehandlade. Pedagogen behöver vara medveten om 

vad som har hänt i en konflikt för att kunna bedöma hur den ska lösas, detta är 

något flertalet av pedagogerna nämner i undersökningen. Om de inte ser vad 

som hänt i en situation menar en pedagog att det kan vara bättre att säga ifrån 

och sätta stopp i det läge där de ser att någonting fel händer, istället för att ris-

kera att barnen blir orättvist behandlade. Vid olyckshändelser eller missför-

stånd mellan barnen är det viktigt som pedagog att tydliggöra för barnen att 

även en olycka kan bidra till att någon känner sig kränkt. Några pedagoger 
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betonar att barnen vid en sådan händelse bör be om ursäkt och förklara sig för 

att visa att de bryr sig om varandra och varandras känslor.  

 
Några pedagoger uttrycker att de som pedagoger aldrig bör skälla på barnen, 

eftersom de då kan känna sig kränkta, framförallt vid olyckor då det inte är 

meningen. Det är viktigt att lära barnen att det är tillåtet att prova på, skäller 

pedagoger vid situationer där det gått fel kanske inte barnen vågar prova 

själva nästa gång. I situationer där tillsägelser behövs bör pedagoger tänka på 

sitt ansiktsuttryck, tonläge, kroppsspråk och sitt ordval så att barnen inte kän-

ner sig utskällda. Pedagoger har naturligt mer makt än barnen och därför bör 

de inte missbruka sin maktroll. Det är viktigt att behandla barn med respekt 

och se dem som jämlikar samt att behandla dem utifrån hur pedagogerna 

själva vill bli behandlade. En pedagog betonar att de aldrig ska tvinga någon 

till något de själva inte vill göra, de ska heller aldrig straffa ett barn för något. 

De flesta av pedagogerna tycker däremot är det viktigt att som pedagog till-

rättavisa barnen vid kränkande handlingar och att det ibland behövs att peda-

goger visar att de blir arga och tydligt markerar i dessa situationer. 

 
På ena förskolan i studien betonar pedagogerna att det är extra viktigt att ar-

beta med barnen som har svårt med sin impulskontroll för att undvika att 

andra barn blir utsatta för kränkande behandling.  

 
[...] det man ska tänka på då.. det är ju känslan som är snabbare än deras tanke, 

dem går ju på sin känsla och då blir det impulsivt att dem pucklar på eller knuffas 

eller bits. (Pedagog 5, personlig kommunikation, 5 november, 2015). 

 

Pedagogerna nämner att barnen inte menar att vara elaka mot andra och där-

för är det viktigt att bemöta dem på rätt sätt och lägga tid på att hjälpa just 

dem barn som har svårt att hantera vissa situationer. Som pedagog behöver de 

också fokusera på att inte skuldbelägga barnen som ofta är i konflikt utan istäl-

let hjälpa dem i samspelet med andra så att de inte blir utanför. 

 
En pedagog uttrycker att det är viktigt att arbeta mot kränkande behandling i 

arbetslaget och nämner att det är bra att lyfta varandras kompetens och att inte 

göra skillnad på utbildning, kön, religion eller hudfärg. Genom att uppmuntra 

varandra skapas ett tryggt arbetslag där ingen behöver känna sig utanför eller 

kränkt. Även i barngruppen är det viktigt att inte göra skillnad på barnens 

kön, religion eller hudfärg eftersom det kan leda till kränkande behandling. 

 

Jämställdhet 

I förskolans läroplan benämns jämställdhet som en strävan mot jämlikhet mel-

lan de olika könen. I vår undersökning upplevde vi mer skillnad mellan åldrar 

än mellan könen och har därför valt att se på jämställdhet utifrån ett åldersper-

spektiv. 
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I verksamheten är det viktigt att som pedagog inte göra skillnad på vuxna och 

barn, eftersom alla förtjänar att bli respekterade som individer. Som pedagoger 

bör de se barn som jämlikar och en pedagog nämner att de bör sträva mot att 

det ska vara jämställt mellan barn och pedagoger. Två pedagoger menar att de 

inte kan kräva av barnen att göra saker de inte själva vill göra, det är inte att 

visa respekt. En av pedagogerna betonar också att de automatiskt som vuxna 

har mer makt än barnen, men att de inte har större rätt till mer respekt eller 

rätt till särskild behandling bara för att de är vuxna. 

 
Respekt, det är det röda ordet, det som är viktigt för mig. Alla är vi människor även 

om jag är liten eller stor och respekterar man varandra så har man vunnit jätte-

mycket. (Pedagog 1, personlig kommunikation, 5 november, 2015). 

 
Vi upplever att samtliga pedagoger förväntar sig att de äldre barnen ska ta ett 

större ansvar för sina handlingar än vad de yngre barnen behöver, eftersom de 

har utvecklat en större förståelse för hur de bör bete sig i förskolan. I flera situ-

ationer i förskolan där det uppstått konflikter upplever vi att pedagogerna ut-

går från barnens ålder istället för individuella kunskaper. 

 
Cirka åtta barn och en pedagog sitter tillsammans i en ring under en samling. 

En yngre pojke drar hårt i en äldre pojkes kläder upprepade gånger. 

Pedagogen säger till den äldre pojken: “Säg åt honom att sluta.” 

Pojken säger då mycket lågt till den yngre: “Sluta.. sluta..”. 

Den yngre pojken fortsätter att dra i kläderna. Pedagogen tar då upp den yngre 

pojken i sitt knä, men när han inte vill sitta stilla skickas han ut från rummet. 

(Observation, 30 oktober, 2015). 

 

I några intervjuer framkommer det att de som pedagoger ibland kan ha över-

seende med de yngre barnen eftersom de inte förstår lika mycket som dem 

äldre. De äldre barnen förväntas ha en större förståelse för hur de ska bete sig, 

eftersom de barnen oftare får förklarat för sig på ett annat sätt än dem yngre. 

Pedagogerna kan bemöta barnen olika utifrån deras ålder eftersom de inte har 

samma mognadsnivå, yngre barn förstår inte lika bra som de äldre och har inte 

heller samma erfarenheter. 

 
[De yngsta barnen sover i vagnar ute, medan några barn leker i närheten]. 

Är det ett större barn så vet dem att barnen blir väckta och är det ett mindre barn så 

får man förklara varför dem blir väckta om dem skriker. (Pedagog 4, personlig 

kommunikation, 10 november, 2015). 

 

Däremot anser några pedagoger att de yngsta barnen behöver enklare tillrätta-

visningar för att förstå vad som är rätt och fel, medan de lite äldre barnen kan 

behöva tydligare förklaringar. Några pedagoger lyfter att de äldsta barnen kan 

få ett större ansvar att lösa konflikter själva, eftersom de fått en större förståelse 

och erfarenhet sedan tidigare. En pedagog betonar att de ändå måste se dem 

äldre barnen som barn då de ibland lägger över för mycket ansvar på dem just 

för att de är äldst. Genom att anpassa tillrättavisningarna efter barnens ålder 
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ser de till individens mognadsnivå och behov. Samtliga pedagoger menar där-

emot att eftersom de känner barnen kan de ytterligare anpassa sitt sätt att be-

möta barnen i situationer och konflikter utifrån deras enskilda behov. 

 

Alla människors lika värde 

I arbetet med allas lika värde är det viktigt att lära barnen att stå upp för sig 

själva och förstå sina egna rättigheter. Lika viktigt är det också att lära barnen 

hur de bör behandla andra och vilka skyldigheter de har som människor. En 

del av allas lika värde handlar om att alla har rätt att komma till tals och bli 

lyssnade på, men att barnen måste ta hänsyn till andra och vänta på sin tur. 

Ingen har rätt att köra över någon annan. En pedagog menar att det viktigaste 

arbetet med allas lika värde är att pedagogerna samtalar med barnen om hur 

de ska vara mot varandra, detta är något vi har sett att samtliga pedagoger ar-

betar med. Det är viktigt att redan i förskolan börja med detta lärande, med 

tanke på hur samhället ser ut idag. Barnen spenderar många timmar på försko-

lan och det är pedagogernas arbete att se till att de får en bra grund. En annan 

pedagog lyfter att de som pedagoger också bör lära barnen allas lika värde och 

att alla har rätt att behandlas lika, men lika betyder inte alltid samma och det 

är viktigt att försöka få barnen att förstå det. En pedagog instämmer i att när 

det handlar om allas lika rätt bör de som pedagoger utgå från situation till si-

tuation. Ibland kan det vara bra att bryta en konflikt eller en lek för att det ska 

bli lika för alla för då byter de fokus för barnen.  

 
Två pojkar leker bland löv på gården under ett stort träd. Pojkarna har byggt en 

hög av löven. Pojkarna känner på högen med händerna och tycker att den är mjuk 

och pedagogen bekräftar detta genom att också känna på högen. Ena pojken hop-

par sedan på knä ner i högen och skrattar. Efter det hoppar en annan pojke på 

samma sätt ner i högen. 

Pojken som hoppade först protesterar: “Neeej!”. 

Pedagogen säger då till pojken: “Men om du hoppar så får du ju räkna med att 

andra också hoppar”. 

Pojken ser missnöjd ut. 

Pedagogen säger: “I så fall bestämmer vi att ingen hoppar i högen.” 

Pojkarna slutade hoppa i lövhögen och fortsatte att leka under trädet. 

(Observation, 3 oktober, 2015). 

 

En pedagog nämner att det är viktigt att de förklarar och får barnen att förstå 

varför pedagogerna gör något och att alla har samma rätt. En annan pedagog 

menar att när ett barn exempelvis har en sak i en samling så kan det bidra till 

att de andra barnen också vill ha det och då menar pedagogen att ingen borde 

få ha något. Om endast ett barn får hålla i något upplever vi att det kan ses 

som särbehandling och därför kan det vara bättre att istället göra lika för alla. 

 
En pedagog lyfter att barnen i förskolan ofta tycker att saker är orättvisa och 

som pedagoger måste de då både kunna förklara eller visa hur någonting fun-

gerar, däremot är det inte alltid enkelt att reda ut rättvisa och orättvisor.  
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Under mellanmålet får en flicka ett halvt glas mjölk och en pojke får ett fullt av en 

pedagog. Flickan har tidigare under mellanmålet druckit ett halvt glas mjölk. Flick-

an påpekar till pedagogen att det är orättvist att pojken fått mer och att hon också 

vill ha mer. Pedagogen säger att hon får mer när hon druckit upp, hon har ju fak-

tiskt druckit ett halv glas redan och två halva är ju ett helt. Flickan är inte nöjd med 

detta och gnäller om att hon vill ha mer och ”lika mycket”. Pedagogen häller upp 

mjölk ända upp till kanten på glaset och då blir flickan nöjd. En stund senare säger 

flickan att hon inte orkar dricka upp mjölken. Pedagogen säger att det ska hon visst 

göra eftersom hon så gärna ville ha ett fullt glas.  

Pedagogen tillägger: ”Så kan vi prata om orättvisa en annan gång!”. (Observation, 

26 oktober, 2015). 

 

Pedagogen menar att det inte är barnen som styr vad som är rättvist och påpe-

kar också att det är i princip omöjligt att uppnå millimeterrättvisa i en stor 

grupp och överlag i samhället. Det är också viktigt att lära barnen hur sam-

hället ser ut, att ingen ska bli olika behandlad men att alla inte alltid kan få sin 

vilja igenom. Alla barn kan inte heller få sina behov tillgodosedda på direkten 

och då måste de som pedagoger prioritera vad som är viktigast i stunden och 

vad eller vem som står på tur. Barn måste lära sig att vänta på sin tur, men 

ingen ska bli åsidosatt eller glömmas bort. Det är viktigt att vara tydlig med 

barnen att de är viktiga men att pedagogerna ibland kan behöva bli påminda 

om något och då är det bra om barnen hävdar sin rätt och påminner. 

 
I situationer där en konflikt uppstått måste pedagoger ibland avgöra vad som 

går före, om det är individen eller hela barngruppen. 

 
Så det är inget enkelt svar, för man ska ju inte skicka iväg ett gråtande barn, men 

man får göra en bedömning av situationen. Kan jag lämna resten av barnen, för 

hade han bråkat med någon så kan det ju vara en till som är lite upprörd. Som jag 

lämnar om jag går. [...] jag kan ju som pedagog avgöra om det är ett barn jag ska 

följa efter. (Pedagog 4, personlig kommunikation, 10 november, 2015). 

 

Några pedagoger menar att om de är fler än en pedagog blir det lättare att 

hantera situationer på ett rättvist sätt, men ibland kan de också behöva avgöra 

utifrån vilket barn det handlar om. Vissa gånger kan de behöva avbryta tvärt 

om de förstår att en konflikt inte kommer att få en bra lösning och för att före-

bygga storbråk är det bättre att införa en regel eller sätta ett stopp som gäller 

alla. Flera pedagoger menar att det finns ordningsregler för att det inte ska bli 

bråk eller orättvisa och samma regler ska gälla för alla. Finns inte de gemen-

samma reglerna blir det ofta de som är snabba som får fördelarna, och de 

yngre eller svagare barnen hävdar inte sin rätt. 

 
Det är viktigt att som pedagog se till att barnen får en förståelse för vad som 

hänt i en situation och att pedagoger inte bara avbryter konflikter. Det är också 

viktigt att barnen får möjlighet till att delta i förskolans verksamhet och om de 

blir tillsagda ska de få chans att rätta sig. En pedagog betonar att även om ett 



  

 

 29 

barn har gjort fel är det viktigt att bemöta barnets känsla och att reda ut och 

resonera kring vad som hänt. Om ett barn förstör för någon annan måste de 

som pedagoger markera och lösa situationen, exempelvis genom att barnen får 

lämna rummet. En annan pedagog instämmer i att det inte är tillåtet för barnen 

att störa eller förstöra för någon annan och att de då som pedagoger bör ta 

kontroll över situationen. En pedagog nämner att barn som är yngre ibland 

kan ha svårt att förstå sina skyldigheter och då är det viktigt som pedagog att 

agera och lösa situationen på det sätt som är bäst för alla. De äldre barnen kan 

få vara mer självständiga, medan de yngre kan behöva en pedagog närvarande 

för att lära sig hur de bör bete sig mot andra i olika situationer. En del av arbe-

tet med att förebygga konflikter handlar om att samtala om allas rätt och att 

förvissa sig om att alla också förstår sina rättigheter och skyldigheter gentemot 

andra. Grunden är att lära barnen att vara en god vän och bete sig väl mot 

andra. En pedagog nämner också att de ska lära barnen att inte vara själviska. 

Genom att de arbetar för att barnen ska utgå från sig själva och hur de själva 

känner lär de dem att bemöta andra på ett bättre sätt.  

 
Något en pedagog menar är mycket viktigt är att tydligt markera när de upp-

lever att någon är utanför. Alla ska få vara med och ingen ska bli utanför och 

därför måste de lära barnen att se till sig själva och hur de själva hade velat bli 

bemötta.  

 
Att ett barn säger att ”nä du får inte vara med, du får inte leka med oss” också är 

det någon av oss pedagoger som är ute och hör det här, och då måste vi agera di-

rekt. För det är inte okej. Och där får vi också vända på det, att den som har sagt det 

här får höra ”om någon säger så till dig, skulle du bli glad eller ledsen då?” (Peda-

gog 2, personlig kommunikation, 5 november, 2015). 

 

Däremot förklarar en annan pedagog att de ibland får kompromissa och 

komma på lösningar för att alla ska bli nöjda. Vet de att någon inte är mogen 

för att gå in i en lek får de som pedagoger hjälpa till att lösa detta. Ingen ska 

känna att de inte får vara med, men ingen ska heller bli påtvingad att vara med 

någon de inte vill vara med. Ytterligare en pedagog instämmer i att ingen ska 

tvingas vara med någon de inte vill vara med. Om ett barn aldrig får vara med 

får de handla annorlunda, men om barn leker väldigt bra tillsammans är det 

dumt att förstöra eller avbryta det. Beroende på hur barngruppen ser ut för 

tillfället får de se till vilka möjligheter som finns. Om någon ska få vara med är 

däremot en svårhanterad bedömningsfråga och som pedagoger måste de både 

se till barns enskilda behov och till barngruppens behov. 

 
En pedagog berättar att när hon har samtalat med barn lyfter barnen ofta att de 

vill ha någon att leka med och att de inte vill vara ensamma. Pedagogen beto-

nar att dessa är dem viktigaste värdena för barnen i värdegrunden och att det 

därför är viktigt att ha fokus på detta i värdegrundsarbetet. 
 



  

 

 30 

“Det barnen ser som allra viktigast är att de har någon att leka med” (Pedagog 1, 

personlig kommunikation, 5 november, 2015). 

 

Individens frihet och integritet 

I arbetet med individens frihet och integritet diskuteras det mycket om hur 

mycket utrymme till att bestämma själva pedagogerna kan ge barnen i verk-

samheten. En pedagog betonar hur viktigt det är att barnen får utrymme till att 

vara sig själva men flera pedagoger lyfter att de som pedagoger i vissa situat-

ioner behöver sätta gränser för att förhindra en stökig miljö och att barnen be-

svärar andra. 

 
En flicka och en pojke sitter och slamsar och tramsar vid ett bord under mellanmå-

let.  

En pedagog påpekar att man inte ska göra så när man äter mellanmål och säger: 

“Vid bordet sitter man fint och sköter sig. Kan ni två klara av det?”. 

Pojken svarar: “Nej”. 

Pedagogen svarar då: “Nähä, vart ska du sitta då? Och varför kan du inte sitta där? 

Ska du sitta därborta?”, samtidigt som hon pekar mot ett annat bord bredvid.  

Pojken säger: “Ja, då sitter jag inte nära”. (Observation, 26 oktober, 2015).  

 

Ibland behöver dem som pedagoger bestämma, om de skulle ge barnen för 

mycket utrymme till att bestämma själva i verksamheten skulle det bli kaos på 

förskolan och det är därför viktigt med gränser. Några pedagoger betonar be-

hovet av kontroll över barnen i vissa situationer där de inte kan ge dem full 

tillit och de uppnår detta genom att exempelvis öppna en dörr eller genom att 

vara närvarande. I situationer där det lätt uppstår konflikter undviker pedago-

gerna att ge barnen fullt ansvar till att klara sig på egen hand. Som pedagog 

kan de bedöma i vilka situationer de kan ge barnen full tillit eftersom de kän-

ner dem. En pedagog uttrycker däremot att de ibland kan låta barnen göra 

som de vill och går det snett vid dessa tillfällen så kanske de har lärt sig till 

nästa gång, istället för att hela tiden styra barnen så får de själva uppleva vad 

som kan hända. Även i konfliktlösningar menar en pedagog att det är viktigt 

att barnen får vara delaktiga eftersom det bidrar till att de lär sig mer och får 

möjlighet att hitta en lösning utifrån dem själva. 

 
Pedagoger har allas bästa i åtanke när de tar beslut om att barn inte får göra 

vissa saker. Vi har sett att barnen står upp för sin vilja att bestämma själva vad 

de vill göra genom att upprepade gånger göra något de inte får. Som pedagog 

kan de inte alltid ge barnen det utrymmet eftersom vissa handlingar ofta kan 

leda till olyckor och osämja. De försöker ge barnen utrymme till att vara del-

aktiga och att välja själva i verksamheten, men i vissa situationer behöver de 

som pedagoger istället se till barnens behov. Som exempelvis vid matsituat-

ioner där pedagogerna ser till barnens behov och förskolans resurser istället 

för barnens vilja i stunden. När de som pedagoger känner barnen är det lättare 

att bedöma barnens behov och många gånger vet de bättre än barnen själva 

vad det är de behöver. En pedagog nämner ett exempel där det är extra viktigt 
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att utgå ifrån vad barnen behöver och det är när det handlar om barn som har 

svårt med impulskontrollen och där det uppstår många konflikter. Vid dessa 

tillfällen kan de ibland låta barnen göra sådant de tycker om istället för att fort-

sätta samtala och förklara kring de konflikter som uppstår. Deras behov kan 

vara att få ett avbrott från de misslyckanden som följer konflikter. 

 
För att respektera barnens frihet och integritet är det viktigt att pedagoger inte 

står över barnen utan låter dem ta plats i verksamheten. Det är enklare att se 

till barnens frihet och integritet genom att som pedagog se till hur de själva 

känner kring vissa situationer och på så vis lättare kan avgöra hur barnen kän-

ner. 

 
Jag brukar tänka ”hur skulle jag vilja bli bemött?” ”hur skulle jag vilja att en fröken 

såg mig” eller ”hur skulle jag vilja bli mottagen i hallen på morgonen”, då är det 

ganska enkelt. Men det kan man glömma bort ibland, men det är ganska enkelt 

egentligen. (Pedagog 1, personlig kommunikation, 5 november, 2015). 

 

Det är viktigt att barnen inte blir tvingade till något de inte vill och genom att 

utgå från sig själv som pedagog är det lättare att undvika sådana situationer. 

Några pedagoger menar att ingen ska behöva bli tvingad till att umgås med 

någon de inte vill vara med men ingen ska heller tvingas att vara ensam. 

 
Det finns ingen regel som säger att alla ska vara med alla. För det kan man inte 

säga, det är barnets rätt att säga ifrån att dem inte vill vara med alla ibland. (Peda-

gog 4, personlig kommunikation, 10 november, 2015). 

 

När de som pedagoger tar hänsyn till hur barnen känner är det viktigt att ha 

motiv för sina handlingar om de ska hindra barnen från något. En pedagog 

betonar att det inte finns någon orsak att hindra barnen från något så länge det 

inte förstör för någon annan, men om pedagoger hindrar något är det viktigt 

att de förklarar för barnen varför. 

 
Det är viktigt att lära och uppmuntra barnen till att stå upp för sig själva och 

att säga ifrån när det är någonting de inte vill, samt att de lär barnen vad de 

har för rättigheter. Ett sätt att lära barnen att stå upp för sig själva är att skapa 

en gemensam metod att säga ifrån. Samtliga pedagoger lär barnen att säga 

stopp och sluta och att förstärka detta genom att hålla upp handen som ett 

stopptecken. Det är också viktigt att lära barnen att respektera varandra och 

andras rättigheter. 
Vi har ju lärt barnen att sträcka fram handen och säga stopp och det tycker vi är bra 

när dem gör det och det är befogat. (Pedagog 4, personlig kommunikation, 10 no-

vember, 2015). 

 
När man känner som barn att man blir kränkt eller att något inte är okej eller att jag 

vill inte vara med om det här för det känns inte bra då vill vi att de ska säga ”sluta” 

eller ”stopp” [pedagogen sätter upp handen som ett stopptecken] för att markera 
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att nu räcker det. Och det vill vi att alla ska kunna göra och våga stå för. (Pedagog 

5, personlig kommunikation, 5 november, 2015). 

 

Arbetsmetoder och förhållningssätt 

Pedagogerna i vår undersökning har både visat och berättat om olika arbets-

sätt de kan använda sig av i värdegrundsarbetet i förskolan. Vi upplever att 

samtliga pedagogers arbetsmetoder är överensstämmande men vi har också 

sett olika förhållningssätt hos pedagogerna. I vår studie har det framkommit 

att förklaringar och samtal med barnen är en central del för att lära barnen 

värdegrunden. Om pedagogerna inte hjälper barnen att få förståelse så lär sig 

inte barnen vad som är rätt och fel och hur de ska behandla andra i sin omgiv-

ning. Vid samtal får barnen även vara delaktiga och tänka efter själva och för-

ståelsen blir djupare än om pedagogerna bara skulle använda sig av korta till-

sägelser. Vid samtal får även barnen en möjlighet att förklara situationen ur 

deras synvinkel och göra sina åsikter hörda. Ibland använder sig pedagogerna 

istället av korta tillsägelser och tillrättavisningar eftersom det i olika situation-

er behövs tydligare markeringar. Direkta tillsägelser förekommer oftast i situ-

ationer där barnen upplevs vara elaka mot varandra, eller när risken finns att 

barnen kan skada sig. 

 
Ibland har vi en förmåga att vi ska prata och förklara om allting. Ibland ska man 

inte, jag märker att det ibland inte behövs. Om de far med pinnar ute på gården och 

man ser att det bär iväg, då har jag inte sagt någonting utan bara tagit pinnen och 

det har inte blivit någonting. Andra gånger har jag satt mig ner och förklarat om 

pinnar och ögon, men det har inte gått in. Det är bedömningar hela tiden, det som 

är rätt med ett barn ena gången kanske inte är rätt med nästa barn eller nästa gång. 

Kanske inte med samma barn nästa gång. Men det är det som heter fingertopps-

känsla i det här yrket. (Pedagog 4, personlig kommunikation, 10 november, 2015). 

 

Om det är något som barnen redan borde ha en grundförståelse för sedan tidi-

gare kan en påminnelse räcka för att barnen ska förstå vad pedagogen menar 

med att säga ifrån. Vid vissa situationer kan det däremot vara viktigt med en 

efterföljande förklaring för att barnen ska förstå anledningen. 

 
Barnens utveckling främjas av att pedagogerna är närvarande. Genom att vara 

en närvarande pedagog hjälper de barnen att lösa konflikter och få förståelse 

för vad som bidrog till konflikten och hur de själva kan lösa den. Om pedago-

gen inte finns där som ett stöd för barnen så kan det leda till att barnen inte lär 

sig hur de bör bete sig och hur de bör behandla andra. Som närvarande peda-

goger kan de bekräfta barnens känslor i olika situationer och sätta sig in i hur 

de känner och även hjälpa barnen att förstå andras känslor. I barnens samspel 

med varandra kan de som pedagoger behöva vara ett stöd för att bidra till en 

god miljö på förskolan. En närvarande pedagog bidrar också till trygghet hos 

barnen genom att finnas där som ett stöd när barnen behöver det. En del av 

värdegrundsarbetet handlar även om att de som pedagoger visar barnen att de 

tar dem på allvar eftersom de också vill lära barnen att respektera andra. 
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En återkommande metod vissa pedagoger använder på båda förskolorna är 

stödtecken. Dessa tecken menar de bidrar till en djupare förståelse hos barnen, 

eftersom pedagogen dels får en tydligare kontakt med barnen och dels för-

stärks det pedagogen säger. Tecken används främst med barn som ännu inte 

har en välutvecklad talförmåga, men också med barn i behov av särskilt stöd. 

Vi upplever att teckenstöd är en mer övergripande metod i verksamheterna för 

att bidra till förståelse och att det därför är det en viktigt del i värdegrundsar-

betet.  

 
[...] jag använder tecken, som jag faktiskt gör ganska ofta. Och då kan jag göra teck-

net för ”fel”, man ska vara ”snäll”, och då får jag liksom den här ögonkontakten 

med det lilla barnet på ett bättre sätt. Om jag kan visa både med tecken att det var 

fel det han gjort man ska vara snäll. Och då upplever jag att han lyssnar på mig på 

ett annat sätt. (Pedagog 2, personlig kommunikation, 5 november, 2015). 

 
Vi har ett barn som har lätt för att komma i konflikt och då får vi använda mycket 

tecken. Han svarar bättre på tecken än på bilder. Jag tror att han kanske är för liten 

för att förstå bilderna riktigt, så då blir tecknen lättare för honom att ta till sig. (Pe-

dagog 5, personlig kommunikation, 5 november, 2015). 

 
[...] just det där stoppet och hålla upp handen, det lyssnar våra barn ganska bra på 

nu. Både vid konflikter och annat. Och så slipper man.. om man sitter i ena änden 

av lekhallen så kan man få kontakt och bromsa dem lite. (Pedagog 4, personlig 

kommunikation, 10 november, 2015). 

 
Några pedagoger nämner att de arbetar med värdegrunden som ett tema un-

der samlingar med mindre barngrupper, där de fokuserar på att lära sig om 

och samtala kring värdegrunden. Även metoder som rollspel och videoinspel-

ning har nämnts som ett verktyg för att konkret kunna visa barnen hur de ska 

bete sig mot varandra i förskolan. En pedagog lyfter att i verksamheten finns 

det olika metoder som pedagoger kan använda i arbetet med värdegrunden 

och som pedagog är det individuellt hur de väljer att arbeta. Som pedagoger 

använder de den metod de känner sig trygga med och väljer på vilket sätt de 

vill nå fram till barnen. 

 

Svårigheter i värdegrundsarbetet 

Det har framkommit flera svårigheter kring värdegrundsarbetet i förskolan, 

bland annat tidsbrist och brist på pedagoger i vissa situationer. Pedagoger 

nämner att rutiner och särskilda händelser påverkar hur mycket tid de har till 

värdegrundsarbetet i barngruppen. Även antal pedagoger spelar in i hur de 

hanterar situationer och är de fler pedagoger är det lättare att se till allas be-

hov. Antal barn och storleken på barngruppen är också en faktor som spelar 

in. När det händer mycket kan det vara svårt att som pedagog veta vart de ska 

lägga fokus och det är lätt att missa händelser. Konflikter kan därför bli svårut-

redda på ett rättvist sätt eftersom pedagoger inte är fullt medvetna om vad 
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som hänt. Ibland kan det också vara svårt att bedöma vilket barn som ska få 

sitt behov tillgodosett först, eftersom de inte kan bemöta alla samtidigt. Flera 

pedagoger nämner att de trots allt som pedagoger bara är människor och att 

de inte alltid lyckas vara pedagogiska i alla situationer. Ibland handlar peda-

goger impulsivt, de kan missförstå och bli provocerade. Som individer tolkar 

de situationer olika och ibland kan det hända att de gör felbedömningar som 

kan leda till missförstånd. Några pedagoger lyfter också att det är viktigt att de 

förklarar för barnen att de som vuxna också kan göra fel ibland och att de ger 

en förståelse för att en pedagog inte alltid vet allt. 
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 Diskussion 
Syftet med vår studie var att undersöka hur värdegrunden tar sig uttryck i för-

skolans verksamhet. Utifrån vad vi läst i tidigare forskning om värdegrunden 

och det vi fått fram i vår egna undersökning har vi i vår analys utgått ifrån de 

fem värdegrundspunkterna för att skapa en helhet och förståelse för hur peda-

goger förhåller sig till och arbetar med värdegrunden i förskolans verksamhet. 

Vår studie handlar genomgående om pedagogernas arbetssätt och förhåll-

ningssätt i relation till värdegrunden i förskolans verksamhet. I denna del pre-

senterar vi vår diskussion kring vårt resultat gentemot tidigare forskning inom 

området. 

 

Resultatdiskussion 

Utifrån tidigare forsknings uppfattning (Sahinkayasi & Kelleci, 2013; Thorn-

berg, 2008; Thornberg & Oguz, 2013) förväntade vi oss att se en brist på kun-

skap om värdegrundsarbetet i den pedagogiska verksamheten även i vår 

undersökning. I litteraturen lyfter författarna hur bristen på kunskap hos pe-

dagogerna bidrar till ett bristfälligt arbete som baseras på personliga värde-

ringar och därför har behovet av utbildning för pedagogerna ökat. I vår under-

sökning förväntade vi oss inte att se ett sådant medvetet arbete med värde-

grunden i verksamheten som vi gjorde, eftersom tidigare forskning visat mot-

satsen. Det blev tydligt i vår studie att pedagogerna arbetade medvetet med 

värdegrunden och detta synliggjordes både genom vad vi såg i observationer 

och vad vi hörde i pedagogernas egna utsagor. Thornberg (2008) nämner att 

värdegrundsarbetet ofta är oreflekterat och att det därför kan bli taget för gi-

vet. Pedagogerna i vår studie visar däremot på ett aktivt och kontinuerligt ar-

bete med detta och det är tydligt att de reflekterar mycket kring hur och varför 

det är viktigt att arbeta med det. Thornberg lyfter att värdegrundsarbetet lätt 

blir till en rutin i vardagen och vi upplever att han menar detta i en negativ 

bemärkelse. I vår studie har vi tvärtemot detta, sett denna rutin som något po-

sitivt, eftersom vi har upplevt att det reflekteras och diskuteras mycket om hur 

de arbetar med värdegrunden i de verksamheter vi besökt och värdegrunden 

är ett kontinuerligt innehåll i hela verksamheten och ligger som en grund för 

förskolans lärande. Om det hade varit som Thornberg nämner, en oreflekterad 

rutin, i förskolorna i vår studie så upplever vi att deras arbeten med värde-

grunden också hade blivit bristfälliga. 

 
Thornberg (2006) och Ahlberg et al. (2011) menar att värdegrunden lätt blir 

åsidosatt i skolan eftersom de andra pedagogiska ämnena har en större plats i 

skolans verksamhet. De menar att tidsbristen och utrymmet för värdegrunden 

bidrar till att konflikter inte utreds ordentligt, att det aktiva och planerade vär-

degrundsarbetet blir tillfälligt och att det inte blir en genomgående grund i 
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verksamhetens innehåll. Både Johansson (2009) och pedagoger i vår studie lyf-

ter att värdegrundsarbetet bör starta redan i förskolan eftersom att barnen inte 

får lika stor möjlighet att lära sig samhällets värden när de börjar skolan och att 

barnen är mer mottagliga för detta lärande i yngre åldrar. En del pedagoger 

betonar hur viktigt det är att barnen lär sig hur de ska bete sig mot varandra 

och om de inte får den grunden i förskolan bidrar det till barnens brist på den 

kunskapen senare i livet. Både Johansson (2009) och pedagoger i vår studie lyf-

ter att värdegrundsarbetet i förskolan är en stor del i att utveckla barnen till 

goda samhällsmedborgare. Vi kan se en skillnad mellan skolornas och försko-

lornas arbeten då skolorna präglas mer av de mer teoretiska ämnena jämfört 

med förskolan, vilket vi ser som en bidragande orsak till att förskolorna har 

mer utrymme till värdegrundsarbete. 

 
I vår studie har vi även uppmärksammat att värdegrunden har olika plats i de 

olika förskoleverksamheterna vi studerade och att vi upplever att arbetslagens 

förhållningssätt och arbetssätt har en stor påverkan på hur värdegrundsarbetet 

ser ut. På båda förskolorna var arbetet genomgående i verksamheten framför-

allt genom samtal och förklaringar mellan pedagoger och barn, däremot upp-

lever vi att den ena avdelningen är mer inriktad på hela barngruppen och den 

andra avdelningen har till viss del mer fokus på vissa barn. Den första försko-

lan ser på värdegrundsarbetet som något som ska vara genomgående i alla 

barns beteenden och handlingar och att det ska ligga som en grund för allt som 

sker i verksamheten. Pedagogerna menar att värdegrunden bidrar till en ge-

menskap i barngruppen och genom att lära alla samma värden blir det också 

en bättre tillvaro och en kamratligare miljö. På den andra avdelningen ser pe-

dagogerna ett behov av att arbeta med värdegrunden extra mycket med vissa 

barn, eftersom de anses behöva det mer. Övriga barn i barngruppen upplevs 

som mer självständiga och med en mer utvecklad förståelse för vilka värden 

som gäller på avdelningen. Genom att som pedagog bemöta och fokusera mer 

på vissa barn blir det en bättre stämning i hela barngruppen. Trots att värde-

grundsarbetet hade olika utrymmen i de både förskoleverksamheterna så var 

den ändå en stor del i deras innehåll. Vi har därför sett att ett varierat arbets-

sätt i olika förskolor inte behöver påverka värdegrundsarbetet negativt, utan 

det har blivit tydligt för oss att det ibland kan vara viktigare att anpassa arbetet 

efter den barngrupp avdelningen har. Orlenius (2001) lyfter att pedagoger i 

hans studie ser det som negativt att det inte finns ett bestämt sätt att arbeta 

med värdegrunden de kan ta del av, eftersom det är svårt att överföra den till 

praktiken. Thornberg (2008) nämner att svårigheter med värdegrundsarbetet 

kan bero på kunskapsbrist hos pedagogerna. Vi resonerar att en engagerad 

pedagog inte bör ha svårigheter med detta, om de tillsammans i arbetslaget 

samtalar och diskuterar om värdegrundsarbetet för att skapa en medvetenhet 

om vad det innehåller. Vi tror därför att det kan ligga en tanke bakom bristen 

på arbetsbeskrivning för att kunna anpassa arbetet efter behoven som finns i 

den rådande verksamheten. 
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Vi ser tillsägelser som en central del i förskolan och att värdegrundsarbetet 

framkommer tydligt i dessa situationer. Även om vi också har sett i våra 

undersökningar att pedagogerna arbetar med värdegrunden i planerade sam-

lingar, så är det främst i konfliktsituationer som värdegrunden synliggörs. Ge-

nom att pedagogerna bemöter barnen på ett passande sätt, så bidrar de till 

barnens förståelse för vad som blivit fel i situationen och hur de kan göra det 

bättre. En stor del av värdegrundsarbetet i de vardagliga situationerna är att 

pedagogerna är tydliga med barnen genom att samtala, förklara och försäkra 

sig om att de förstår. Vi har också sett att pedagogerna i studien är noga med 

att barnen ska lära sig att utgå ifrån sig själva och hur de vill bli behandlade. 

De menar att det blir lättare för barnen att förstå när de agerar felaktigt mot 

andra, om de ser till hur de själva känner. Sigsgaard (2003) resonerar om tillsä-

gelser och hur dessa påverkar barnen på olika sätt, beroende på hur pedagoger 

säger ifrån. Pedagoger i vår studie menar också att sättet som vuxna säger till 

barnen på, har stor påverkan på hur barnen tar till sig av det som sägs och hur 

det påverkar barnen emotionellt. De menar att kroppsspråk, ansiktsuttryck och 

tonläge har stor inverkan på hur det pedagogen säger tas emot och att dessa 

kan varieras beroende på vad det är de vill åstadkomma med exempelvis en 

tillsägelse. Vi har i vår studie sett en skillnad på hur pedagogerna berättar att 

de handlar och hur de i olika situationer faktiskt agerar. Under våra observat-

ioner upplevde vi att pedagogerna många gånger sa till barnen på ett annat 

sätt än hur de under intervjuerna förklarade för oss. Vi har alltså sett en skill-

nad mellan pedagogernas arbetssätt och förhållningssätt. Viktigt att påpeka är 

däremot att pedagogernas förhållningssätt syns i vardagen men också att, pre-

cis som pedagogerna nämner, de bara är människor och ibland hinner de inte 

tänka igenom sina handlingar. Som människor händer det att de ibland blir 

provocerade och även att de agerar impulsivt i vissa lägen, men i grunden vi-

sar pedagogerna i studien på en god medvetenhet och tydliga motiv för sina 

handlingar. 

 
Både Thornberg (2006; 2008) och Halvars (2014) lyfter att regler är en stor del 

av värdegrundsarbetet och Halvars betonar att reglerna är till för att påminna 

barnen om hur de bör bete sig på förskolan. Vi har i vår studie sett att regler är 

en central del i värdegrundsarbetet på båda förskolorna, och dessa handlar 

bland annat om hur barnen är en bra vän, hur de bör bete sig mot sina med-

människor och hur de bör förhålla sig till samhällets normer. Thornberg och 

Oguz (2013) skriver att respekt är en huvuddel i värdegrunden och att det där-

för bör vara en central del i arbetet med detta. I både den lästa forskningen och 

i pedagogernas utsagor framkommer det att respekt är ett nyckelord i arbetet 

med värdegrunden. Pedagogerna menar att barnen bör lära sig att respektera 

sina medmänniskor, men det är även viktigt att pedagogerna själva är respekt-

fulla mot barnen och kollegorna. Sigsgaard (2003) menar att det är viktigt att 

pedagogerna ser barnen som likvärdiga för att barnen inte ska känna sig un-

derlägsna. Pedagoger i vår studie pratar om makt och respekt och att de inte 

ska missbruka den gentemot barnen. Utifrån både litteraturen och vår under-

sökning uppfattar vi regler som en stor del av det övergripande arbetet i för-
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skolan och även i värdegrundsarbetet och genom gemensamma förhållnings-

regler i verksamheterna skapas en trivsam miljö i vardagen. 

 

Idéer till vidare forskning 

Något vi resonerat kring under arbetets gång, är hur kunskapen om hur peda-

goger arbetar med värdegrunden i pedagogiska verksamheter skulle kunna 

fördjupas eller utökas. Vår undersökning har varit relativt kort och kan på 

många sätt utökas, exempelvis genom en större insamling av empiri. Vi har 

haft en smal tidsgräns för vårt arbete, men om det däremot görs en studie med 

större tidsaspekt skulle möjligheten till en mer djupgående och även bredare 

studie finnas. För att ytterligare bidra med kunskap till ämnet skulle det kunna 

läggas mer fokus på genus och ålder i verksamheten, för att synliggöra even-

tuella skillnader i pedagogernas arbetssätt. Vi har också sett en skillnad i vär-

degrundsarbetet mellan förskola och skola i tidigare forskning, däremot har vi 

inte sett någon forskning som jämför dessa verksamheter med varandra och 

därför anser vi att det kan vara ett intressant område att forska vidare inom. 
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