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 Abstrakt 
Vårt syfte med studien är att undersöka hur pedagoger förmedlar och hanterar 

grundläggande värderingar till barn i förskolan och förskoleklassen för att 

förebygga mobbning och kränkningar. När vi genomförde vår studie använde 

vi oss av vinjetteknik. Vinjett innebär att man formulerar flera 

fallbeskrivningar som pedagogerna får besvara utifrån sina erfarenheter, 

åsikter och värderingar. Vi intervjuade sex pedagoger verksamma inom 

förskolan och skolan på deras arbetsplats.  

 

Våra fallbeskrivningar handlar om utanförskap och mobbning. Utifrån dessa 

fallbeskrivningar ville vi få fram vad sex pedagoger använder för strategier för 

att förmedla grundläggande demokratiska värden och vilka värden som de 

ansåg är viktiga. Det resultat vi har fått från vår studie har visat att pedagoger 

använder sig av olika strategier för att hantera konfliktsituationer som uppstår 

i verksamheterna. Resultatet visade även vilka demokratiska värden 

pedagogerna vill förmedla till barnen.  

 

Pedagogerna i vår studie använde sig av rollspel och teater mellan pedagoger 

och tillsammans barnen, samtal och intervjuer med barn samt reflektioner. Om 

pedagogerna såg ett mönster att ett barn befanns sig i en riskgrupp hade de 

observationer och kill-tjejsnack. De värden som alla pedagoger hade 

gemensamt var att man får absolut inte slåss. Andra värden som pedagogerna 

tog upp i resultatet var att barnen skulle dela med sig och att de är duktig på 

olika saker. Alla människor är olika, men ändå lika mycket värd oavsett var du 

än kommer ifrån. 
 

Nyckelord: Demokrati, Pedagog, Strategier, Värden, Värdegrunden 
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 Inledning  
 

Skolinspektionen (2012) skriver att skolan ska utifrån demokratins ideal 

utbilda demokratiska medborgare som ska medverka i vårt samhälle. 

Anledningen till att man arbetar med värdegrunden i skolan är för att främja 

den demokrati som vi lever efter i det svenska samhället. Men även för att 

motverka odemokratiska uttryck som kan förekomma ute i samhället. 

Skolinspektionen har genomfört en granskning på 17 grundskolor i Sverige för 

att hitta utvecklingsområden kring värdegrundsarbetet i skolan. Det har tittats 

på om eleverna ges förutsättningar att tillgänga sig demokratisk och 

medborglig kompetens. Men främst har det tittats på om eleverna får ta del av 

kunskapen om värden, möjlighet att uttrycka sina egna åsikter och utveckla sin 

förmåga till ett kritiskt och självständigt tänkande. Granskningen visade att det 

finns ett behov på de flesta skolor som var med i studien att det behövs 

utvecklas ett kritiskt förhållningssätt hos rektorer, lärare och/eller i 

undervisningen,(skolinspektionen2012). 

 

Skolinspektionen (2012) skriver att eleverna ska kunna utveckla kompetens 

kring ett aktivt medborgarskap enligt styrdokumenten. Kravet på lärarens 

egen medborgarkompetens blir stort. Det som kan synliggöra normer, värden 

och olika perspektiv i undervisningen är att ha ett självkritiskt reflekterande 

synsätt, (skolinspektionen 2012).  

 

Den aktuella läroplanen för förskolan, obligatorisk och frivillig skola vilar på 

en demokratisk värdegrund. Värdegrunden i förskolans läroplan uttrycker att 

det etiska förhållningssättet ska prägla verksamheten. Omsorg om andra 

människor betonas, liksom rättvisa och jämställdhet samt sina egna rättigheter 

och andras rättigheter ska lyftas fram och göras synligt i verksamheten. De 

vuxnas förhållningssätt är att påverka barnens förståelse och respekt för de 

rättigheter men också skyldigheter som gäller i ett demokratiskt samhälle. 

Barnen ska få möjligheterna att tillägna sig etiska värden och normer främst 

genom konkreta upplevelser. De vuxna är den viktigaste länken i detta arbete 

och de ska verka som förebilder i verksamheten. De ska sträva efter att 

reproducera de demokratiska värden som samhället vilar på och förbereda 

barnen att på sikt aktivt kunna delta i samhället. Det ska syfta till empati och 

omtanke av andras välbefinnande men även en öppenhet och respekt för 

skillnader i människors uppfattningar och levnadssätt, (Lpfö 98 reviderad, 

2010). 

 

Förskolans läroplan betonar värden som vi ska sträva efter, människolivets 

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

jämställdhet mellan könen samt solidaritet med svaga och utsatta är värden 

som förskolan ska hålla levande i arbetet med barnen. Inget barn ska i 

förskolans utsättas för diskriminering på grund av kön, etnisk tillhörighet, 



  

 

2 

 

religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning hos någon anhörig eller 

funktionsnedsättning eller för annan kränkande behandling. Vidare står det att 

pedagoger ska förmedla och förankra mänskliga rättigheter och demokratiska 

värdering samhället vilar på, (Lpfö 98 reviderad, 2010).  

 

Fjellström (2008) Skriver att under 1990 talet har de kränkande behandlingarna 

bland eleverna ökat. Även Lärare har uppfattade att det fanns bristande 

erfarenheter inom etik och moral bland barn och ungdomar, (Fjellström, 2008). 

 

Därför är det vetenskapligt intressant att undersöka hur pedagogerna i 

förskolan och förskoleklassen uppfattas hantera och förmedla de 

grundläggande demokratiska värderingarna om etik och moral till barnen.  
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 Bakgrund 
Vi kommer i detta kapitel att berätta om tidigare forskning. Vi kommer att dela 

in det i avsnitt, första avsnittet handlar om ett historiskt perspektiv. I det andra 

avsnittet kommer vi att redogöra för etik och yrkesetik och vad det innebär. Vi 

det tredje avsnittet kommer vi att redogöra för arbete kring värdegrunden. 

Slutligen kommer vi att redogöra för de praktiska strategierna. 

Historisk tillbakablick från kyrkans makt till elevernas 
eget tänkande 

 

Orlenius (2001) skriver att kyrkan länge har varit huvudman över skolan. Det 

var centralt att barn skulle lära sig följa de regler och normer som gäller i 

vuxenvärlden. Det viktigaste var att barnen skulle lyda men främst fostras till 

gudstro. Kristendom var det viktigaste skolämnet, (Orlenius, 2001). Brandby - 

cöster och Aurelius (2011) skriver att prästen och professorn Eil Johansson 

visade i sina katekesstudier att undervisningen inte började med budorden 

(katekesen). De började med bönerna. Tanken från början var att man vill lyfta 

sådant som barnen kände igen. Bönerna var det som barnen kände igen, både i 

hemmen och i kyrkan lästes dem regelbundet. De skriver även att de tidigare 

utgåvorna som finns i katekesen visar drag i pedagogiken som ska locka 

barnen till att ställa nyfikna frågor, (Brandby - cöster & Aurelius, 2011). 

Begreppet fosterland var centralt och skolans uppgift var att utveckla lydiga, 

tålmodiga och ödmjuka samhällsmedborgare, (Dahlkvist, 2002). 

 

Aldenmyr & Hartman (2009) skriver att Kyrkans normer länge har funnits 

impregnerade i klassrummet. Det var inget man behövde formulera om i 

skolan, tyckte man. År 1996 skedde det dock en förändring. Fackförbundet 

började diskutera att de ville utveckla yrkesetiska principer. De hade samtal 

med lärare och andra kunniga personer inom etik, seminarier och 

internationella samarbeten om yrkesetiska frågor. Fackförbunden ville ha 

yrkesetiska principer i verksamheterna, de skickade ut ett förlag till alla inom 

förbundet. De yrkesetiska principerna presenterades år 2001. Dessa yrkesetiska 

principer var riktade till alla lärare från förskolan till de frivilliga skolorna.  

Dessa principer var utformade utifrån olika rubriker som Eleven alltid i 

centrum, läraryrket och den professionella yrkesutövningen, att upprätthålla 

lärare yrkeslik och slutligen lärarens samhällsuppdrag. Dessa rubriker skulle 

innehålla undertexter som principer som skulle visa hur lärare skulle förhålla 

sig till kollegor, barn och föräldrar. Dessa yrkesetiska principer är något som 

lärare förbinder sig att utöva inom yrket. Yrkesetiken utgör en slags kodex och 

det har varje yrkesgrupp själv tagit fram, (Aldenmyr & Hartman, 2009). 
 

De forskningar vi har hittat visar att det har skett förändringar inom 

utbildningsväsendet, om vi tittar på hur det ser ut idag. Förr ville kyrkan att 
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barnen skulle lyda och fostras till gudstro. Kyrkan har länge varit en central 

roll i skolan. Nu vill man att eleverna ska utvecklas till självständiga tänkande 

individ utifrån de demokratiska värderingar samhället vilar på idag. Dahlkvist 

(2002) beskriver att Skolans övergripande mål har över tid handlat om 

personlighetsfostran som vi senare börjat kalla social fostran som sker i 

samspel med andra i grupp och individuellt. Skolans uppgift är att de ska 

påverka elevernas värderingar och sociala utveckling och inte bara 

koncentrera sig på färdigheter och kunskaper. Skolan skall även lära eleverna 

att i praktisk handling hävda sådana värderingar som utgör grunden för 

demokratisk samlevnad mellan enskilda människor och stater. Vi ska 

samarbeta, ta ansvar och vara solidariska. Begreppet solidarisk har med tiden 

suddats ut och ersatts med social kompetens. Begreppet fostran tenderar att i 

skolsammanhang ersättas med socialisering eller värdegrundsarbete. Under 

1990 talets läroplan, Lpo 94 ersattes begreppet värdering till värden och detta 

knöt man samman med kristen etik som senare ersattes med allmänmänsklig 

etik som en grundläggande byggsten i värdegrunden, (Dahlkvist,2002). 

Emilsson (2008) skriver att vi har gått från öppen auktoritär lydnad till en mer 

diskret osynlig alternativt opersonlig styrning. Pedagoger i dagsläget styr 

innehållet för barn efter vad pedagoger anses vara eftersträvansvärt och styr 

bort sådant innehåll som inte anses vara önskvärt innehåll, (Emilsson, 2008).  

 

Thornberg och Elvstrand (2012) har i dagsläget genomfört en studie på tre 

olika skolor. Som visar att det fortfarande finns karaktäriserande drag av 

traditionell art i skolan. 2/3 delar av de skolor de undersökte yttrade sig de 

karaktäriserande dragen i skolan. Lärarna skulle bestämma de regler som ska 

gälla i skolan och i klassrummet och barnen ska vara snälla och lydiga. Endast 

1/3 visade demokratiska drag, barnen fick möjlighet att delta och bestämma, de 

hade möjlighet att tycka till om skolan. Lärarna i den här skolan ville skapa 

lektioner och aktiviteter utifrån syftet att uppmuntra barnen att aktivt göra 

medvetna val. Undersökningen visade även att lärarna ville uppmuntra 

barnen att förhandla och fundera om det är bra att göra si eller så i en 

situation, och vad blir konsekvenserna av det. Läraren i den här skolan ville att 

eleverna skulle tänka utifrån sina innersta värderingar för hur de ska handla i 

olika situationer. Barnen får delta i diskussioner där de får funderar, diskuterar 

och värdera olika argument om hur man ska göra i en situation och vad den 

situationen kan får för konsekvenser. Undersökningen visade att lärare tror att 

detta är ett bra arbetssätt som ger barnen möjlighet att utveckla demokratiska 

färdigheter, (Thornberg & Elvstrand, 2012). I dagsläget är det mycket fokus 

och arbete mot mobbning, kränkningar och utanförskap. Kan det vara som 

Emilsson (2008) skriver om att vi gått från öppen auktoritär lydnad till en mer 

opersonlig och diskret styrning där pedagoger väljer bort innehåll som inte 

anses eftersträvansvärt, (Emilsson, 2008). 

 



  

 

5 

 

 

Etik och Yrkesetik 

 

Cuellar och Gillis (2012) beskriver att det är svårt att skilja etik från yrkesetik, 

eftersom ens personliga etik är de innersta värderingar och attityder man har 

till livet som yttrar sig i allt vi gör och kan ge belägg för våra handlingar som i 

vardagligt tal kallas moral. Detta beror på att etiken är en del av livet och om 

du inte lever etiskt i ditt vardagliga liv kan du inte förmedla etiska värden i 

din professionella roll som lärare. Etik hävdas vara en attityd till livet, de 

handlar om individuella principer och värderingar till livet som återspeglar sig 

på sitt sätt att leva och arbeta i sin yrkesprofession, (Cuellar och Gillis, 2012). 

Orlenius (2001) skriver att etik är ett begrepp som kommer från grekiskans 

Ethós och beskrivs som sed, sedvänja. Etik beskriver det förhållningssätt vi har 

i sociala sammanhang. Det innebär vad jag personligen anser är rätt eller fel att 

bete mig och hur jag ska handla utefter mina innersta värderingar jag har till 

livet och grundar sig på hela mitt tankesätt. Det etiska förhållningssättet 

påverkar hur jag moralisk handlar och dessa begrepp ligger tätt intill varandra 

och det är svårt att skilja dem åt, (Orlenius, 2001). 

 

Ett gemensamt centralt begrepp Cuellar och Gillis (2012) undersökning för alla 

lärare var att de betonade vikten av att vara konsekvent och tro på det man 

gör. Att vara konsekvent innebär att vara sann mot sig själv och uttrycka sig på 

ett sätt som stämmer överens med sina inre tankar och känslor. När man som 

ledare är konsekvent kunde de också föregå med gott exempel och att agera 

konsekvent visade sig vara ett moraliskt ideal för sina elever, (Cuellar och 

Gillis, 2012).  

 

Boulton-lewis, Brownlee, Walker, Cobb-more och Johansson (2011) Forskning 

kring moraliska värderingar visar att det bygger antingen på sociala regler 

eller på moraliska värderingar som innebär mänskliga rättigheter, rättvisa och 

förstå hur man bör leva. Sociala regler riktade sig mot att man bör bete sig på 

ett visst sätt, säga förlåt, tack och snälla. Några av de lärare som besvarade 

frågor om vad moraliska värderingar innebar, kom de in på dem sociala 

reglerna, att vara snäll mot andra individer och ha en förståelse för sociala 

färdigheter. Lärare uttryckte att det fanns absoluta moraliska värden som alltid 

är rätt eller fel, att döda människor är absolut fel, tar en lärare upp i studien. 

Det som är rätt är att göra det bästa för välden, att bidra positivt som passar för 

hur man ska moraliskt handla. I huvudsak handlade det om att vara neutral 

och att alla är lika oavsett bakgrund, (Boulton-Lewis el al.(2011). Cuellar och 

Gillis (2012) skriver att mänskliga rättigheter, respekt för andra människor och 

mänskliga relationer och mångfald ses som viktiga faktorer i arbetet med att 

var en etisk ledare. Relationer betonas som viktigt i arbetet, inte bara till 

eleverna men även till föräldrar och kollegor för att skapa tillit. De framhöll 

vikten av att ha en human syn på utbildningen och en vid syn på 

undervisningen vad de ville ge eleverna i skolan. Det är inte bara kunskap som 

ska läras in hos barn utan de ska även få utveckla känslor, skapa drömmar och 
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lärare menar att de ville bygga en skola som är värt att öppna varje dag, 

(Cuellar och Gillis, 2012). Öhman (2006)skriver att det är därför det är viktigt 

som vuxen att visa förståelse, bekräfta, ha en öppenhet och ett demokratiskt 

förhållningssätt, där barnen har rätt att uttrycka sina tankar, känslor och 

avsikter. För att ett lärande skall ske är det viktigt att möta barnet där det 

befinner sig och utmana till reflektion och nya undersökningar. Språket har en 

stor betydande del, både språk och i kroppsspråk. Språk och kommunikation 

beskrivs som en process som går hand i hand med varandra, det finns ett 

budskap som skickas från sändaren till mottagaren och avkodas av 

mottagaren. Kommunikation ses som en konstruktion och beskrivs som en 

strävan att göra världarna gemensam. Dialog, reflektion och iakttagelse kan 

hjälpa oss att förstå barns uttalanden och handlingar, (Öhman, 2006). 

 

Cuellar och Gillis (2012) menar att det är en komplex fråga att arbeta i sin 

profession eftersom det är många faktorer som ska tas hänsyn till i det verkliga 

livet, hur pedagoger ska fostra deras elever till etiskt tänkande individer med 

goda värderingar och en human syn. Lärare tror att ett barn kan lära sig räkna 

när som helst men att lära sig var mot varandra är en lång process. Detta kan 

bara läras in när man är ett barn, de grundläggande värderingarna lärs lättare 

in när man är liten. Utbildning går utöver kunskap och elever behöver lära sig 

på alla områden. Detta arbete framgick som betydelselös i förhållande till 

myndigheten, det viktiga var vad eleverna presterade inte hur det agerade. 

Ledarstilen kunde ifrågasättas och ge problem inför myndigheterna. 

Myndigheterna ville se utvecklingen på goda betyg och det viktiga var 

resultatet och vad de presterade i siffror, de brydde sig inte om hur de 

arbetade bara det gav goda resultat, (Cuellar och Gillis, 2012). 

 

Arbetet kring värdegrunden 

 

Colnerud (2004) skriver i sin artikel att inför den nya läroplanen, Lpo 94 kom 

ett nytt begrepp, värdegrund som skulle återknyta det som tidigare inte varit 

möjligt. Tidigare utgjordes värdena utifrån etik och moralfrågor. Nu blev detta 

en fråga om vilka värden som kunde ses som gemensamma i skolpolitiska 

dokument och beskrivs av moralisk och demokratisk karaktär som tillexempel 

människolivets okränkbarhet. Detta skulle utgöra dagens värdegrundsarbete 

som infördes i 1994 års läroplan. Problemet kring värdegrunden är att det 

omfattas av en stor del av de flesta värdegrundsfrågor inom moral- och 

etikfrågor, normfrågor, demokratifrågor, relationsfrågor och 

livsåskådningsfrågor. Detta leder vidare till problem kring frågornas innebörd. 

I skolan definierar lärarna detta kring övertramp mot rasism, mobbning, 

intolerans och bristande demokrati. Lärarnas arbete kring 

värdegrundsfrågorna handlar om att förebygga dessa övertramp i skolan ( 

Colnerud, 2004). 

 

Halvars-Franzén (2010) skriver att studier inom värdegrundsområdet kretsar 

kring vissa teman exempelvis skolan som moralisk arena, normalisering, makt och 
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regelarbete. Dessa teman utgår från perspektiv mellan elever, pedagoger eller 

interaktionen där emellan. Fåtal studier utgår från styrdokument eller andra 

pedagogiska dokument. Många elever strävar hårt efter att komma in i en 

gemenskap och för att motverka utanförskap. Det är inte självklart att skolan 

möjliggör för elever att utveckla en god moralisk syn. Alla elever har olika 

erfarenheter hemifrån och dessa sociala erfarenheter kan skapa konflikter. 

Detta kräver att elever får en pedagogisk handledning för hur de ska hantera 

dessa situationer. Det är viktigt att skolan sätter in insatser för att förhindra att 

elevers naturliga känsla för moralutveckling suddas ut av skolan själv. 

Samhället är i ständig förändring detta betyder att värdegrundsfrågorna också 

behöver hållas uppdaterad och att de problematiseras. Värdegrunden beskrivs 

vara ett samlingsbegrepp om hur vi grundläggande ska arbeta i pedagogisk 

praxis. I Värdegrunden finns ett antal begrepp i en kort men välfylld kontext 

som beskriver hur pedagoger skall förhålla sig och lägga grunden för barn i 

pedagogisk verksamhet det är alltifrån hur vi ska föra oss i sociala 

sammanhang, elevers inflytande samt till hur vi ska hantera mobbning. Allt 

mer läggs fokus på etik och moral i pedagogisk verksamhet, (Halvars-Franzén, 

2010).  

 

Värdegrunden i Lpfö 98 rev 2010 uttrycker att pedagogen ansvarar för att 

verksamheten skall präglas efter ett etiskt förhållningssätt, (Lpfö 98 reviderad 

2010). Öhman, (2006) skriver att omsorg och hänsyn till andra, rättvisa och 

jämställdhet samt egna och andras rättigheter skall lyftas och synliggöras. 

Barnen skall få tillgång till detta genom konkreta upplevelser. Pedagogernas 

uppgift är att påverka barnens förståelse och respekt för vilka rättigheter och 

skyldigheter de har som gäller i ett demokratiskt samhälle. Vi vuxna är viktiga 

förebilder, (Öhman, 2006). Lpfö98 rev 2010 beskrivs det att de ska anspela på 

empati och omtanke av andras trivsel men även en öppenhet och respekt för 

skillnader i människors uppfattningar och levnadssätt, (Lpfö 98 reviderad, 

2010). Öhman (2006) skriver att uppdraget i läroplanen betonar individernas 

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

mellan könen och solidaritet. De grundläggande etiska värdena i förskolans 

läroplan kallas för värdegrunden. De etiska värdena som beskrivs i läroplanen 

kan tolkas och förstås utifrån våra egna åsikter och uppfattningar vi själv har, 

(Öhman, 2006).  
 

Läroplanen framhåller att varje verksam lärare inom yrket ska sträva efter att 

förmedla och förankra demokratiska värderingar såsom människolivets 

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

jämställdhet mellan könen samt solidaritet med svaga och utsatta. Inget barn 

ska utsättas för diskriminering på grund av kön, etnisk tillhörighet, religion 

eller annan trosuppfattning, sexuell läggning, funktionsnedsättning eller för 

annan kränkande behandling, (Lpfö 98 reviderad 2010). Kränkande 

behandling behandlar ett stort område inom fysiska, verbala, psykosocial och 

uttryck i text. De fysiska kränkningarna innebär att någon blir utsatt för slag, 

sparkar eller knuffar. Verbala kränkningar innebär att någon blir hotat eller 

kallad för fula saker, svordomar, gester, miner, fniss, förolämpningar. 
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Psykosociala kränkningen kan innebära att någon blir utanför eller att någon 

sprider falska rykten om en annan person. Slutligen den textburna 

kränkningen innebär att någon skickar anonyma lappar, sms, mail, brev eller 

klottrar om en annan person. Mobbning beskrivs som när någon blir utsatt 

flera gånger och känner sig i underläge, ensam eller rädd, (Jonsdottir, 2007). 

 

Praktiska strategier i förskolan 

 

Johansson (2002) skriver om pedagogers strategier för arbetet med 

värdegrunden i förskolan är att försöka utveckla en förståelse för varandras 

känslor.  De betonade även vikten av att lära barn känna igen olika 

känslouttryck som smärta, sorg, glädje och förstå anledningarna till dessa 

uttryck. De vill skapa förutsättningar för barnen att få kännedom och förstå 

konsekvenser av deras egna handlingar samt andras. Genom att involvera 

barnen i deras egna konfliktsituationer ska barnet få en förståelse av sina 

erfarenheter av hur det kändes att ha blivit sårad för att sedan kunna förstå 

samma känslor hos en annan. En viktig del i moralutvecklingen är att hjälpa 

barn att bry sig om andra och få möjlighet att förstå andra. I huvudsak handlar 

det om att pedagogerna vill hjälpa barnen att lära dem grundläggande 

värderingar av andras välmående. Därför kan det vara viktigt att pedagogerna 

förmedlar en förståelse genom att hänvisa barnet till en liknande situation den 

varit med om för att påminna om hur den kände sig, (Johansson, 2002). 

 

Reflektion 

 

Johansson (2002) skriver i sin studie att det är viktigt att lära barnen att se 

saker ur andras perspektiv på situationer. Den bakomliggande tanken är att 

barnen ska lära sig om respekt för deras rättigheter och pedagogerna vill 

uppmuntra barnen att respektera andras vilja men också sin egen. Barnen ska 

ges möjlighet att hitta lösningar på situationen istället för att få färdiga 

lösningar av pedagoger. De ska även lära sig kompromissa och ta hänsyn till 

varandra men även visa respekt för varandra. Kommunikation är ett bra 

medierande verktyg för att förmedla en god moralisk strategi. Det är viktigt att 

hjälpa barnen att uttrycka vad de vill och ta hänsyn till sina vänners önskan, 

(Johansson, 2002). 

 

Tholin och Thorsby (2012) tar upp begreppet "learning by doing" i sin studie. 

Det innebär att barnen lär medan de deltar. Studien visade att några lärare 

menade att återspegla barns beteende av vad det var vana ifrån. Den visade att 

lärare tar positiva moraliska värderingar och återsegla dem på barnen när de 

gör något rätt, genom att prata med dem på rätt sätt. När läraren själv visade 

ett gott moraliskt beteende ska detta återspegla sig på barnen. Barnen ska 

därefter kunna omsätta dessa goda beteenden i praktiken.  Moraliska 

värderingar utvecklas beroende på den sociala miljön barnen befinner sig i och 

blir påverkad av exempelvis, hemmet eller andra sociala grupper som 
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kompisar eller skolan. Flera lärare nämnde att barn lär sig genom att göra, 

vilket de hänvisade till att barn lär sig av sina handlingar och genom att få lösa 

problem och att få reflektera kring sina handlingar. För att barnen skulle lära 

sig moraliska värderingar innebär det att dem behöver få praktisera dem 

exempelvis via rollspel. Endast få lärare tog upp vikten av reflektion på 

handlingar och konsekvenser, menade att detta var viktigt för barn för att lära 

sig om moraliska värderingar. Barnen får reflektera över saker och hur de 

skulle känna. De får ta in och bearbeta det för sig själv samt samtala om att 

välja att gör det rätta. De flesta lärarna trodde barnen lärde sig moraliskt och 

socialt beteende knutet till ett sammanhang, (Tholin & Thorsby, 2012).  

 

Vidare beskriver Tholin och Thorsby (2012) att läraren organiserade situationer 

och förklarade önskvärda beteenden. Det fanns några regler på skolan som var 

till för barnens egen säkerhet. Läraren hade kontroll över undervisningen och 

de frågor som skulle diskuteras bestämdes av skolan, men diskuterades med 

barnen. Ibland samtalade läraren med barnen om det som händer i samhället 

och satt det i relation till dem själva så de skulle få reflektera över hur de själv 

vill bli behandlade. Denna studie de tog upp vikten av känslor att det är okej 

att ha alla sina känslor, det är okej att vara arg och försöka ta itu med den 

känslan vad som gjorde mig arg och varför jag handlade på ett visst sätt. Det 

var även viktigt att låta barnen ha en röst, att vara öppen och utveckla en 

relation till skolan. Barnen skulle få möjlighet att diskutera olika lösningar och 

prata om problem ord för ord. Det hade även kommit fram till vissa regler och 

vilken plats reglerna har tillsammans med barnen.  Lärarna utgick ifrån 

observationer och experiment. De ansåg att barnen lär genom att göra och få 

pröva sig fram. Vi kan lära oss av vem som helst, genom erfarenhet och 

skolans krav, (Tholin & Thorsby, 2012). 

 

Demokratiska samtal 

 

Tholin & Thorsby (2012) presenterar tre strategier pedagogerna använder sig 

av i att bjuda in barn till demokratiska samtal. Frågor som strategi innebär att 

bjuda in barnet att delta i samtalet. Karaktäriserande drag i detta samtal är 

utformat efter IRF struktur vilket betyder "initiative, response, and feedback” 

(initiativ, respons och återkoppling). Detta innebär att läraren ställde frågor, 

barnen svarade och läraren gav kommentarer på svaren. Dessa kommentarer 

utvärderade barnens svar och korrigerade dem utifrån barnen svar av 

samtalsämnet. Lyssna och tillåta tystnad som strategi skulle uppmuntras genom 

att låta barnen minnas vad de har upplevt genom att läraren frågar "kommer 

du ihåg vad vi pratade om idag innan vi åkte på vår tripp" för att involvera 

dem i samtal genom att fundera innan de får ett svar, kanske de kommer på 

svaret själv när det fått tid att minnas. Det kan även utgå från barnens egna 

frågor. Prioritering av de olika åsikter och erfarenheter av barn, menas att aktivt 

bara lyssna behöver inte betyda att man uppnår ett demokratiskt 

förhållningssätt i klassrummet. Resultatet visade att läraren måste bjuda in 
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barnen att ge förslag och besvara deras initiativ genom att vara tillåtande. 

Läraren har en central roll att göra barnen röster synliga i olika sammanhang. 

Det är viktigt att läraren visar ett genuint intresse och engagemang och tar 

barnens känslor på allvar. Det är inte först man visar att man tar barnens 

känslor och åsikter på allvar som resultat gör skillnad, (Tholin & Thorsby, 

2012). 
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 Syfte 
Syftet med vår studie är att undersöka hur pedagoger uppfattas förmedla 

grundläggande demokratiska värden i förskolan/förskoleklassen.  

 

Vi vill ta reda på hur pedagogerna arbetar i verksamheten för att motverka 

mobbning, kränkningar och utanförskap i deras verksamhet. Vilka strategier 

har pedagogerna för att hantera olika konfliktsituationer som de kan komma i 

kontakt med i verksamheten. Vilka värden pedagogerna kan förmedla till 

barnen när dessa situationer uppstår. 

  

Detta kommer vi att ta reda på utifrån verklighetsanknutna fallbeskrivningar 

som de berörda pedagoger kommer få av oss som kommer delta i vår studie.  

 

Forskningsfråga 

 

Vilka strategier använder sig pedagogerna för att förmedla de grundläggande 

demokratiska värden som samhället vilar på? 
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 Metod 
 

Vi kommer att redogöra för vad vinjettstudie innebär och hur vi gått tillväga 

för att samla in empiri. Vi kommer också att beskriva hur vi gjort när vi 

analyserat vårt material. Vi kommer även att redogöra för de forskningsetiska 

principerna. I slutet presenterar vi vår metoddiskussion. 

 

Vi valde att göra en kvalitativ studie av den anledningen att vi anser oss få mer 

personliga svar och åsikter i personliga möten med pedagogerna. Kvale och 

Brinkmann (2009) skriver om kvalitativa forskningsintervjuer och genom 

denna forskningsmetod försöker den som intervjuar att förstå världen utifrån 

intervjupersonens synvinkel. De menar också att när man genomför intervjuer 

i forskningssyfte så plockar man fram samtalas erfarenheter och börjar ställa 

frågor, (Kvale och Brinkmann, 2009).   

 

Vinjettstudie/Fallstudiemetoden 

Vi valde att använda oss av en metod som kallas för vinjettstudie men den 

kallas även för fallstudiemetoden när vi samlade in vår empiri. Den handlar 

om att man formulerar verklighetsbaserade fallbeskrivningar som 

pedagogerna får besvara utifrån sina egna erfarenheter åsikter och 

värderingar. Vi formulerade fallbeskrivningar som handlar om mobbning och 

utanförskap. Vi gav våra fallbeskrivningar på förhand till sex pedagoger. 

Dessa sex pedagoger fick besvara dessa fallbeskrivningar enskilt utifrån hur de 

skulle ha agerat i olika situationer. Denscombe (2011) skriver att fallstudier är 

bra när man vill djupet på en eller flera enheter som baseras av verkliga 

händelser och processer. Detta är inget som är konstgjort utan detta är en bra 

metod om man vill gå på djupet och undersöka sociala relationer och hur man 

hanterar en viss situation. Fallstudiernas styrka ligger på är att 

undersökningen går ner på djupet snarare än på bredden, att man undersöker 

det speciella än det generella, att man fokuserar på relationer och processer 

snarare än resultat och slutprodukter. Fallstudier ägnas i sina naturliga miljöer 

än konstgjorda samt att man kan använda fler metoder än en som exempelvis 

observationer och informella intervjuer med de involverade. Fallstudier 

fungerar bra när man vill undersöka sociala relationer och processer eftersom 

den erbjuder möjligheter att gå på djupet och reda ut svårigheter i en given 

situation. Utgångspunkten i fallstudier är att studera ett fall än många olika är 

att man kan skaffa sig större förståelse för det speciella och konsekvenserna av 

dem. Detta skulle kanske inte ha kommit fram om man tittat på det generella 

än det speciella, (Denscombe, 2011).  

 Yin (2007) skriver att fallstudier inom forskningen är en av de mest 

utmanande uppgifterna som finns i samhällsvetenskapen. Han skriver även att 
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det är en vanlig forskningsstrategi inom bland annat det sociala arbete, 

statsvetenskapen och sociologin. Den vanligaste forsknings frågan inom 

fallstudiemetoden är utformad efter någon av dessa former av frågor, vem, 

vad, hur, var och varför, (Yin, 2007). 

I vår forskningsfråga används begreppet HUR. Hur pedagoger uppfattas att 

förmedla grundläggande demokratiska värden. Yin (2007) skriver att när man 

använder fallstudiemetoden i pedagogiska fallstudier behöver man inte göra 

en mera strikt och rättvis genomgång av den insamlade empiriska datan.  

Bryman (2011) beskriver att det är viktigt att de situationer man beskriver är 

trovärdiga där respondenterna får fundera på hur de skulle hantera och agera i 

en situation. Det som påverkar respondenternas svar på situationen är den bild 

de skapar sig när de hör situationen, och de personer som är iblandade, men 

även den etniska bakgrunden som pedagogerna har kan ge en inverkan på 

svaret, (Bryman, 2011). 

 

Forsknings etiska principer 

 

Vetenskapsrådet beskriver de forskningsetiska principerna utifrån dessa fyra 

punkter- Informationskravet, samtyckhetskravet, Konfidentialitetskravet och 

nyttjandehetskravet. Dessa principer har som syfte att de ska ge forskaren 

underlag för egna reflektioner och insikter i sitt ansvar kring den forskning 

han eller hon bedriver.  

 

Informationskravet handlar om att forskaren ska ge information om vad 

undersökningspersonen har för uppgift i projektet. Samt att de har 

möjlighet att avbryta sitt deltagande när de vill. 

 

Samtyckhetskravet handlar om att forskaren ska hämta samtycke från 

undersökningspersonen. Om all information som forskaren väljer att ta 

med.  

 

Konfidentialitetskravet handlar om all forskning som hämtas in som 

innehåller etiskt känslig information om personer som kan kopplas till var 

enskild person bör undertecknas en förbindelse om tystnadsplikt. 

 

Nyttjandehetskravet handlar om alla uppgifter som forskaren får in i sin 

undersökning ska inte utlånas för kommersiellt bruk eller till andra icke 

vetenskapliga syften. 

 

Innan vi genomförde vår studie informerade vi deltagarna i studien om de 

forskningsetiska principerna. Vi berättade för pedagogerna att deras svar 

kommer att vara anonyma och inte kunna kopplas till deras verksamhet. Vi 

informerad också pedagogerna att vi kommer att använda oss av fingerade 

namn som pedagog 1 osv.  Innan intervjun redogjorde vi också för syftet med 
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studien och att de närsomhelst kunde avsluta sitt deltagande. 

 

Urval 

 

Vi valde att intervju sex pedagoger verksamma inom skolan och förskolan. 

Alla pedagogerna arbetar i samma kommun. Fem av pedagogerna arbetade 

inom skolan och en pedagog arbetade på förskolan. Vår fokus låg på dem som 

arbetade inom skolan och förskolan eftersom vi ville göra en studie med 

verksamma pedagoger i förskolan och förskoleklassen. En av oss hade 

kontakter inom skolan och frågade pedagogerna om de ville delta i en studie 

om hur pedagoger uppfattas förmedla grundläggande demokratiska värden. 

Alla pedagoger som tillfrågades sa ja. Vårt val av intervjupersoner baserades 

på de kontakter vi hade sen tidigare.   

 

Genomförande 

  

Vi bokade in en tid och dag med varje pedagog. Vi genomförde intervjuerna 

på pedagogernas arbetsplats. Vi intervjuade fem pedagoger som arbetade i 

skolan och en pedagog arbetade i förskolan.  En av oss läste 

fallbeskrivningarna och den andra antecknade. Innan en av oss läste upp 

fallbeskrivningarna för pedagogerna började vi att frågor kring deras yrke och 

hur länge de arbetat inom detta yrke och vad de upplevde roligast i deras yrke. 

Motivet till detta var att vi ville skapa en avslappnad miljö för pedagogerna 

och att de skulle känna sig trygg att samtala med oss. Under intervjuerna har 

vi använt oss av diktafonen för att lättare kunna bearbeta data och få mer 

innehållsrikt material. Vi har även benämnt pedagogerna med fingerade 

namn. För att det inte skall kunna knytas till vare sig pedagogerna eller deras 

arbetsplats. Vi har genomfört vår intervju med pedagogerna enskilt i en ostörd 

miljö, dels för att vi inte ville bli störd av andra moment. Även för vår skull att 

ljudupptagningen inte störs, men även för pedagogernas del att få kunna 

fokusera och koncentrera sig på våra fallbeskrivningar. Pedagogerna har 

under vår studie haft rätt att avsluta när som helst under deltagandet.  

 

Analysens genomförande 

  

Efter varje intervju transkriberade vi vårt insamlade material. Vi lyssnade på 

alla inspelade intervjuer och skrev ner dem ordagrant. Detta tog flera timmar 

att transkribera sex pedagogers olika svar. Vi fick ett rikt material där 

pedagogerna kunde tala fritt. Detta gjorde att vi ökade vår insikt i deras arbete 

genom att lyssna på ljudupptagningarna om och om igen. När vi hade skrivit 

ner allt ifrån ljudupptagningarna började vi att sammanställa var och en av 

pedagogernas svar för att sedan plocka ut de strategier vi kunde hitta. Vi har 

analyserat fallbeskrivningarna tillsammans och sammanställt pedagogernas 

svar under de strategier vi kunde. De olika teman som har framkommit i 
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resultatet (se resultatet) valdes ut utifrån de olika strategier och värden vi 

kunde finna i vårt insamlade material.  När vi har analyserade vårt material 

har vi tagit ut de strategier pedagogerna beskriver för att förmedla värden till 

barnen. Detta har vi lagt in i resultatet vilka strategier vi funnit utifrån olika 

faktorer som reflektion, observation, samtal, intervjuer och riskgrupper. Även 

Värden som pedagogerna ansåg var viktiga. 

 

 I dessa rubriker har vi tagit citat från pedagogernas egna beskrivningar vilka 

strategier de använder sig av för att förmedla vilka värden som är 

eftersträvansvärt i deras barngrupp för att motverka mobbning, kränkningar 

och utanförskap. Vi har även tagit med relevanta citat som pedagogerna 

ordagrant sagt utan att ändra på deras åsikter och uppfattningar.  

 

 

Den metod vi valde för att analysera vårt insamlade material kallas för 

innehållsanalys. Bryman (2011) menar att Innehållsanalysen fokuserar på att 

analysera innehållet i det empiriska materialet man samlat in. Det är speciella 

ord, meningar som kan vara återkommanden. Det kan vara korta 

beskrivningar av vad någon sagt man analyserar. Det är en metod som 

analyserar dokument och texter och är en teknik som används för att dra 

slutsatser i olika karaktäriska budskap. Det skall kunna hänföra till att i förväg 

kunna kategorisera, ge rubriker till de råmaterial man har. Kategoriseringar av 

rå materialets innehåll skall tydligt framgå för att forskaren egna värderingar, i 

den mån det går för att det inte ska påverka processen. Innehållsanalys kan ge 

ett rikt och detaljerad material. Det är en flexibel metod som kan användas till 

olika typer av medel, (Bryman, 2011). 

 

Kvale och Brinkmann (2009) skriver att inom samhällsvetenskapen använde 

man tidigt avkodning och kategorisering för att analysera texter. Inom 

innehållsanalysen gör forskaren en kvalitativ analys av de koder som framgår 

de insamlade materialet. Kvale och Brinkmann menar att man kan nästan allt 

kan kodas exempelvis meningar och normer, (Kvale och Brinkmann, 2009). 

 
Metod diskussion 

 

Vi genomförde en vinjettstudie vilket innebär att vi utformade fyra 

verklighetsrelaterade fallbeskrivningar som skulle kunna uppstå i 

verksamheten bland barn.  Fallbeskrivningarna handlar om mobbning och 

utanförskap. Valets grogrund var att få pedagogers beskrivningar av deras 

erfarenheter och åsikter, hur de skulle hantera de olika situationerna som 

beskrivits i fallbeskrivningarna. Denna metod har gett oss rikliga 

beskrivningar av strategier och värden av hur pedagoger anser sig själva 

hantera olika situationer. 

 

Vår första tanke var att vi skulle först skulle intervjua pedagogerna och sen 

observera dem i deras verksamhet. Men vi ändrade oss och valde att bara 
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intervju. Anledningen till detta var att det kändes som att vi behövde mer tid 

till att göra en sådan studie. Vår tanke med observationer var att finnas i 

verksamheten och se om pedagogerna levde upp till vad de beskrivit för oss 

utifrån vår vinjett. Vi tror oss ha fått andra svar genom att observera 

pedagogerna i verksamheten. 

 

Det vi tog hänsyn till i våra vinjetter var platsen där pedagogen ville sitta. Vårt 

förslag var att sitta ostörd, i ett rum för att få en så stor koncentration som 

möjligt som inte skulle kunna störas av yttre stimuli. I alla fall utom ett 

fungerade detta. I ett fall befann vi oss i ett klassrum under fritidverksamheten 

och detta kunde ha påverkat pedagogens svar. Jämförelsevis med de övriga 

tog denna kortaste tid att utföra. Pedagogen blev störd av barn under tiden vi 

utförde vinjetten. Hon gav korta svar men ändå innehållsrika. Vi tog hänsyn 

av hennes val och detta kan ha påverkat hennes svar. Även placeringen runt 

bordet kan ha påverkat pedagogen, vi satt mittemot pedagogen runt ett 

rektangulärt bord.  Pedagogen kan ha känt sig pressad och av den anledningen 

svarat kort. I de andra fallen har vi suttit antingen vid ett runt bord och suttit 

på sidan av pedagogen eller placerat oss så att en suttit i mitten och en på 

sidan av pedagogen. Vi tror oss ha fått mer personliga diskussioner kring 

vinjetterna när vi hade möjlighet att sitta ostört tillsammans med pedagogen. 

Detta ökade reliabiliteten för vår undersökning. Reliabilitet är tillförlitligheten 

av en undersökning. Denna metod vi använt oss av är tillförlitligheten stark 

för vår studie. Det behandlar pedagogernas uppfattningar och åsikter. 

Tillförlitligheten är kopplad till varje pedagogers svar och uppfattningar om 

hur de tänker. 

 

Andra faktorer som kan ha spelat roll i våra vinjetter är tiden på dagen, några 

av vinjetterna utförde vi tidigt på morgonen. Vi upplevde att pedagogerna var 

mer alert och ville visa oss material för hur de arbetade och utgick från. De 

vinjetter vi utförde på eftermiddagen verkade pedagogerna stressande och 

pratade fortare. Alla pedagoger tyckte vi hade bra fallbeskrivningar och 

verklighetstrogna fall. Pedagogerna tyckte de var svåra att besvara eftersom 

det finns många sätt man kan hantera dessa situationer och allt beror på 

bakgrunden till händelserna. 

 

 Bryman (2011) skriver att vinjetteknik utgår ifrån hur pedagogerna uppfattar 

hur de själva skulle lösa situationer utifrån deras erfarenheter och värderingar. 

Vi tror oss inte få ett sådant rikt material med intervjuer eller enkäter. Validitet 

tittar på bedömningen av slutsatserna från en undersökning om de hänger 

ihop eller inte, (Bryman, 2011). Vi har fått in vårt resultat och analyserat dem 

utifrån de olika punkterna som vi ville titta på. Mätningen av vår 

undersökning hänger starkt ihop med det sammanhang vi undersökt. 

 

Vi tror oss ha fått mer verklighetsförankrade svar av deras uppfattningar, 

åsikter och erfarenhet av området, om hur pedagogerna uppfattar hantera 

dessa situationer samt vilka attityder de vill bidra med. Vi tror oss ha 
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tillhandahållit en mer djupare beskrivning för händelser som ha med vårt 

specifika ämne att göra med denna metod. 
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Resultat  
 

Återkommande i alla pedagogers svar kring fallen var reflektion med olika 

strategier i reflektionerna. Alla pedagoger betonade samtal med barnet/barnen 

och olika sätt det kunde gå till väga. Resultat visade att språket är den 

viktigaste funktionen för barn att göra oss förstådda och bli förstådd genom. 

 

Reflektion 

 

Reflektion är att man få fundera kring sina egna känslor för att förstå 

känslorna hos någon annan.  Kunna reflektera över sig själv och sina egna 

handlingar är jätteviktigt i arbetet med hur man bör vara mot varandra.  

Pedagogerna beskriver att det är viktigt att prata i arbetslaget, inte bara de 

man jobbar med i gruppen utan alla, hela lärarkåren så alla kan vara delaktig 

att förebygga att någon ligger i riskgrupp för mobbning eller kränkningar.  

 
”asså vi har ju arbetslag. Så då tror jag att frågan skulle komma upp i arbetslaget. Man skulle 

börja titta runt i kring på hela skoldagen hur ser det ut? Har det hänt nåt? Är det nånting 

som har gjort att han inte leker? Ehh leker han hela dagarna själv? Verkar han glad ledsen?  

Åsså börjar man liksom utifrån de och sen pratar man med barnet också sen får man prata 

med förädlarna och höra om dom märker nånting hemma” (P6) 

Alla pedagoger beskriver samtal med barnen kopplat till deras egna känslor 

för att barnen ska lära sig känna vad andra kan känna sig. Det uppmanar 

barnen att få reflektera över sina egna situationer genom att fundera kring hur 

dem själva känner sig och hur någon annan skulle känna.  

 
"Hur känner du dig? Hur skulle du känna? Vad tycker du? Prata med alla barn "att vi är 

olika, en del är snabb en del är lite långsammare" (P1) " Man är duktig på olika, olika 

områden" (P1)  

”fråga vad är det som gör att hon säger såhär till Lotta? Varför sa hon *Du är dummast i 

skallen av alla dumskallar* Lotta vad har du gjort för nånting som gör att hon säger så till 

dig? Ofta då säger ja sa ju bara att hon gjorde de och de, eller var så och så. . Å då kan man ju 

nästan: jaha? Var det snällt sagt?  Nä kanske inte och då säger hon att du  är dum.” (P5) 

”Du har ju slagit honom, hur tror du han känner sig” (P2) 

"Man ska samtala med barnet och prata om hur man är som kompis. Barnet får själv fundera 

över hur det skulle kännas om någon gjorde så mot den" (P6) 

Pedagogerna menar att genom reflektion kopplat till barnets egna känslor ska 

barnen kunna förstå hur andra kan känna sig. Pedagogerna menade att man 

ska ha en öppen och rak kommunikation tillsammans med barnen. 
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En annan strategi för att få barnen att reflektera över sina egna känslor och hur 

andra kompisar kan känna sig menade pedagogerna att detta måste man visa 

konkret så barnen har något att ta fasta på. 

”Vi kan man ju visa bollar med känslor, glada munnar, ledsna munnar. Att man konkret 

visar barnen att det kan kännas så, då känns det… lättare att prata med dem här små barna” 

(Pedagog 4) 

Känslobollar är något pedagogerna använder för att låta barnen uttrycka sina 

känslor. Det är bollar med olika uttryck för känslor som glad, ledsen, arg med 

flera. Detta passade även barn som inte har språket med sig.  

Intervju med de enskilda barnen  

 

En annan strategi pedagogerna använder för att förmedla grundläggande 

värden är att intervjua barnen enskilt för att få bådas version. Barnet ska få 

möjlighet att reflektera över situationen och varför de blev ovänner med 

varandra och kallar varandra för dumma saker. Pedagogerna beskriver att det 

är viktigt att prata med båda barnen och höra vad som hänt. 

 
"aa men det är nå att gå igenom å prata med båda om varför det blivit så här, försöka bena i 

det ra, vad det grundar sig i"(P1) . . "men man måste prata med båda och försöka höra vad 

som har hänt" (P4).  

En annan pedagog beskrev att det är viktigt att ta barnens känslor på allvar 

och bekräfta barnets känslor 

 
”ja jag förstår att du blev arg för han klippte i dina kläder, men varför klippte han i dina 

kläder? Så där måste man ju ta dom två direkt på en gång å sätta sig å prata. ” (P6) 

Pedagogerna menar att det är viktigt att ta tag i situationen och reda ut det på 

en gång. 

 

Kroppsspråket 

 

Om någon inte kan språket kan pedagogerna använda sig av tecken eller 

kroppsspråket för att visa vad som är rätt och fel för att barnen ska förstå dem 

sociala reglerna. 

 
"jag skulle använda mig av min kropp och visa klippa hade jag gjort med händerna" (P1).   

"Vi här har ju många barn från alla möjliga olika språk, så vi använder jättemycket tecken 

som förstärker dem" (P4).   

”Förstår han inte språket så kan man visa med kroppen och sådär, använda sig av tecken” 

(P5) 

Kroppen och tecken är två viktiga faktorer som spelar roll för språkets 

inlärning, menar pedagogerna. Kan man inte språket är det svårt att göra sig 

förstådd och då är det viktigt att kunna visa med kroppen eller tecken, 



  

 

20 

 

samtidigt som pedagogen använder ord för att förstärka och vara tydlig vad 

som är rätt och inte.  

 

Rollspel/Drama 

 

Alla pedagogerna beskriver drama eller rollspel som en strategi för att 

förmedla värden till barngruppen hur man ska vara mot varandra. 

Pedagogerna brukar agera mot varandra och barnen får möjlighet att fundera 

kring om pedagogerna varit snälla mot varandra. Ofta när pedagogerna gör 

detta är barnen inte medvetna om att de spelar mot varandra på låtsas, att de 

inte är arga på varandra på riktigt utan de vill få en äkta reaktion från barnen 

att reflektera över.  

 
"ibland måste man se konkret händelsen för att sätta sig in och förstå, så min kollega och jag 

brukar agera mot varann att jag kanske är arg på min kollega, gör nånting mot henne å då 

säger barnen så där får man ju inte göra, ne, åssa pratar vi kring det" (P1).  

Det är viktigt att låta barnen få tänka själv vad som känns rätt och fel. Syftet 

med rollspel är att barnen ska kunna få reflektera över hur någon annan kan 

känna sig när någon varit dum och hur skulle jag känna mig om någon gjorde 

så mot mig.  

 
"Spela teater med barnen, sätta sig in i roller hur det känns om nån inte är snäll, läsa sagor, 

böcker och diskutera kring i små grupper tänker jag, för att inte såna här saker ska hända" 

(P4). 

Pedagogen menar att det finns olika sätt för att få barnen att reflektera över 

situationer hur man är mot varandra, utöver rollspel kan man läsa böcker som 

handlar om hur man är en bra kompis och diskutera boken efteråt tillsammans 

i små grupper. 

 

Delta i leken 

 

Om det uppstår mycket konflikter eller att ett barn inte har någon att leka 

beskrev fem av pedagogerna att det skulle delta i leken för att alla barn skulle 

få vara med, alternativt starta upp en lek med barnet som är utanför för att 

locka in andra barn i leken. Pedagogerna menar att ibland behöver barnet en 

punsch i rätt riktning för att våga ta kontakt och leka med andra barn.  

 
”Jag hade nog gått upp och varit med och spela på planen. Vara med och spela och sett vad 

det var och vad det berodde på ra. Man kan ju liksom undra om det bara var tillfälligt eller 

var det något annat som låg bakom, är man som vuxen med så ser du ju så jag hade nog gott 

in och spelat alltså klivit in och varit med. Åsså tagit med mig Lukas då hade han ju säkert 

åsså fått varit med, å sen så hade man ju säkert fått gjort det några gånger att man som 

vuxen kliver med i fotbollen.” (P6) 

Pedagogerna menade att det är viktigt att barnen ska lära sig att alla är lika 

mycket värda trots att och att man är bra på olika saker 
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”Få fram den här vikten av att alla är lika värda, alla ska kunna vara med oavsett, det finns 

ju alltid plats asså han kan ju va på plan” (P2) 

Vi är alla olika och kan olika saker, är vi mindre bra på tillexempel matematik 

kanske jag är bättre på att läsa. Eller att jag inte få vara med på fotbollen för att 

jag är inte är tillräckligt snabb kanske jag är en duktig målvakt, menade 

pedagogerna. Alla måste få hitta sin plats och det dem är bra på. 

 

Pedagogerna menar att det är viktigt att ta reda på om ett barn verkligen är 

ensam och aldrig har någon att leka med. Då kan det behövas att en vuxen 

kliver in och hjälper barnet.  

 
"Om man upptäcker att det är nån som alltid är ensam å som alltid går åt sidan å sådär, då 

får man ju gå fram själv å börja leka med den här, det här barnet, å sen bjuda in andra till 

leken." 

När pedagogen ser att detta fungerade och att barnet har någon att leka med 

skulle pedagogen obemärkt smyga ur leken för att ser hur det går.  

Observationer 

 

För att se vad barnet intressera sig för tyckte pedagogerna att observera barnet 

i andra sammanhang för att se vad barnet intresserar sig för och tycker om att 

göra. Utifrån barnets intresse dra igång en aktivitet tillsammans med barnet 

som kan locka andra barn till att delta för att försöka få in barnet i gruppen. 

  
”Det är jätte viktigt att alla får vara med, ingen ska vara utanför” (P2) 

Pedagogerna påpekade att det var jätteviktigt att involvera arbetslaget så alla 

vet och kan observera barnet i andra sammanhang. exempelvis under 1 veckas 

tid för att se om det finns en risk för barnet. Inte bara dem pedagoger som 

arbetar med barngruppen utan alla i lärarkåren.  

 

Fem av pedagogerna vi intervjuade svarade för att bäst få reda på om något 

barn fanns i risk för utanförskap skulle de observera barnet. En pedagog pratar 

om att man ska hålla koll tillsammans i arbetslaget så alla är medveten om att 

det har hänt något, så alla får hålla lite extra koll. Sedan är det jätteviktigt att 

Återkoppla hur det har gått till arbetslaget. 

 

Värden som pedagogerna tycker är viktiga 

 

Värden alla pedagoger tyckte var vikiga att förmedla till barnen är hur man är 

en bra kompis och vilka regler som finns på skolan 

”Vi har ju såna trivselregler här på skolan, hur man ska vara, hur man ska vara en bra 

kompis. Dem går vi ju alltid igenom, hur är man en bra kompis” (Pedagog 6) 
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”Dela med sig, låna ut, lyssna på varandra, pratar inte i mun på varandra utan alla lyssnar. 

Vän, vara vänner, även om man inte är bästa kompisar. Säga snälla saker till varandra och 

hjälpa varandra.” (pedagog 1) 

Dem reglerna går alltid pedagogerna igenom tillsammans med barnen. Hur 

man ska vara mot varandra. 

Hälften av pedagogerna ansåg att man skulle göra barnen delaktig i arbetet 

kring dessa värden  

”I början, vi går ju alltid igenom med gruppen för att försöka få gruppen delaktig för jag 

tycker det är jätteviktig.. få barnen att vara med och delaktig då kan dem påminna 

varandra” (pedagog 6) 

”Vi gjorde tillsammans med barnen hur ska, vad får man göra å, kanske inte med pekpinne 

men vi säger hej på morgonen när vi kommer o lite såna grejor som barnen kom fram till” 

(Pedagog 4) 

Barnen får också komma med förslag hur dem vill ha det tillsammans 

tillexempel arbetsro, då skriver pedagogerna ner det. Detta blir då ett värde 

som alla barn och vuxna ska sträva efter. 

Alla pedagogerna tyckte det var viktigt att få fram vikten av allas lika värde. 

Detta lyftes på olika sätt. Pedagogerna menade att alla är olika bra på olika 

saker men lika mycket värda.  

”Man är duktig på olika saker, olika områden.. att vi är olika. En del är snabb en del är 

långsammare” (pedagog 1) 

”Alla människor är olika oavsett vilken kultur man kommer ifrån, hur man ser ut” 

 (pedagog 3) 

Pedagogerna menar att det samtalar mycket kring att vi är olika och att vi 

kommer från olika skolor och har olika bakgrunder. Ännu viktigare tycker 

pedagogerna att det är när barnen kommer från olika länder att få fram värdet 

att vi är olika men lika mycket värda.   

Vidare finns det saker man inte får. Det finns det som absolut inte är okej och 

då menar pedagogerna att man måste vara tydlig direkt och dra gränsen för 

vad som är okej och inte okej. Två viktiga aspekter som vi inte får göra mot 

varandra som är förbjudet är att slåss och kallar varandra för elaka saker.  

”Fysiska, man får inte sparkas, man får inte slåss, bitas och såna saker” (Pedagog 5) 

”Man slåss inte det är absolut förbjudet, man sprakar inte, men samtidigt utifrån mig så kan 

ord såra lika mycket som ett slag… ett slag kan gå över men att bli kallad fula ord och inte 

vara snäll kan ibland vara snäppet värre” (Pedagog 2) 

Pedagogen menar att ord kan påverka barnens självkänsla när man blir kallad 

fula ord. Pedagogen menade inte att det inte gör ont att bli slagen utan att ord 
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sätter sig oftast djupare. Ett slag m enade pedagogen går över och slutar göra 

ont efter en stund.  

Riskgrupp 

 

Pedagogerna tog upp olika strategier för hur de skulle hantera om de fann ett 

mönster för att barnet hamnat i utanförskap.  Pedagogerna tog upp tre olika 

strategier hur det skulle kunna hantera detta för att se om det är en risk för att 

barnet hamnat i utanförskap. 

 

Två av pedagogerna skulle ha kill- och tjejsnack som strategi om de upplevde 

att barn låg i risk för utanförskap. De skulle ha samtal med barnen i kill- och 

tjejgrupper om hur man är mot varandra. 

 

”Då kanske man måste lägga upp en strategi att kanske ha kill och tjej grupper eller ha mera 

samarbetslösningar, tillsammans.” (pedagog 2) 

 

Två pedagoger beskrev att det skulle använda sig av ett sociogram/kompis 

schema om det såg mönster på att barn var utanför.  Ett sociogram/kompis 

schema består av ett schema över vilka barnen leker med. Pedagogerna 

intervjuar barnen enskilt vilka tre kompisar man helst leker med och blir ett 

barn aldrig vald, då finns det en risk för detta barn.  

 

”Vi har ju ett sånt där sociogram…Man kollar vilka, man får välja 3 kompisar och utefter den 

så kan man ju så himla tydligt också se att oj Jens blir inget första handsval , andra handsval 

och då har han förmodligen inget tredje hans val heller. Och då gäller det hur ska vi jobba 

vidare med det här? Då kanske man måste lägga upp en strategi att kanske ha kill och tjej 

grupper eller ha mera samarbetslösningar, tillsammans.” (Pedagog 2) 

”sen skulle jag faktiskt gör en kompis schema, det brukar vi göra ee Å ee en och en, man få 

inte prata inför dom andra, utan man , en och en får man ..ee .. berätta vilka tre kompisar 

man vilka man gärna eker med , vilken man först väljer som kompis, andra och tredje. Så 

frågar man alla åså gör man ett schema på det då ser man om det är NÅN som aldrig är vald 

och då är det en risk.” (pedagog 1) 

Pedagogerna berättar om observation som strategi om man misstänker 

utanförskap. De observerar barnet i olika situationer och sammanhang på 

skolgården och involverar den övriga lärarkåren.  

 

”Man skulle börja titta runt i kring på hela skoldagen hur ser det ut? Har det hänt nåt? Är 

det nånting som har gjort att han inte leker? Ehh leker han hela dagarna själv? Verkar han 

glad ledsen? Åsså börjar man liksom utifrån de och sen pratar man med barnet också sen får 

man prata med föräldrarna och höra om dem märker nånting hemma. Å börjar man märka 

nått mönster där att det är nåt, då måste man ju gå vidare, då måste man ju liksom jobba 

tjejsnack, killsnack, asså såna saker.” (pedagog 6) 

 

Dessa åtgärder beskrev pedagogerna i vår studie att det skulle använda sig av 

om det såg ett mönster att ett barn låg i riskzonen. Fanns det barn som låg i 
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riskzonen var det viktigt att involvera alla i lärarkåren och arbetslaget för att 

finna lösningar både på rasterna och i verksamheten. Förslag hur det skulle 

arbeta var olika samarbetslösningar.  
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 Diskussion 
 

Här kommer vi att presentera vår diskussion. Vi kommer att välja ut olika 

delar från resultatet och diskutera dessa med hjälp av forskning och 

litteraturen från bakgrunden. I slutet kommer vi att berätta om vårt syfte med 

uppsatsen och om vi anser att vi fått svar på vår forskningsfråga. 

I vårt resultat har vi funnit att pedagogerna lägger stor vikt på 

värdegrundsarbetet i förskolan och förskoleklassen och de sociala relationerna 

hur man ska vara mot varandra. Cuellar & Gillis (2012) hävdar att hur man ska 

vara som person kan lättare läras in när man är liten. Detta ska onekligen vara 

svårt att tillägna sig i vuxen ålder, lära sig räkna kan man lära sig närsomhelst 

men lära sig hur man ska vara som en person är lättare att lära in som liten, 

(Cuellar & Gillis,2012). 

Vi har tänkt över detta och kan hålla med, vi bygger upp grunden för vad vi 

tycker är rätt och fel redan när vi är liten för att någon har sagt det till oss eller 

lärt oss det. De värderingar vi tillägnar oss som liten befästs och hänger med 

oss långt upp i livet, kanske hela livet. Det är svårt att ändra en persons 

värderingar om hen inte tror på detta själv. 

Reflektion är en vanlig strategi som pedagogerna använder sig av berättade 

under intervjuerna, med reflektion menade pedagogerna att barnen fick 

fundera kring hur det andra barnet känner sig om de blir puttad, utstött eller 

blir utstött av ett annat barn. Reflektion kunde även vara att fundera över olika 

situationer hur barnet kände sig om någon skulle göra likadant som mig (se 

fall 1 och 2, bilaga 1). Vi tycker att det är jätte bra och viktigt att pedagogerna 

använder sig av den strategin för att lösa konflikter som uppstår. Att barnen 

får fundera över VARFÖR man gör på ett visst sätt och få komma på egna 

förslag och lösningar, är otroligt viktigt tycker vi. Även att barnen verkligen få 

fundera över känslan av hur hade jag känt om någon gjorde så mot mig? Här 

kommer det ju även in hur man ska vara en bra kompis. Pedagog 6 berättade 

för oss att hon tycker det är viktigt att prata med barnet om hur man ska vara 

en bra kompis.  Johansson (2002) skriver genom att involvera barnen i 

konfliktsituationer som de själva har skapat ska barnet få en förståelse av de 

erfarenheter den fått och hur den kändes att bli sårad, för att sedan kunna 

förstå hur det andra barnet kände sig.  

 

Pedagogerna berättade under intervjuerna att de använde sig av observationer 

för att kunna se om barnet man misstänkte var utanför. Då gjorde 

pedagogerna observationer i verksamheten för att se om barnet fanns i risk för 

utanförskap. Då var det viktigt att alla i arbetslaget var involverad och hjälptes 

åt att hålla kolla på rasterna. Detta tror vi är ett bra arbetssätt och ett sätt att 
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hela tiden ligga ett steg före innan det blir värre för barnet. Det gäller ju 

verkligen att ha hela arbetslaget med sig och att alla håller koll. De betonade 

även att det är viktigt med återkoppling i arbetslaget efter en tid. Det håller vi 

absolut med om det är jätte viktigt att återkoppla och fundera över om 

situationen blev bättre för barnet.  Vi tycker att det är jätte viktigt att hela tiden 

arbeta efter värdegrunden i förskolan och skolan. Värdegrunden är stor och 

viktig del av vår läroplan. Pedagoger har ett jätte viktigt uppdrag i förskolan 

och skolan. De skall förankra värdegrunden och göra den en del av 

verksamheten. Värdegrunden i lpfö 98 reviderad 2010 uttrycker att pedagogen 

ansvarar för att verksamheten skall präglas efter ett etiskt förhållningssätt, 

(lpfö 98 reviderad, 2010). Öhman (2006) skriver att omsorg och hänsyn till 

andra, rättvisa och jämställdhet samt egna och andras rättigheter skall lyftas 

och synliggöras. Barnen skall få tillgång till detta genom konkreta upplevelser. 

Pedagogernas uppgift är att påverka barnens förståelse och respekt för vilka 

rättigheter och skyldigheter de har som gäller i ett demokratiskt samhälle. Vi 

vuxna är viktiga förebilder, (Öhman, 2006). I lpfö 98 rev 2010 står det att de ska 

anspela på empati och omtanke av andras trivsel men även en öppenhet och 

respekt för skillnader i människors uppfattningar och levnadssätt, (Lpfö 98 

reviderad, 2010). Öhman (2006) skriver att uppdraget i läroplanen betonar 

individernas okränkbarhet, frihet och integritet, alla människors lika värde, 

jämställdhet mellan könen och solidaritet. De grundläggande etiska värdena i 

förskolans läroplan kallas för värdegrunden. De etiska värdena som beskrivs i 

läroplanen kan tolkas och förstås utifrån våra egna åsikter och uppfattningar vi 

själv har, (Öhman, 2006). En dag hoppas vi att all utanförskap, mobbning 

kommer att försvinna. För att komma dit måste vi vuxna i förskolan och skolan 

arbeta aktivt hela tiden med värdegrunden i verksamheten. 

 

I vårt resultat har pedagogerna berättat för oss om de värdena som de anser är 

viktiga. Dessa värden är en del av vår vardag och grunden läggs redan i 

förskolan. Värden som betonades var att det är absolut förbjudet att slåss, dela 

med sig, att vara duktig på olika saker. Hjälpa varandra och säga snälla saker 

m.m. Alla värden som pedagogerna har berättat för oss finns med i vardagen 

hos oss människor. Tittar vi på hur hela samhället ser ut är dessa värden 

återkommande. Vi ser dem exempelvis när vi väntar i en kö på att de ska bli 

vår tur, när vi får hjälp av våra grannar eller vänner. Alla människor är duktig 

på olika saker och kan bidra med sitt för att kunna hjälpa varandra. Hela vårt 

samhälle är beroende av värden som vi räknat upp. Boulton-Lewis, Brownlee, 

Walker, Cobb-more och Johansson (2011) visade i sin forskning att de 

moraliska värderingarna bygger på de sociala reglerna som handlar om hur 

bör bete sig, exempelvis säga förlåt, tacka och snälla. Men även värderingar 

som hur man bör leva, mänskliga rättigheter,(Boulton-Lewis. Et al. 2011).  

Cuellar & Gillis (2012) skriver att respekt för andra människor och de 

relationerna mellan människorna ses som viktiga faktorer i arbetet med att 

vara en etisk ledare. 

 

Syftet med vår studie var att undersöka hur pedagoger uppfattas förmedla 

grundläggande demokratiska värden i förskolan och förskoleklassen. Vi 
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genomförde en liten studie och är nöjda över de svar vi fått från intervjuerna 

med pedagogerna och vi tycker att vi har fått svar på vår forskningsfråga. 

 

Förslag till vidare forskning 

 

 Har vi gått från ett auktoritärt samhälle till ett samhälle med 

mobbning, kränkningar och utanförskap? 

 

 Hur arbetar pedagogerna aktivt i skolåldern för att motverka 

mobbning, Kränkningar och utanförskap. 
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 BILAGA 1: Fallbeskrivningar 

Vi har förståelse för att du vill vara förebredd inför intervjun, den kommer att 

börja med några allmänna frågor och efter det genomföras intervjun i form av 

fallbeskrivningar som du ska få diskutera och fundera på hur du skulle lösa 

dessa situationer. Våra fallbeskrivningar är formade efter situationer som kan 

ske i verkligheten och de handlar om etik och moral. Eventuella tilläggs frågor 

kan förekomma. 

 

Hur länge har du arbetat som förskollärare? 

Hur länge har du arbetat i den här verksamheten? 

Vad är det som är roligt i detta yrke anser du? 

 

Fall 1 

 

Lucas och hans kompisar brukar spela fotboll varje dag på rasterna, pedagoger 

har varit och observerat där under flera raster och det har aldrig varit några 

problem, pojkarna spelar snällt med varandra. En dag när pedagogen Lena är 

ute på rastvakt ser hon att Lucas kommer gåendes och ser väldigt ledsen ut, 

hon möter upp honom och frågar vad det är som har hänt? Varför är du 

ledsen? Lucas berättar då att när de skulle spela fotboll idag fick han inte vara 

med för att nu tycker de att han är för långsam när han springer och att han 

inte sparkar bollen tillräckligt hårt. Lucas är väldigt ledsen och känner sig 

utstött av sina kompisar.  

 

Hur skulle du hantera den här situationen? 

 

Fall 2 

 

Stina går fram till Lotta och säger att hon är dummast i skallen av alla 

dumskallar och hon knuffar Lotta. Lotta blir jätte ledsen, en av pedagogerna i 

skolan har sett händelsen och springer fram 

Vad skulle du göra? 

 

Fall 3 

 

Det är tre stycken pedagoger ute på rastvakt och dom samtalar kring barnen, 

En av pedagogerna berättar att hon har under en tid nu sett att Jens aldrig 

leker med någon, han leker oftast ensam vid gungorna och avviker från 

platsen när andra barn kommer. De har försökt och prata med honom men han 

säger bara att han vill leka med något annat.  

 

Hur skulle du hantera den här situationen?  



  

 

 

Fall 4 

Lena ordnat en pyssel stund inför alla hjärtans dag.  Nils sitter och 

klipper/klistrar när Ali kommer dit, han har nyligen flyttat till Sverige 

tillsammans med sina föräldrar, Han har svårt och komma in i gruppen och 

vet inte riktigt hur han ska bete sig, sen tidigare är han känd bland 

pedagogerna att han ofta hamnar i konflikter. Ali går fram till Nils och klipper 

i hans tröja, Nils blir jätte arg och slår Ali i ansiktet. Pedagogen Lena ser detta 

och springer fram. 

 Hur skulle du hantera den här situationen? 

 

 



  

 

 

 BILAGA 2: Missiv  

Hej! 

 

Vi heter Maria Westin och Emma Viklund och vi studerar vid Mittuniversitetet 

i Härnösand till lärare med inriktning mot förskola/förskoleklass.  

 

Vi går nu sista terminen och det har blivit dags för oss att skriva examens 

arbete. Syftet med vår studie är att undersöka hur pedagoger hanterar vissa 

situationer som kan uppstå i den vardagliga verksamheten som kan påverka 

andras välbefinnande/välmående. Det vi kommer belysa i detta område kring 

våra fallbeskrivningar är när barn kallar varandra för olika saker eller om ett 

barn känner sig utanför. Vi förstår att detta är ett svårt och känsligt område 

och tar hänsyn till detta. Anledningen till att vi vill undersöka detta är att vi 

söker kunskaper om hur verksamma pedagoger uppfattas hantera detta och 

vilka strategier pedagoger kan ha för att förmedla ett budskap i barngruppen i 

vårt framtida uppdrag som lärare.  

 

Vi önskar om det är möjligt att få komma och genomföra intervju med dig. 

Intervjun uppfattas ta ca 30-45 minuter. Intervjun är planerad att få 

genomföras vecka 10. Vi tar tacksamt emot svar senast fredag vecka 9.  

Om du tillåter, önskar vi spela in samtalet med en diktafon. Allt som spelas in 

kommer endast att höras av oss och du kommer att vara anonyma, vi kommer 

endast använda den information du ger oss till vårt uppsatsarbete. De data vi 

samlar in kommer inte att kunna knytas till er personligen eller din 

verksamhet. Deltagandet är helt frivilligt och om du under utförandet känner 

att du inte vill vara med längre, vi accepterar ditt beslut. Vi ser fram emot att 

höra av dig, ditt deltagande är värdefullt för oss. 

 

Har du några frågor så tveka inte och höra av dig till något av oss.  

 

Tack på förhand  

 

Med vänliga hälsningar Emma och Maria 

 

Emma Viklund Maria Westin 

LillEmma_90@hotmail.com Gull3ts@hotmail.com 

076-1305895 070-666 99 74  

  

Handledare:  Catharina Höijer 

 Catharina.hoijer@miun.se 
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