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Abstract 

Share your bread with the hungry – A discourse analysis of the preschool core values in 

current and historical curricular texts 

This essay is a study of the core values of the Swedish preschool curriculum. The national 

preschool curriculum begins by outlining the foundation of core values which the preschool 

education rests on. In the new national preschool curriculum Lpfö18, which takes effect in the 

summer of 2019, the core values have been changed to some extent. This raises the questions: 

where do these core values come from and how different are they from previous core values? 

Therefore, the main research questions of this study are: what core values discourse is created 

in Lpfö18 and how does it compare to core values discourses from previous preschool curricula? 

The empirical data used for this study consists of extracts from different national preschool 

curricula and similar pedagogical texts in which core values are presented. To process the 

empirical data, the study used discourse analysis. In particular, the study used the terms “nodal 

points” and “floating signifiers” from theorists Laclau & Mouffe (2008) and was also inspired 

by the practices of text analysis outlined by Fairclough (2013). Through the use of discourse 

analysis, it has been possible to study continuity and change in the core value discourses as 

expressed in preschool curricular texts. The results show that the values most central to the core 

value discourse in the new national curriculum, such as democracy and human rights, can be 

traced back to the core value discourses in previous curricula and also to an international 

children’s rights discourse. The study also found that some core values from earlier curricula 

were still left as traces in the new text. Core values related to human rights in particular were 

found to be important in every version of core values discourse studied. However, there were 

also values which had been included in the discourse more recently or which had been excluded, 

which shows that there is both continuity and change in the preschool core values discourse. 
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Inledning 

Detta examensarbete kommer att handla om förskolans värdegrund. I den nuvarande 

läroplanen, Lpfö98:16 (Skolverket 2016), ägnas de första avsnitten åt att redogöra för 

förskolans värdegrund och uppdrag (ibid, s. 4–7). Resten av läroplanen vilar därmed på 

värdegrunden som sätter upp grundprinciper för hur hela verksamheten ska genomföras. I min 

framtida roll som förskollärare är den något jag måste förhålla mig till, något att inspireras av, 

hålla i bakhuvudet men också tänka kritiskt kring. På många sätt definierar värdegrunden vem 

jag i min yrkesroll ska vara och därför vill jag nu studera den lite närmare. 

Begreppet ”värdegrund” kan vid en första tanke verka tydligt nog, men vad det egentligen 

innebär och vad som menas rent praktiskt blir svårare att sätta fingret på. Ordet ”värdegrund” 

kan tyckas antyda något stabilt, något som alltid funnits och alltid kommer att finnas, men i 

realiteten är hela läroplanen, inklusive värdegrunden, något som förändras i takt med att 

samhället och förskolan förändras. Nationalencyklopedin definierar värdegrund som ”de 

grundläggande värderingar som formar en individs normer och handlingar” (NE 

Uppslagsverket u.å.). I en djupare förklaring klargörs också att begreppet särskilt används inom 

skolväsendets läroplaner, lanserat först i Lpo94, men att det blivit ett mer allmänt begrepp som 

rör riktlinjer kring moral, etik, normer, relationer, demokrati och livsåskådning (ibid.). 

Begreppet i sig har alltså en relativt kort historia inom skolan, men självfallet har verksamheter 

för yngre barn även förr i tiden haft värderingar att förhålla sig till, både i relationen till barnen 

och att lära ut. Vilka värderingar som betraktats som grundläggande i förskolan eller 

motsvarande verksamheter har sett olika ut i olika tider och påverkas bland annat av diskurser 

kring barn och barndom. 

Medvetenhet om värdegrundens föränderlighet leder också till insikter om att värdegrunden 

inte är en universell sanning. Den har inte alltid sett likadan ut och kommer att förändras i 

framtiden. Beslut om vad som ska ingå i läroplanen, inklusive värdegrunden, är politiska, vilket 

innebär att de som har politisk makt även har makt att definiera vem jag i min yrkesroll ska 

vara genom att bestämma vilka värderingar jag måste upprätthålla. Med detta i åtanke är det 

intressant att fundera på hur just dessa värderingar kom in i värdegrunden, hur de uttrycks och 

hur barn, barndom och förskola konstrueras genom dem. Vilka perspektiv, åsikter och tankar 

är det som värdegrunden bygger på? Vilka olika diskurser kring barn, barndom och förskola 

har satt spår i förskolans värdegrund? Hur har värdegrunden skapats och omskapats i olika 

läroplaner och pedagogiskt riktningsgivande texter genom förskolans historia? Det vill säga, 
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finns det spår i den nutida läroplanens värdegrund av de värderingar som styrde verksamheter 

för yngre barn innan förskolans läroplan kom till? Att studera detta kan ge en tydligare bild av 

vad värdegrunden är och skapa möjlighet till reflektion.  

I och med att en ny läroplan för förskolan, Lpfö18, träder i kraft under sommaren 2019 är det 

relevant att undersöka om förändringar av de grundläggande värdena har skett och i så fall var 

dessa förändringar kommer ifrån. Ur en förskoledidaktisk synpunkt får värdegrunden förnyad 

relevans i och med att den nya läroplanen i större utsträckning använder ordet ”aktivt”, 

exempelvis att tendenser till diskriminering ”ska aktivt motverkas” (Skolverket 2018, s. 5). 

Förskolans värderingar är alltså inte bara något att hålla i bakhuvudet, utan något som medvetet 

ska inkluderas i verksamhetens pedagogiska arbete. Målet är att värdegrunden genomsyrar 

förskolans hela verksamhet, vilket gör att jag som pedagog måste reflektera kring hur jag 

uppfyller den i alla situationer, aktiviteter och möten med människor. 

Arbetet med denna studie har gett mycket glädje. Att läsa de olika versionerna av värdegrunder 

som funnits och finns i förskolan skapar i första hand en oerhört vacker bild av verksamhetens 

visioner och strävan i olika tider att göra det bästa för barn, för samhället och för världen. Det 

ger inspiration, stolthet och en längtan att få vara del av detta betydelsefulla arbete. Det är 

meningsfullt att studera förskolans värdegrund eftersom värdegrunden är en central del av 

förskoleverksamhetens pedagogiska uppdrag. Att undersöka vilka diskurser som har satt spår i 

förskolans värdegrund kan skapa en tydligare bild av vad värdegrunden är så att en djupare 

reflektion kring dess innebörd kan äga rum.  
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Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna studie är att undersöka vilka diskurser om värderingar som satt spår i 

förskolans värdegrund och att därmed skapa en fördjupad reflektion och förståelse för vad 

förskolans grundläggande värden innebär. Studien har för avsikt att jämföra värdegrunden så 

som den uttrycks i den nya läroplanen Lpfö18 med värdegrunden i tidigare läroplanstexter för 

att se hur diskurser kring förskolans värdegrund produceras, förändras och förnyas i dessa 

texter. Centrala frågeställningar är:  

- Vilken värdegrundsdiskurs produceras av förskolans värdegrund såsom den uttrycks i 

Lpfö18? 

- Vilka likheter har den nutida läroplanens värdegrund med värdegrunder som funnits i 

förskolepedagogiskt riktningsgivande texter förr i tiden? 

- Hur har värderingar i förskolans läroplanstexter förändrats och bevarats från 1800-talet 

till idag? 

Tidigare forskning 

I detta avsnitt presenteras tidigare forskning om hur förskolans läroplansinnehåll har förändrats, 

om förskolans värdegrund samt forskning kring diskurser om barndom. 

Förskolans läroplan förändras 

Förskolans historia kan studeras ur ett läroplansteoretiskt perspektiv. Vallberg Roth (2001) har 

med ett utvidgat läroplansbegrepp studerat pedagogiskt riktningsgivande texter i studien 

Läroplaner för de yngre barnen – Utvecklingen från 1800-talets mitt till idag. Analys av 

materialet resulterade i läroplansmönster som Vallberg Roth sammanfattar i fyra begrepp och 

perioder: Guds läroplan, Det goda hemmets och hembygdens läroplan, Folkhemmets 

socialpsykologiska läroplan och Det situerade världsbarnets läroplan (ibid, s. 247). 

Den läroplansperiod som Vallberg Roth (2001) kallar för ”Guds läroplan” sträcker sig från 

mitten till slutet av 1800-talet (ibid, s. 248). De texter och principer som bildar läroplanen för 

den här tiden var först lutherskt skolorienterade och senare mer Fröbel-influerade. I Småbarn- 

Skolan var nyckelorden undervisning och kristlig uppfostran, medan arbetsstugor lärde ut 

hantverk och luthersk arbetsmoral. Den samhälleliga bakgrunden till detta var att vuxna i 

förindustriell tid haft ansvar att undervisa sina barn hemma men att det på 1800-talet, under 

industrialiseringen, fanns föräldrar som på grund av arbete utanför hemmet inte längre kunde 
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uppfylla plikten att fostra, undervisa och se till sina barn i hemmet. När Småbarn-Skolor, 

småskolor och arbetsstugor inrättades för att fylla dessa behov var läroplanen patriarkal och 

hyllade Gud, Kungen och fäderneslandet (Vallberg Roth 2001, s. 248-251). 

Nästkommande läroplansperiod som studien identifierade kallar Vallberg Roth (2001) för ”Det 

goda hemmets och hembygdens läroplan” och den sträcker sig från sent 1800-tal till mitten av 

1900-talet (ibid, s. 251). En ny våg av Fröbel-pedagogik formade teorin bakom denna periods 

läroplan som utformas till stor del av barnträdgårdslärarinnor. Lek, uppfostran och moderlig 

omsorg är centralt och institutionerna ska vara hemlika med hushållsrelaterat innehåll; inte 

skolmässiga. Den samhälleliga bakgrunden var att industrialiseringen hade upplöst hemmet 

som produktionsenhet, men att det parallellt med detta vuxit fram ett romantiserat, borgerligt, 

hem- och familjeideal som genom folkbarnträdgården förmedlades till arbetarklassens barn och 

mödrar för att skapa social fred mellan olika samhällsgrupper. Klass och kön skulle leva sida 

vid sida, men utan någon direkt utjämning eller könsöverskridande. Flickor och pojkar fostrades 

tillsammans och med gemensamma sysselsättningar, men med könssegregerade undertoner där 

pojkarna framställdes som kraftfulla byggare och flickorna som själfulla husmödrar (Vallberg 

Roth 2001, s. 251-254). 

Från mitten av 1900-talet, efterkrigstiden, till mitten av 1980-talet var det som Vallberg Roth 

(2001) kallar för ”Folkhemmets socialpsykologiska läroplansperiod” (ibid, s. 254). Förskole-

verksamhet under denna period hade enligt studien demokrati och allsidig personlighets-

utveckling som ändamål och barn sågs som köns-, klass- och kulturneutrala. Pedagogiska texter 

skrevs av psykologer och förskolan fick ett naturvetenskapligt och samhällsrelaterat innehåll. 

Samhällskontexten i denna period var att Sverige efter kriget präglades av en socialdemokratisk 

folkhemspolitik som gjorde att stat och kommun fick ett allt större inflytande. 

Folkhemspolitiken eftersträvade utvecklad social omsorg, ekonomisk utjämning och ett 

utsuddande av klasskillnader med mer solidaritetskänsla för samhälle och medmänniskor. 

Förskolan skulle fostra framtidens demokratiska medborgare, vara lika för alla, könsneutral och 

utjämnande (Vallberg Roth 2001, s. 254-258). 

Den sista läroplansperiod som identifieras är ”Det situerade världsbarnets läroplan” som 

sträcker sig från slutet av 1980-talet till slutet av 1990-talet (Vallberg Roth 2001, s. 258). 

Förskolan kopplades närmare samman med skolan i och med att den hamnade under 

Utbildningsdepartementet och Skolverket. På socialkonstruktivistisk grund blev det livslånga 

lärandet och en varierad, individualiserad och globaliserad lärandemiljö viktig. I den första 

nationella läroplanen för förskolan, Lpfö98, betonas synen på barnet som kompetent 
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medborgare med demokratiska rättigheter till inflytande. Studien beskriver det som ett 

pluralistiskt, situerat barn, det vill säga att lärandet är situationsbundet och olika barn lära sig 

olika i olika situationer beroende på specifik kontext och praktik. Samhällskontexten under 

denna period präglades av nya kommunikationsformer, mångkulturalitet och snabb 

globalisering, vilket speglade sig i läroplanen genom att den präglas av hänsyn till individen, 

flexibilitet, likvärdighet och frihet att välja (Vallberg Roth 2001, s. 258-263). 

Vallberg Roths (2001) undersökning visar att det med ett utvidgat läroplansbegrepp går att 

studera förskolans pedagogiska historia och skönja mönster som indelar historien i perioder 

präglade av olika ideal, syften och praktiker. Hennes studie visar också att förändringar i 

förskolan och i diskursen kring den kan kopplas till förändringar i samhället. 

Fredriksson (2005) har i studien Från undervisning till lek. Barnet, folkskolan och 

förskolepedagogikens förändring, ca 1860–1900 undersökt mer specifikt varför pedagogiken i 

den tidigaste förskolan förändrades i slutet av 1800-talet. Småbarn-Skolor, som startades under 

1830-talet och framåt, hade syftet att vårda och fostra fattiga barn i åldern 2-6 år (ibid, s. 1). I 

Småbarn-Skolorna fick barnen lära sig läsa, skriva och räkna i skolliknande förhållanden (ibid.). 

Pedagogiken centrerade alltså kring undervisning och var relativt olik hur förskolan senare kom 

att se ut. En förändring skedde i slutet av 1800-talet när pedagogiken blev mer Fröbel-inspirerad 

och centrerade kring lek, sång och pyssel (ibid.). Fredriksson ifrågasätter andra forskares 

förklaring att denna förändring skulle skett på grund av en allmän förändring i synen på barn 

under 1800-talets slut med framväxten av en romantiserande och sentimental barnsyn (ibid, s. 

2). Källmaterial från Småbarn-Skolan visar att barn redan där framställdes som oskyldiga, 

känsliga och av ett särskilt slag med andra egenskaper än vuxna (ibid, s. 3). Studien hävdar 

därför att 1800-talet präglades av kontinuitet vad gäller synen på barn (ibid.). Förändringen av 

förskolans pedagogik från undervisning till lek under 1800-talets slut kan alltså, enligt studien, 

inte kopplas till en förändrad syn på barn i den tiden.  

Fredriksson (2005) hittar istället förklaringen i folkskoleväsendets expansion under samma 

tidsperiod, vilket problematiserade och minskade behovet av skolliknande undervisning i 

Småbarn-Skolan (ibid, s. 6). Fredrikssons slutsats är att Småbarn-Skolan, som hade en 

målsättning att fylla ett samhälleligt behov, förändrade sin pedagogik i och med folkskolans 

expansion som gjorde undervisning tillgänglig för allt fler barn via statliga medel och därmed 

minskade behovet av undervisning i Småbarn-Skolan (ibid, s. 13). Genom att problematisera 

sambandet mellan idéer och pedagogisk förändring blir också en av studiens mer övergripande 
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slutsatser att pedagogikens materiella och praktiska kontext är minst lika viktig som ideologiska 

ställningstaganden (ibid. 12-13).  

Studien ger exempel på hur en samhällsförändring, folkskolans expandering, ledde till 

förändringar i förskolans verksamhet och till att omforma normerna om vad som ingår i den. 

Undervisning i räkning, läsning och skrivning exkluderades i stor utsträckning och lek, sång 

och pyssel inkluderades och blev normen. Detta visar att diskursen om vad som tillhör 

förskolan, vad som inkluderas och exkluderas, är föränderlig och påverkas av kontexten.                 

Förskolans värdegrund 

Aspekter av förskolans värdegrund har beforskats både i relation till läroplanerna för skola och 

gymnasium och i relation till förskolans läroplan i andra nordiska länder. I artikeln Mänskliga 

rättigheter som värdefundament, kunskapsobjekt och inflytande: en läroplansanalys 

undersöker Quennerstedt (2015) hur läroplanerna för förskolan, grundskolan och 

gymnasieskolan ger uttryck för institutionernas ansvar för mänskliga rättigheter. Bakgrunden 

till detta är att Sverige genom internationella överenskommelser åtagit sig att förändras så att 

barn bemöts som fullvärdiga människor med rättigheter (ibid, s. 5). Utbildningsinstitutioner har 

därmed inte bara ansvaret att uppfylla barns rätt till utbildning, de måste också var platser där 

barn bemöts utifrån alla mänskliga rättigheter och som ger utbildning om och i mänskliga 

rättigheter (ibid, s. 6-7). Resultatet av läroplansanalysen visade att det finns en påtaglig närvaro 

av mänskliga rättigheter i de svenska läroplanerna, men att de i ganska liten grad skrivs fram 

genom begreppen ”rättigheter” eller ”mänskliga rättigheter” (ibid, s. 22). Läroplanerna 

uttrycker i hög grad förväntningar på att förskola och skola ska ge kunskap om mänskliga 

rättigheter och fostra till de mänskliga rättigheternas värdeprinciper, samt i viss grad att barn 

ska utveckla förmågan att handla utefter dessa (ibid, s. 23). Studien efterlyser dock en mer 

explicit rättighetsterminologi i läroplanerna så att närvaron av de mänskliga rättigheterna i 

läroplanerna blir lättare att uppfatta för dem som arbetar inom förskola och skola (ibid, s. 24). 

Einarsdottir et al. (2015) har jämfört värdegrunden i nordiska läroplaner för förskolan, vilket 

presenteras i artikeln Democracy, caring and competence: values perspectives in ECEC 

curricula in the Nordic countries. Det kan sägas att nordisk barndom definieras av två aspekter; 

den nordiska välfärdsmodellen, som innefattar social inkludering genom likvärdiga möjligheter 

till samhällsdeltagande, och barncentrering, som innebär att ord som frihet, naturlighet, 

jämlikhet, demokrati, deltagande, solidaritet och samarbete i sociala relationer hör till en bra 

barndom (ibid, s. 98). I studien undersöktes värderingar i förskolan genom att se hur begreppen 

demokrati, omsorg och kompetens med relaterade nyckelord används i läroplanstexterna (ibid, 
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s. 100). Analysen visade att demokrati, omsorg och kompetens, med vissa variationer, fanns 

inbäddat i alla nordiska läroplaner för förskolan och att nordiska riktlinjer därmed avser att 

miljöer kring barn ska vara demokratiska, omsorgsfulla och underlättande för lärande (ibid, s. 

102). Två skilda diskurser stod ut i läroplanerna; dels en där barn ses som subjekt med 

rättigheter här och nu, dels en annan där barn ses som objekt för lärande inför framtiden (ibid, 

s. 110). Demokratibegreppet är ett exempel på detta eftersom studien fann en samhällsambition 

både att barn får uppleva demokrati här och nu och att de ska utvecklas till framtida 

demokratiska medborgare (ibid, s. 108). Omsorg befanns också ha en tudelad innebörd då det 

dels innebar uppfyllandet av grundläggande behov, dels utvecklandet av goda, omsorgsfulla 

relationer till andra (ibid, s. 109). Både social och akademisk kompetens fanns i läroplanerna 

och det visade sig att barn i läroplanerna sågs som både aktiva och kompetenta, men samtidigt 

i utveckling och i processen av ett livslångt lärande (ibid.).  

Sammantaget visar dessa två forskningsartiklar att mänskliga rättigheter, demokrati, omsorg 

och kompetens är centrala aspekter i förskolans värdegrund. Att mänskliga rättigheter har en 

stor plats i värdegrunden visar på att en internationell diskurs om barn och barndom har haft 

inverkan på värdegrunden i den svenska förskolan. Dessa två forskningsartiklar tyder också på 

att värderingarna i läroplanen i viss utsträckning bygger på motstridiga, eller åtminstone olika, 

diskurser och att värderingarna inte alltid är explicit utskrivna utan kan finnas mellan raderna. 

Diskurser om barndom 

I artikeln Producing governable subjects: images of childhood old and new undersöker Smith 

(2011) hur barn och barndom framställs på olika sätt i relation till strategier för styrande och 

kontroll. Studien utgår ifrån de två bilder av barnet, det Dionysiska och det Apolloniska, som 

Jenks presenterat (beskrivna i Smith 2011, s. 25-26). Det Dionysiska barnet representerar en 

syn på barn som naturligt onda och vilda, främst kopplat till för-industriell tid, vilket gör att 

vuxenvärlden behöver kontrollera dem strikt och kraftfullt för att bevara social ordning och 

gemensamma värden (ibid.). Det Apolloniska barnet, som är oskyldigt, gott och änglalikt, 

sammanknippas med modern tid och individualism, vilket sätter betoning på barncentrering och 

på barns frihet att utveckla sina egna intressen och talanger (ibid.). Smith hävdar att dessa bilder 

av barndom inte bara handlar om ont och gott, utom om huruvida oskuld kommer inifrån eller 

utifrån och att dessa synsätt har växelverkat genom historien och samhället där exempelvis 

medelklassens barn setts som Apolloniska och arbetarklassens barn som Dionysiska (ibid, s. 

28). Bilden av barnet är därmed komplex och kan sättas i relation till intersektionella aspekter.  
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I nutiden hittar Smith (2011) en tredje bild av barndom som hon kallar det Atenska barnet. 

Smith menar att det sentida liberala samhället betonar värden såsom ansvar och självförtroende 

där individen ses som ett livslångt projekt med målet och ansvaret att maximera sig själv som 

människa, vilket har lett till en barnsyn som främjar barns deltagande, valfrihet, kompetens och 

demokratiska förmåga till kommunikation och förhandling (ibid, s. 29-30). Idéen om ett 

deltagande och kompetent barn bär med sig nya möjligheter för barn, men blir också enligt 

Smith en annan form av kontroll eftersom individuell frihet blir ett sätt att kontrollera sig själv 

och därmed också bära ansvaret för sin misslyckanden (ibid. s. 31). Sammantaget ger Smiths 

resonemang exempel på diskursiva konstruktioner av barndom och barnuppfostran och på hur 

dessa har en koppling till sociala maktrelationer och kontroll genom att forma normer.   

Sammanfattning 

Den tidigare forskningen visar att förskolans pedagogiska innehåll har förändrats genom 

historien när olika praktiker, målsättningar och ideal inneslutits eller uteslutits. Barn och 

barndom har konstruerats diskursivt på olika sätt, med konsekvenser för hur barn behandlas i 

praktiken. Diskurser om vad som tillhör förskolans norm och vad som inte tillhör förskolan 

hänger nära samman med den samhälleliga kontexten och de förutsättningar som förskolan 

givits i olika tider. Även internationella diskurser om barn och barndom har påverkat den 

svenska förskolans läroplansinnehåll. Förskolans värdegrund innehåller olika och i viss mån 

motsägelsefulla diskurser om centrala begrepp såsom mänskliga rättigheter, demokrati, omsorg 

och kompetens. Det som inte berörs i dessa forskningsartiklar är hur förskolans värdegrund 

specifikt har förändrats och hur diskurser från historiska läroplaner och andra områden satt spår 

i värdegrunden. Med den nya läroplanen, Lpfö18, finns en möjlighet och ett förnyat behov att 

jämföra nutiden med historien för att se vilka mönster som uppenbaras och vad denna tids 

värdegrund innefattar. 

Teoretiska utgångspunkter 

Som teoretisk utgångspunkt för undersökningen används i första hand diskursanalys, vilket 

kommer att redogöras för nedan, men eftersom studien även har inspirerats av läroplansteori 

kommer inledningsvis en kort beskrivning av detta perspektiv. 

Läroplansteori 

Läroplansteori intresserar sig i grunden för frågan om vad som räknas som kunskap, vilket är 

något som kan omprövas och debatteras i oändlighet (Wahlström 2016, s. 11). Läroplaner har 

sett olika ut i olika tider. En läroplans innehåll och konstruktion beror på vilken kunskap som 
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väljs ut i en viss tid och i ett visst samhälle, baserat på den dominerande uppfattningen om vad 

som är god eller viktig kunskap (ibid, s. 12). Läroplanens innehåll formas alltså av den kontext 

den skapats i. Läroplaner ger därigenom en bild av sin omvärld; en representation av de val som 

gjorts av vad ur mänsklighetens samlade vetande som vid en viss tidpunkt räknas som viktig 

och giltig kunskap (ibid, s. 13). Läroplansteori kan synliggöra förskjutningar och förändringar 

i de underliggande antaganden som olika läroplaner baserar sina urval av kunskaper på (ibid.). 

Läroplansteorin har ett lite annat fokus än vad denna studie har, men premissen att det som står 

i läroplanen reflekterar en viss tid och plats är gemensam. De värden som uttrycks i en läroplan 

kan lika väl som kunskap ses som något föränderligt och också representativt för sin kontext, 

vilket betyder att urvalet och förändringar av värden i läroplanen kan studeras.         

Diskursanalys 

Det diskursanalytiska fältet är brett och inrymmer många olika perspektiv och angreppssätt. 

Begreppet diskurs är i sig möjligt att definiera och tolka på olika sätt men Winther Jørgensen 

& Phillips (2000) beskriver det kortfattat som ”ett bestämt sätt att tala om och förstå världen” 

(ibid, s. 7). Det handlar alltså till stor del om hur språket konstruerar verkligheten, men även 

sociala handlingar kan ses som diskursiv praktik. Winther Jørgensen & Phillips (2000) 

beskriver olika delar av det diskursanalytiska fältet som gemensamt har en 

socialkonstruktionistisk utgångspunkt och en syn på språket som kommer från strukturalistisk 

och poststrukturalistisk språkteori (ibid, s. 9). Redogörelsen för diskursanalys inleds därför med 

en sammanfattning av vad dessa perspektiv bidrar med i sammanhanget för att sedan gå in på 

relevanta begrepp som kommer att användas i denna studie.   

Med en socialkonstruktionistisk utgångspunkt följer vissa antaganden som bildar 

nyckelpremisser även för diskursanalyser. Enligt socialkonstruktionismen så är våra 

världsbilder inte objektiv sanning utan en produkt av att vi ser verkligheten genom kategorier, 

vilket gör socialkonstruktionismen kritiskt inställd till självklar kunskap (Winther Jørgensen & 

Phillips 2000, s. 11). Kunskap har ett samband med sociala processer eftersom kunskap och 

vårt sätt att uppfatta världen frambringas i social interaktion, men vår syn på världen och på 

kunskap är också kulturellt och historiskt präglade, vilket innebär att de kunde varit annorlunda 

och kan förändras genom diskursivt handlande (ibid, s. 11-12). Sociala världsbilder har 

betydelse eftersom en bestämd världsbild ser några former av handling som naturliga och andra 

som otänkbara, vilket gör att de påverkar sociala handlingar och får sociala konsekvenser (ibid, 

s. 12). Från socialkonstruktivismen blir utgångspunkten alltså att social interaktion skapar vårt 
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sätt att se världen på, som varken är en objektiv sanning eller oföränderligt, och denna 

världsbild både möjliggör och begränsar våra handlingar. 

Med strukturalistisk och poststrukturalistisk språkteori förtydligas språkets betydelse i 

konstruktionen av verkligheten. Enligt dessa går tillträdet till verkligheten alltid genom språket 

och den fysiska världen får bara betydelse genom diskurs (Winther Jørgensen & Phillips 2000, 

s. 15). De representationer av verkligheten som skapas genom språket är inte bara speglingar 

av en redan existerande verklighet utan bidrar också till dess skapande (ibid.). Enligt 

strukturalismen är förhållandet mellan språk och verklighet arbiträrt och specifika ting förbinds 

med bestämda tecken genom sociala konventioner utan att det egentligen finns någon naturlig 

förbindelse mellan dem (ibid, s. 16). Tecken får sin betydelse från sin relation till, och hur de 

skiljer sig från, andra tecken, så till exempel ett ord som ”katt” får sitt specifika värde i vad det 

inte är genom att det skiljer sig från andra ord som ”hund”, ”mus”, ”hatt” och ”kall” i ett nätverk 

av ord (ibid.)  

Poststrukturalismen gjorde tillägget att tecken inte kan fixeras i en enda fastställd betydelse 

eftersom det som skiljer tecknen från varandra kan ändras beroende på sammanhanget de 

används i (Winther Jørgensen & Phillips 2000, s. 17). På så sätt kan något, genom språket, 

tillskrivas mening från olika perspektiv eller diskurser, vilket leder till olika handlings-

möjligheter och därmed olika sociala konsekvenser (ibid, s. 16). Språket spelar alltså en 

avgörande roll i hur människor beter sig eftersom verkligheten upplevs och ges mening genom 

språket. Diskursiva praktiker kan förändra eller bevara de mönster, eller diskurser, som 

strukturerar språket, vilket är något som kan studeras (ibid, s. 18). Utgångspunkten från 

strukturalism och poststrukturalism blir då synen på språket som ett system av tecken vars 

föränderliga relationer till varandra är betydelsefulla och kan undersökas.  

Diskursanalys är alltså ett fält som utvecklats med utgångspunkt i premisser från 

socialkonstruktivism och från strukturalistisk och poststrukturalistisk språkteori. Det handlar i 

grund och botten om att undersöka vilka mönster som finns i diskurser, hur vissa utsagor blir 

accepterade som sanna och andra inte och vilka sociala konsekvenser som olika diskursiva 

framställningar av verkligheten får (ibid, s. 28). Diskurser kan vara både redskap och hinder i 

social interaktion. Människor kan ses som aktörer i diskursiv och kulturell förändring när de 

använder element från olika diskurser för att reproducera eller för att producera nya diskurser 

genom tal, skrift och handling (ibid, s. 24). Att studera diskurser och deras sociala påverkan 

kan metodmässigt göras på olika sätt för att anpassas till olika frågeställningar och 

problemområden. Metod inom diskursanalysen är nära sammanlänkad med teori och det går 
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med fördel att kombinera element från olika diskursanalytiska perspektiv eller från andra 

områden för att skapa sig en bredare förståelse och djupare insikt (ibid, s. 10).  

Denna studie kommer att kombinera element från den diskursteori som presenteras av Laclau 

och Mouffe (2008) med några element och praktiker från kritisk diskursanalys av Fairclough 

(2013), som kommer att beskrivas i uppsatsens metodavsnitt. Nedan följer en introduktion till 

de teoribegrepp som är mest relevanta för denna studie.  

Nodalpunkter och flytande signifikanter – Laclau och Mouffe 

De politiska teoretikerna Laclau och Mouffe har utvecklat en diskursteori som även beskrivs 

av Winther Jørgensen & Phillips (2000). Teorin som helhet handlar i högsta grad om att även 

det sociala kan förstås som diskursiv praktik, men det som är relevant för denna studie är främst 

att använda teorin i förhållande till språket. För att bygga vidare på strukturalismens och 

poststrukturalismens tankar om språket som ett nätverk av tecken ser diskursteorin tecknens 

betydelser som föränderliga, men betydelsebildning som social process går ut på att försöka 

låsa fast tecknens betydelse i förhållande till andra tecken (ibid, s. 32). Vissa betydelsefixeringar 

blir så dominerande att de uppfattas som naturliga, så diskursanalysens syfte är att kartlägga 

processerna där kampen om tecknens betydelse pågår (ibid.).  

Enligt Laclau och Mouffe (2008) existerar en diskurs som en begränsad del i ett 

meningsöverskott, kallat diskursivitetens fält, som kan undergräva diskursen, vilket också 

innebär att det är omöjligt för en diskurs att bli helt stängd (ibid, s. 166-167). Diskurser upprättas 

som ett försök att dominera diskursivitetens fält och för att hejda flödet av tecken (ibid, s. 168). 

Diskurser har alltså ett innanför och ett utanför; sådant som inkluderas och annat som 

exkluderas, men enligt Laclau och Mouffe är det som finns utanför en diskurs andra diskurser, 

som i sin tur bidrar till diskursens sårbarhet eftersom diskurser kan deformeras och 

destabiliseras av varandra (ibid, s. 165). 

Tecknen i diskursen är moment som skiljer sig från varandra på bestämda sätt, vilket fixerar 

deras betydelse i diskursen (Winther Jørgensen & Phillips 2000, s. 33). Men tecknens relationer 

till varandra är föränderliga och tecknen kan ha olika betydelser i olika sammanhang. Diskurser 

är ett försök att skapa entydighet genom att hindra tecknen från att röra sig i förhållande till 

varandra och att fastställa tecknen genom att utesluta andra möjliga betydelser och positioner 

som de kan ha (ibid, s. 33-34). Kampen om tecknens betydelse utkämpas mellan diskurs, som 

har fastställda betydelser, och diskursivitetens fält, där det finns alternativa betydelser och 

relationer mellan tecknen. Diskursen riskerar att undergrävas av de andra definitioner av tecken 
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som finns utanför och som kan rubba entydigheten. De tecken som är mångtydiga och inte fått 

sin betydelse fixerad än kallas element. En diskurs vill omvandla denna mångtydighet till 

entydighet och förvandla element till moment (ibid, s. 34-35).  

En fullständig övergång från element till moment genomförs däremot aldrig eftersom alla 

diskurser som sagt undergrävs av diskursivitetsfält (Laclau & Mouffe 2008, s. 169). Inom 

diskurser finns tecken som är särskilt centrala. Sådana tecken är nodalpunkter som andra tecken 

i diskursen ordnas kring och får sin betydelse av, vilket gör att hela diskursen byggs upp kring 

nodalpunkter (Winther Jørgensen & Phillips 2000, s. 33-35, se även Laclau & Mouffe 2008, s. 

168). I förskolans kontext kan exempelvis ”lärande” anses vara en nodalpunkt. Dessa 

priviligierade diskursiva punkter och andra tecken som olika diskurser för en kamp om att ge 

innehåll är flytande signifikanter som lätt tillskrivs olika betydelser (ibid.). 

Innebörden av dessa begrepp blir mer intressant när de appliceras på riktiga exempel där den 

diskursiva praktiken skapar förändring och får sociala konsekvenser. Mångtydiga tecken 

förändras när de sätts i relation till andra tecken. Den praktik som skapar sådana relationer 

mellan element så att elementens identitet förändras kallas artikulation (Laclau & Mouffe 2008, 

s. 157). För att ta ordet ”lära” som exempel så skulle uttrycket ”leka och lära” vara ett sätt att 

placera ”lära” inom diskursen för förskola där det associeras till utforskande och samspel, 

medan uttrycket ”lyssna och lära” för tankarna till katederundervisning där lärande istället 

associeras till upprepande av faktakunskaper. De olika artikulationerna innesluter och utesluter 

därmed olika innebörder av ordet. Diskurser reproduceras eller ifrågasätts av sådana konkreta 

artikulationer som är aktiva reduceringar av betydelsemöjligheter eftersom de sätter tecknen i 

vissa relationer till varandra och inte i andra (Winther Jørgensen & Phillips 2000, s. 36). En 

artikulation är alltså en av flera möjliga bilder av verkligheten, inte en objektiv sanning.   

Enligt Laclau och Mouffe (2008) kan alla sociala praktiker ses som artikulationer eftersom 

diskursiva strukturer har en materiell karaktär i och med att det inte bara är inom språket som 

element får betydelse i relation till andra element utan hela den objektiva världen är strukturerad 

i relationella sekvenser med tillräcklig regelbundenhet för att kallas diskurser (ibid, s. 162-163). 

Denna bredare innebörd av diskurs innebär att strukturer har konsekvenser både på individ- och 

samhällsnivå, vilket också visar på enskilda aktörers betydelse i den diskursiva praktiken.  

I diskursanalys kan de konkreta artikulationerna studeras. Diskursanalysen kan exempelvis 

undersöka vilka diskurser en artikulation bygger på, om diskursen omformas, ifrågasätts eller 

reproduceras, vilka betydelsemöjligheter som innesluts och utesluts och vilka olika verklighets-
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uppfattningar som står på spel (Winther Jørgensen & Phillips 2000, s. 36-37, 58). Nodalpunkter 

och flytande signifikanter är de begrepp som framförallt kommer att användas i denna studie 

eftersom dessa begrepp handlar om vad som är mest centralt i diskursen och vilka element som 

rör sig inom och mellan diskurser. Genom dessa begrepp kan kontinuitet och förändring av 

diskurser diskuteras, vilket faller inom ramen för denna studies syfte. Fairclough (2013) har 

utarbetat en modell för hur diskursanalys kan gå till rent praktiskt, med syftet att klarlägga den 

diskursiva praktikens roll i upprätthållandet av ojämlika maktförhållanden i den sociala världen 

och i sociala relationer (Winther Jørgensen & Phillips 2000, s. 69). Denna modell kommer att 

diskuteras i uppsatsens metodavsnitt eftersom den varit en inspiration i studiens analysprocess.  

Sammanfattning 

Denna studies teoretiska utgångspunkter är läroplansteori och diskursanalys, där begreppen 

nodalpunkter och flytande signifikanter är det som framförallt kommer att användas. Det som 

står i läroplanstexter ses som en produkt av val som gjorts i en social och kulturell kontext. 

Läroplanstexterna är kommunikativa händelser som kan studeras för att undersöka vilka 

diskurser som reproduceras eller förändras genom dem. Diskurser både skapar och begränsar 

handlingsmöjligheter i och med att de formar en världsbild där vissa handlingar ses som 

naturliga och de undantrycker alternativa världsbilder med alternativa handlingar. Språkbrukare 

kan förändra diskurser genom att blanda eller använda dem på nya sätt, vilket också skapar 

social och kulturell förändring. 

Metod och Material 

För att undersöka värdegrundsdiskursen i Lpfö18 och se vilka tidigare värdegrundsdiskurser 

som satt spår i den så har jag i denna studie genomgått en litteratursökningsfas, en 

datainsamlingsfas och en analysfas där empirin bearbetades. Detta är en kvalitativ studie så 

validiteten, studiens kvalitet, handlar om hela forskningsprocessen; att lyckas skaffa underlag 

för trovärdig tolkning, att kunna argumentera och att ha en logisk analys där olika delar bildar 

en meningsfull helhet (Patel & Davidsson 2011, s. 105-108). Nedan följer en redogörelse för 

studiens metod, material och analysprocess som beskriver hur studien har genomförts så att 

validiteten kan bedömas.  

Metodredogörelse 

Studien inleddes genom sökning efter tidigare forskning. Syftet med litteratursökning är att få 

en god kunskap om problemområdet för att hitta vad som är väsentligt inom det och hur studien 

kan avgränsas och anknytas till den forskning som redan finns inom området (Patel & 
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Davidsson 2011, s. 42, 48). I detta fall behövdes kunskap om olika diskurser som finns kring 

värdegrund, förskola och barndom, dels historiskt men även i nutid, både i Sverige och 

internationellt. Genom att använda relevanta sökord, exempelvis ”diskurs + barndom”, 

”värdegrund + förskola”, bidrog litteratursökningen med kunskap till studien och hjälpte även 

till att koppla studiens problemområde till relevanta teorier. 

Förskolans värdegrund finns skriven i olika former så för att undersöka dessa gjordes en 

dokumentstudie. I dokumentstudier används information som nedtecknats, tryckts eller på 

annat sätt bevarats i exempelvis register, dagböcker, officiella handlingar, tidningar med mera 

(Patel & Davidsson 2011, s. 67-68). Datainsamlingen skedde genom att söka efter 

läroplanstexter från olika tider och olika versioner av förskoleverksamhet i bibliotek och arkiv. 

Styrdokument är relativt lättillgängliga eftersom de är officiella, men deras syfte är viktigt att 

ha i åtanke eftersom de inte är dokument med någon sanning om hur förskolan är eller har varit 

utan över hur förskolan i en viss tid eftersträvat att vara. Förskolan har haft en egen läroplan 

sedan 1998 och ordet ”förskola” har inte alltid använts för de verksamheter som tagit hand om 

barn innan de nått skolåldern. För att uppnå det historiska perspektiv som krävs av studiens 

syfte så används därför en vidgad definition av begreppen ”läroplan” och ”förskola” som 

inkluderar de historiska verksamheterna, inspirerat av Vallberg Roth (2001) som med begreppet 

”läroplan” åsyftar pedagogiskt riktningsgivande texter och de tankesätt, samlade principer och 

föreställningar som ligger bakom texterna (ibid, s. 241-242).  

Med denna bredare definition av läroplan valdes fem läroplanstexter ut och inom dessa gjordes 

ett urval av relevanta textutdrag där en värdegrundsdiskurs skapas. Texterna analyserades först 

enskilt och sedan i jämförelse med varandra. Produkten av den bearbetade empirin blev, som i 

de flesta kvalitativa studier, en text som varvar citat från empirin med kommentarer och 

tolkningar av dessa (Patel & Davidsson 2011, s. 121). Slutligen jämfördes resultaten av 

analysen med resultat från tidigare forskning för att placera studien i ett större sammanhang. 

Material och urval 

Här följer en kort litteraturgenomgång av de läroplanstexter ur vilka studiens empiri hämtades.   

• Utkast till Handbok för Småbarn-Skolor (Forsell 1841) ger i första hand ledning till 

lärarinnor i Småbarn-Skolor om de ämnen de ska lära ut och hur verksamheten ska 

fungera. Fyra textutdrag ansågs som relevanta för denna studie; ett från kapitlet ”Om 

Skol-Ordningen”, ett från ”Om Lärarepersonalen”, ett från ”Instruction för Lärarinnan 
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vid Småbarn-Skolan på Södermalm i Stockholm” och hela avsnittet ”Några Sedereglor 

och Tänkespråk” ur kapitlet ”Läse-öfningar”. Utdragen finns i sin helhet i Bilaga 1.  

• Barnträdgården – En Handbok (Sandels & Moberg 1945) är en bok med kapitel av 

olika författare som beskriver barnträdgårdens uppkomst och hur olika delar av 

verksamheten går till i praktiken. Sex textutdrag valdes för denna studie, fem av vilka 

kommer ur kapitlet ”Uppfostran i förskolåldern” och ett ur ”Barnträdgårdslärarinnan”, 

båda skrivna av Sandels. Utdragen finns i sin helhet i Bilaga 2. 

• Allmänna råd från socialstyrelsen 1987:3 Pedagogiskt program för förskolan 

(Socialstyrelsen 1987) är en bok utarbetad av socialstyrelsen på regeringens uppdrag. 

Den ger en ram för förskolans verksamhet med mål och uppgifter och den förtydligar 

kommunens ansvar. Två utdrag valdes för denna studie. Det första kommer ur avsnittet 

”Mål” och det andra är nästan hela avsnittet ”Fostran till demokrati, jämlikhet, 

solidaritet och ansvar”. Utdragen finns i sin helhet i Bilaga 3. 

• Läroplan för förskolan Lpfö98 Reviderad 2016 (Skolverket 2016) är i skrivande stund 

den läroplan som styr förskolans verksamhet. Den innehåller en värdegrund, 

uppdragsbeskrivning och verksamhetens mål och riktlinjer. Ur denna utvaldes avsnittet 

”Grundläggande värden” som mest relevant för denna studie. 

• Läroplan för förskolan Lpfö18 (Skolverket 2018) är den nya läroplan som träder i kraft 

sommaren 2019. Även den innehåller en beskrivning av förskolans värdegrund och 

uppdrag samt mål och riktlinjer. Här valdes också avsnittet ”Grundläggande värden” så 

att en direkt jämförelse med den tidigare läroplanen kunde göras.     

Detta urval gjordes för att balansera syftet att dels undersöka värdegrunder från olika tider och 

att dels fokusera på hur värdegrunden i den nya läroplanen ser ut jämfört med tidigare. Urvalet 

begränsades också av vad som är möjligt för studiens storlek och tidsram. I läroplanerna, som 

har avsnitt som explicit handlar om värdegrunden, var urvalet relativt lätt att göra men i de äldre 

läroplanstexterna finns inga särskilda avsnitt som benämns som värdegrund så där valdes delar 

som på olika sätt uttrycker vilka värderingar som verksamheten skall upprätthålla, lära ut och 

bemöta barnen med. 

Analysmetod och tillämpning av teori 

De texter som datainsamlingen resulterade i lästes flera gånger så att mönster trädde fram. 

Empirin analyserades genom ett diskursanalytiskt perspektiv, vilket har förklarats i denna 

uppsats under avsnittet ”Teoretiska utgångspunkter” (se s. 11ff). Studiens analys har 

metodmässigt även inspirerats av Fairclough (2013) som utarbetat en modell för hur 
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diskursanalys kan gå till i praktiken. Enligt Faircloughs modell så ska en textanalys dels 

beskriva textens egenskaper, det vill säga de lingvistiska dragen hos texten, dels analysera 

textens diskursiva praktik, alltså hur textförfattaren och mottagaren använder existerande 

diskurser i produktion och tolkning av texten, samt analysera den bredare sociala praktik som 

händelsen är del av, det vill säga konsekvenserna av att den diskursiva praktiken reproducerar 

eller omstrukturerar den rådande diskursordningen (Winther Jørgensen & Phillips 2000, s. 74-

75, samt Fairclough 2013, s. 21-22).  

Det första steget av analys, där Fairclough (2013) föreslår att de lingvistiska dragen av en text 

studeras, inspirerade denna studies analys eftersom val och bortval av formella textstrukturer 

bidrar till skapandet av olika typer av diskurser (ibid, s. 92). Genom att undersöka textens 

lingvistiska drag blir det möjligt att upptäcka implicita auktoritetsanspråk och implicita 

maktrelationer; det vill säga hur textförfattaren gör sig till en auktoritet vad gäller sanning eller 

riktigheten av den världsbild som framställs, exempelvis genom användandet av modala 

hjälpverb såsom ”måste”, ”ska” eller ”kan” (ibid, s. 105-106). Detta är intressant för denna 

studie eftersom textens auktoritet påverkar hur den mottas av läsare och därför till vilken grad 

strukturer i den textmässiga diskursen är troliga att översättas i sociala handlingar.  

En annan aspekt av Faircloughs modell som användes i denna studie är begreppet 

intertextualitet, vilket är del av det andra steget i modellen. Diskursdeltagare utgår ifrån 

antaganden baserade på tidigare diskurser som den aktuella diskursen är kopplad till och kan 

till exempel anspela på, motsäga eller förstärka det som finns i denna gemensamma kontext 

(Fairclough 2013, s. 121). Intertextualitet innebär att diskurser måste ses ur ett historiskt 

perspektiv eftersom nya diskurser baseras på antaganden om ett sammanhang av tidigare 

diskurser (ibid, s. 127, 129). Intertextualitet visar också på att texten i sin tur är del av historien 

genom den förändring den bidrar till när den utnyttjar existerande diskurser på nya sätt (Winther 

Jørgensen & Phillips 2000, s. 78). Detta är i högsta grad relevant för denna studies syfte. Det 

tredje steget i Faircloughs (2013) modell, som handlar om att se diskurs som en del av social 

kamp i ett nätverk av maktrelationer (ibid, s. 135), faller däremot till största delen inte inom 

ramarna för vad som är relevant för denna studie. 

I praktiken gick studiens analys till så att texterna från varje källa först analyserades enskilt och 

sedan i jämförelse med varandra. Den enskilda analysen inleddes med en undersökning av 

texternas lingvistiska strukturer, inspirerad av Faircloughs modell, för att söka efter 

auktoritetsanspråk och intertextualitet. Därefter undersöktes hur texterna, genom den 

värdegrundsdiskurs de skapar, framställer ”Barnet” eftersom synen på vad barn är påverkar 
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tankarna kring hur barn ska bemötas, vad de behöver lära och hur de förväntas uppföra sig. 

Slutligen i den enskilda analysen eftersöktes värdegrundernas nodalpunkter, vilket är en 

tillämpning av Laclau och Mouffes (2008) teoribegrepp. Vad som bedömdes vara nodalpunkter 

var exempelvis begrepp som ofta upprepas inom en text eller begrepp som sammanfattar en 

dominerande tanke eller synsätt inom diskursen. Efter att texterna analyserats enskilt gjordes 

jämförelser mellan de olika texternas värdegrunder. Jämförelsen utgick, i enlighet med studiens 

syfte, i första hand från den värdegrund som presenteras i Lpfö18 för att se om tidigare 

värdegrundsdiskurser satt spår i den. I detta eftersöktes flytande signifikanter, det vill säga 

element i diskurserna som rört på sig, fyllts med nytt innehåll och definierats från olika 

perspektiv. Genom detta kunde både förändring och kontinuitet i diskurserna undersökas.  

Metodreflektion 

Studien har uteslutande använt officiellt och tryckt material som finns tillgängligt för vem som 

helst att tolka. Detta innebär att det inte finns några forskningsetiska risker att förhålla sig till. 

Det kan dock påpekas att de tolkningar som görs i denna studie inte på något sätt är menade 

som kritik av de personer eller myndigheter som författat texterna utan tvärt om har texterna 

lästs med stor uppskattning för det arbete som ligger bakom dem. Studien gör inga anspråk på 

att vara fullständig eftersom andra texter skulle kunna ha inkluderats och texterna skulle av 

någon annan kanske kunnat tolkats på andra sätt. En aspekt att ha i åtanke är att läsning och 

tolkning av historiska texter oundvikligen påverkas av läsarens egen kontext, intressen och 

förkunskaper. För att undvika feltolkningar och öka trovärdigheten så strävar studien efter att 

inte göra påståenden utan att i samma avsnitt presentera tydliga argument som dessa grundar 

sig på. Dessutom finns de utvalda textutdragen från de äldre läroplanstexterna i bilagor till 

denna uppsats så att varje läsare har tillgång till dem. Studiens syfte, att skapa en fördjupad 

reflektion och förståelse av förskolans värdegrund, är det mål som ämnats uppnås i de metod- 

och materialval som gjorts. Inom ramen av vad som är möjligt för denna studie har detta 

uppnåtts, men mer forskning om förskolans värdegrund skulle utan tvekan vara av värde för att 

ytterligare belysa denna viktiga del av det pedagogiska uppdraget. Framtida forskning skulle 

kunna undersöka värdegrunden i fler läroplanstexter och använda andra teoretiska perspektiv 

för att berika detta forskningsfält.   

Resultat och Analys 

Analysen inleds med en enskild analys av de fem olika empiriska källorna i kronologisk 

ordning. Därefter följer en jämförande analys av värdegrundsdiskursernas nodalpunkter som 

utgår från värdegrunden så som den uttrycks i Lpfö18. 
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Småbarn-Skolan 1841  

Från den pedagogiskt rådgivande boken Utkast till Handbok för Småbarn-Skolor (Forsell 

1841), härefter kallad Småbarn-Skolor, utgörs empirin av fyra texter som valts ut för att de 

skapar en bild av verksamhetens värdegrund (se Bilaga 1). Tre av texterna är i huvudsak 

inriktade på att tydliggöra hur Lärarinnan ska bemöta barnen och den fjärde texten är en 

uppsättning levnadsregler för barnen att ta till sig, baserade på ordspråk. Språkmässigt har 

texterna en bestämd ton snarare än en auktoritär, genom ord som ”nödvändighet”, ”måste”, ”bör 

vara” och ”angeläget” (ibid, s. 34-35). Ordvalen ger textbudskapet tyngd, men inte i samma 

utsträckning som till exempel de senare läroplanerna får när de hänvisar till Skollagen (se nedan 

s. 24). Utdragen innehåller långa, logikskapande meningar med flera bisatser, ofta med 

uppbyggnaden: såhär ska Lärarinnan göra och vara för då blir resultatet det här. Texten med 

levnadsregler består av korta ordspråk. Genom metaforer, liknelser och rim gör de anspråk på 

att vara universella sanningar, exempelvis: ”Bättre brödlös än rådlös” (ibid, s. 87). Dessa 

ordspråk och tankesätt är även de tydligaste exemplen på intertextualitet eftersom de är ett 

sammanplock av exempelvis gamla ordspråk och omgjorda bibelverser som här placeras in i 

förskolans värdegrundsdiskurs.  

Bilden av barnet som empirin från Småbarn-Skolor beskriver är i första hand ett oskyldigt barn 

som behöver skyddas. Med ord som ”den barnsliga naturen” och ”oskuld” beskrivs barnen och 

dessa behöver ”bevaras från hvarje yttre förderflig inflytelse” (ibid, s. 151-152). Barnens behov 

av skydd förstärks i beskrivningen av barn som lätta att påverka. Barnens ”ännu mjuka sinne” 

präglas av människor runt omkring dem och de ”efterapa allt hvad de ser” (ibid, s. 35). Denna 

diskurs kring barnet formar Lärarinnans roll eftersom hon har till uppgift att bevara barnens 

godhet och att vara en god förebild för dem att följa. Till denna diskurs hör även det faktum att 

Lärarinnan är uttryckligen förbjuden att använda kroppslig aga (ibid, s. 41). 

Det mest centrala i den diskurs om värdegrund som presenteras i Småbarn-Skolor är begreppen 

”Moderlighet”, ”Moralisk omvårdnad” och ”Gud”. Lärarinnans roll och hur hon ska bemöta 

barnen kan sammanfattas med begreppet ”Moderlighet”. Lärarinnan ”företräder en Moders 

ställe” (ibid, s. 152), ska ha en ”Modershand” (ibid, s. 151) och ”moderligt tålamod” (ibid, s. 

34). Denna bild av Lärarinnan som en moder antyder dels en stor kärleksfullhet, men även en 

åtskillnad mellan vad barn är och vad den vuxne är där den vuxne har ansvar för barnens tillvaro 

och uppfostran och barnen varken har ansvar eller rättigheter att påverka sin existens. ”Moralisk 

omvårdnad” är det som barnen ska få genom Småbarn-Skolan och därför ett centralt begrepp i 

värdegrunden. Det kopplas till ”sedlighet och dygd”, ”kärlek för det goda och afsky för det 
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onda” och till att behandlas med ”ömhet, rättvisa och allvar” (ibid, s. 151-152). Det tycks både 

handla om hur barnen ska bemötas och vad de ska lära sig, vilket reflekteras i utdraget om 

levnadsregler. Slutligen är ”Gud” en central aspekt. Genom hela boken Utkast till Handbok för 

Småbarn-Skolor (Forsell 1841) är kristenhet, religionskunskap och relationen till Gud centrala 

teman. I de textutdrag som analyserats i denna studie framkommer detta framförallt i stycket 

med levnadsregler som i flera fall anspelar på tro och religion och som inleds med meningen: 

”Börja ditt verk i Herrans namn, så går det lyckligt fram” (ibid, s. 87). Begreppen 

”Moderlighet”, ”Moralisk omvårdnad” och ”Gud” är centrala i den värdegrundsdiskurs som 

skapas i Småbarn-Skolor och kan anses bilda diskursens nodalpunkter.      

Barnträdgården 1945 

I Barnträdgården – En Handbok (Sandels & Moberg 1945), härefter kallad Barnträdgården, 

består empirin av sex textutdrag som ger en bild av verksamhetens värdegrund (se Bilaga 2). 

Fem av dessa handlar om barnträdgårdens syfte och hur barnen i den dagliga verksamheten får 

erfarenheter som formar deras karaktär. Det sjätte textutdraget handlar om hur 

barnträdgårdsledarinnan ska bemöta barnen. Språket i texterna är inbjudande och förmedlar 

författarnas bild av hur verksamheten är. Men texten tycks också vara ett försök till att övertyga 

läsaren om hur viktig barnträdgårdens arbete är. Den auktoritet texten har kommer från de 

många referenserna till konkreta exempel från verksamheten och förstärks av att mycket av 

texten är skriven i presens, vilket antyder att det är så här det är just nu. Budskapet tycks vara 

att: i barnträdgården har vi dessa erfarenheter, därför är det sant. Exempelvis hävdas att 

”Utomstående, som kommer på besök, förvånar sig ständigt över […]” (Sandels 1945, s. 52), 

vilket ger trovärdighet till de påståenden om verksamhetens positiva effekter som görs. I en 

mening inkluderas även läsaren genom användningen av ett personligt pronomen: ”De första 

sju åren är de viktigaste i barnets liv. Vi har inte råd att ignorera dem” (ibid, s. 56). Detta tilltal 

vädjar till ett allmänmänskligt ansvar och intresse för barns välfärd. 

Den diskurs om barn som skapas i texten ger bilden av ett barn som lär sig av vuxna och av 

erfarenheter från samspel med andra barn. Det är ett barn som baserat på erfarenheter kan dra 

egna slutsatser, exempelvis: ”Om man slåss och bråkar, tycker de andra barnen inte om en; en 

hjälpsam och vänlig kamrat trivs alla med” (ibid, s. 51). Barnet framställs också som en 

blivande vuxen och som någon som därför har mycket att lära från vuxna. Det finns till exempel 

”hantverkare, lantbrukare, poliser m. fl., som vi gör besök hos eller som kommer till oss för att 

berätta eller visa något för barnen” (ibid, s. 53). Framtidsperspektivet på barn som blivande 

vuxna finns i att verksamheten kallas för en ”förbyggande institution” där barnen ”förbereds 
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för skolans arbete” och fostras ”till goda medlemmar i det större samhälle, där de som vuxna 

ska göra sin insats” (ibid, s. 56-57). Relationen mellan barn och vuxna framställs dock som 

något mer jämställd än den som beskrevs i Småbarn-Skolor. Barnen lär sig att ”betrakta vuxna 

som vänner” och de regler som finns i barnträdgården ”har barn och ledarinna gemensamt 

beslutat” (ibid, s. 53). Detta skapar bilden av barnet som någon som inte är helt skild från de 

vuxnas värld utan är kapabel att delta där. Däremot har barn i denna diskurs inte den inneboende 

oskuld som diskursen i Småbarn-Skolor antydde. I ett av utdragen finns en antydan om att barn 

måste tas om hand på rätt sätt, vilket belyses av citatet: ”ju fler barnträdgårdar, desto färre 

skyddshem och fängelser” (ibid, s. 56-57). Detta ger intrycket av att barnträdgården skyddar 

samhället från barn som, om det inte fostras rätt, kommer att vara till skada. 

Centrala aspekter av den värdegrund som skapas genom textutdragen är ”Samhällsansvar”, 

”Unikhet” och ”Kamratskap”. ”Samhällsansvar” är centralt i Barnträdgården:s värdegrund dels 

i att barnen fostras till ett framtida samhällsansvar, dels i att barnträdgården framställs som ett 

litet samhälle där barnen är medlemmar och lär sig delta och ta ett gemensamt ansvar. 

Exempelvis har ”alla, vuxna som barn, ansvar för allt material i barnträdgården” (ibid, s. 51) 

vilket gör att barnen får känna glädjen av ”medansvar” (ibid, s. 52). Men det är även en central 

aspekt att barnen är unika. Ledarinnan måste ”ta sikte på barnets hela personlighet” (ibid, s. 56) 

och ”sträva efter att förstå vart och ett av dem” (Sandels 1945, s. 195). Eller kort och gott, ”varje 

barn är sig självt och intet annat” (Sandels 1945, s. 51). Det tredje centrala begreppet i 

värdegrundsdiskursen är ”Kamratskap”. Det framgår tydligt att barnträdgården lägger vikt vid 

att barnen utvecklas till goda kamrater och blir ”en omtyckt medlem av gruppen” (ibid, s. 51). 

I detta ingår att ”kunna både ge och ta emot hjälp” (ibid, s. 51), inte avbryta, inte ta leksaker 

från någon annan (ibid), men också medkänsla och en ”känsla av gemensamt ansvar” för barn 

som ”på något vis är efter de andra” (ibid, s. 52), det vill säga som är i behov av stöd. 

”Samhällsansvar”, ”Unikhet” och ”Kamratskap” kan ses som nodalpunkter i Barnträdgården:s 

värdegrundsdiskurs. 

Förskolan 1987 

I Pedagogiskt Program för Förskolan (Socialstyrelsen 1987), härefter kallat PPfF87, består 

empirin av två textutdrag som handlar om målen för förskoleverksamheten och om fostran i 

samhällsvärderingar (se Bilaga 3). Språkmässigt är texten mer auktoritär än de tidigare texterna 

och denna auktoritet hämtas i att texten refererar både till Socialtjänstlagen och till förskolans 

”pedagogiska tradition” (ibid, s. 15). Textens sanningsanspråk bygger alltså på att den är 

baserad på lag och tradition. Utdragen innehåller både löpande text med beskrivningar och mål 
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sammanfattande i olika punkter. Språket är inte lika starkt som i de senare läroplanerna. Det 

finns exempel både på det mer bestämda, att ”förskolans verksamhet ska […]” (ibid, s. 40), och 

det lite svagare, att ”förskolan bör sträva efter […]” (ibid, s. 15). Språkmässigt kan texten ses 

som en brygga mellan de tidigare handböckernas mer rekommenderande ton byggd på 

erfarenheter och logik, och de senare läroplanerna som har mer auktoritet och bygger på 

regeringsbeslut och lagar. 

Det barn som framkommer av diskursen i texten är ett barn som behöver få en bra start i livet 

genom samarbete mellan föräldrar och förskola, och som ska få stöd att utvecklas till en bra 

människa. Det är ett barn som lär sig genom konkreta upplevelser och i kontakten med vuxna, 

exempelvis ska barn utveckla solidaritet baserat på att de får ”möjligheter till konkret solidariskt 

handlande” (ibid, s. 40). Barnet lyfts även fram som en samhällsmedlem, någon som ”tillhör 

samhället” (ibid.) och äldre barn ses som kapabla till delaktighet och ansvar i verksamhetens 

planering och beslutsfattande (ibid.). Men texten antyder även ett framtidsperspektiv och en 

utvecklingsprocess i och med ordvalet ”grundlägger” och ”lägger grunden till” vad gäller 

värderingar i förskolan. Exempelvis kan förskolan ”lägga grunden till att barnet utvecklas till 

en öppen, hänsynsfull människa” (ibid, s. 15), vilket tyder på att detta inte ses som medfödda 

egenskaper hos barn.  

Det mest centrala i PPfF87:s värdegrundsdiskurs är ”Demokrati”, ”Solidaritet” och ”Synliga 

värderingar”. ”Demokrati” är ett centralt begrepp och det inleder det textavsnitt som handlar 

om samhällsvärderingar. Barnen i förskolan ska ”tillägna sig de demokratiska principer som 

vårt samhälle vilar på” och personalen ska skapa ”ett demokratiskt klimat i barngruppen” (ibid, 

s. 39). ”Demokrati” hänger i texten nära ihop med ”Solidaritet”, som också är ett centralt 

begrepp. I förskolan ska barnen få ”insikter om betydelsen av solidaritet mellan människor”, 

vilket kopplas till ”förmågan till inlevelse i andra människors situation” (ibid, s. 39). 

”Solidaritet” och förmågan att leva sig in i andras situation kopplas också ihop med jämlikhet, 

jämställdhet och alla människors lika värde (ibid.). Den tredje centrala aspekten av 

värdegrundsdiskursen är emfasen på att värderingarna ska synas och tillämpas i praktiken. 

Samvaron i förskolan ska vara ”ett levande exempel” på innebörden av demokrati, solidaritet, 

jämlikhet, hänsyn och ansvar, där personalen ”aktivt verkar som förebilder” (ibid, s. 40). Denna 

tanke kan sammanfattas med begreppet ”Synliga värderingar”, vilket tillsammans med 

”Demokrati” och ”Solidaritet” bildar diskursens nodalpunkter.         
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Förskolan 2016 och 2018  

Läroplanerna Lpfö98:16 (Skolverket 2016) och Lpfö18 (Skolverket 2018) inleds båda av ett 

avsnitt som redogör för förskolans grundläggande värden. I stor utsträckning är texterna lika, 

det är alltså en hög intertextualitet mellan dem, men det finns betydelsefulla tillägg, 

borttagningar och ordvalsändringar som gör att Lpfö18 skapar förändring i värdegrunds-

diskursen. Språkmässigt är de dock väldigt lika. Båda har ett sakligt, opersonligt språk med en 

ton av bestämdhet. Språket har en starkare auktoritet än tidigare texter i och med att 

läroplanernas innehåll vilar på politiska beslut. Redan i den andra meningen refererar båda 

läroplanerna till Skollagen (2010:800) och flera meningar i texterna är direkt därifrån. En del 

av texternas auktoritet kommer alltså från deras intertextuella relation till lagen. Budskapet blir 

att: lagen säger detta, därför är det så. Detta reflekteras i användandet av ordet ”ska”, 

exempelvis att ”utbildningen ska genomföras i demokratiska former” (Skolverket 2018, s. 5) 

och att förskolan ”ska främja alla barns utveckling” (Skolverket 2016, s. 4). En skillnad mellan 

texterna är att Lpfö18 även refererar till FN:s konvention om barns rättigheter och därmed 

hämtar del av sin auktoritet i en internationell överenskommelse (Skolverket 2018, s. 5). 

Barnet som diskursmässigt formas i värdegrunden i Lpfö98:16 är ett barn som utvecklas genom 

upplevelser och är i en livslång lärandeprocess. Det är ett barn som tar intryck av vuxna, eller 

närmare bestämt, ”vuxnas förhållningssätt påverkar barns förståelse” och ”därför är vuxna 

viktiga som förebilder” (Skolverket 2016, s. 4). Det är ett barn med rättigheter men texten 

refererar mer till mänskliga rättigheter generellt än till barns rättigheter specifikt, till exempel 

påtalas ”varje människas egenvärde” (ibid). Barnet som framträder har också en framtid som 

samhällsmedlem. Verksamheten ska genom ett demokratiskt arbetssätt ”lägga grunden till ett 

växande ansvar och intresse hos barnen för att de på sikt aktivt ska delta i samhällslivet” (ibid.). 

Det barn som träder fram ur texten i Lpfö18 är i stort sett detsamma, men barnet skyddas av fler 

rättigheter i och med inkluderingen av barnkonventionen. Genom denna har barnet exempelvis 

”rätt till delaktighet och inflytande” (Skolverket 2018, s. 5). Det textstycke som handlar om 

diskriminering har förstärkts och flyttats från ett senare avsitt i Lpfö98:16 till att ingå i de 

grundläggande värdena i Lpfö18. I detta ingår att alla tendenser till diskriminering eller 

kränkande behandling ”ska aktivt motverkas” (ibid.). Barnet är också mer en del av samhället 

i denna text. Den demokratiska verksamheten ska ”lägga grunden till ett växande intresse och 

ansvar hos barnet för att aktivt delta i samhället” (ibid.), vilket inte enbart tycks syfta på 

framtiden utan även på nutiden. 
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Både Lpfö98:16 och Lpfö18 lägger stor vikt vid ”Mänskliga rättigheter” och ”Demokrati”, 

vilket kan ses som nodalpunkter i dessa texters värdegrundsdiskurser. Båda texter påtalar 

betydelsen av ”grundläggande demokratiska värderingar” och att verksamheten ska bedrivas ”i 

demokratiska former” (Skolverket 2016, s. 4 samt Skolverket 2018, s. 5). Enligt bägge texter 

ska verksamheten också ”förmedla och förankra respekt för de mänskliga rättigheterna” (ibid.). 

”Egna och andras rättigheter” och ”respekt för de rättigheter och skyldigheter som gäller i ett 

demokratiskt samhälle” påtalas i Lpfö98:16 (Skolverket 2016, s. 4). Lpfö18, å andra sidan, 

lägger som sagt mer fokus på barnets rättigheter genom barnkonventionen. 

En central aspekt av Lpfö98:16 är, i likhet med PPfF87, att värderingarna ska vara synliga. 

Exempelvis är det viktigt att värderingar ”tydliggörs i den dagliga verksamheten”, de ska 

”synliggöras”, ”prägla” och ”hålla[s] levande” (ibid.). Med detta följer att alla som deltar i 

verksamheten har ett ansvar att agera utifrån värdegrunden så att den blir något som aktivt 

upplevs av barnen. ”Synliga värderingar” kan ses som en tredje nodalpunkt i den 

värdegrundsdiskurs som skapas genom Lpfö98:16 och finns till viss del även i Lpfö18 men inte 

lika centralt. I Lpfö18 sätts istället begreppet ”Utbildning” centralt. Redan i första meningen 

skiljer sig Lpfö18 från Lpfö98:16 genom att betona att förskolan inte bara vilar på demokratins 

grund utan även ”ingår i skolväsendet” (Skolverket 2018, s. 5). Därefter används ordet 

”Utbildning” ofta i texten och resten av värdegrunden presenteras mer eller mindre som del av 

utbildningen (ibid.). Utbildningen ska exempelvis vara demokratisk, främja ”utveckling och 

lärande” och synliggöra ett ”långsiktigt och globalt framtidsperspektiv” (ibid.). ”Utbildning” 

kan därför ses som en nodalpunkt i Lpfö18:s värdegrundsdiskurs. 

Jämförande - Nodalpunkter 

De nodalpunkter som identifierats i det empiriska materialets olika värdegrundsdiskurser kan 

sammanfattas med följande tabell: 

Småbarn-Skola 

1841 

Barnträdgård 

1945 

Förskola 

PPfF87 

Förskola 

Lpfö98:16 

Förskola 

Lpfö18 

Moralisk 

omvårdnad 

Kamratskap Synliga 

värderingar 

Synliga 

värderingar 

Utbildning 

Moderlighet Unikhet Solidaritet Mänskliga 

rättigheter 

Mänskliga 

rättigheter 

Gud Samhällsansvar Demokrati Demokrati Demokrati 

Med utgångspunkt i Lpfö18:s nodalpunkter ”Demokrati”, ”Mänskliga rättigheter” och 

”Utbildning” kommer likheter mellan de olika värdegrunderna analyseras i följande avsnitt för 
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att se om värderingar från tidigare värdegrundsdiskurser satt spår i värdegrunden så som den 

uttrycks i Lpfö18.  

Demokrati 

Demokrati är en nodalpunkt i den värdegrundsdiskurs som skapas i Lpfö18 men även i 

Lpfö98:16 och i PPfF87.  

Lpfö18: ”Utbildningen ska genomföras i demokratiska former och lägga grunden till ett 

växande intresse och ansvar hos barnen för att aktivt delta i samhället och för en hållbar 

utveckling – såväl ekonomisk och social som miljömässig” (Skolverket 2018, s. 5). 

Lpfö98:16: ”Verksamheten ska bedrivas i demokratiska former och därigenom lägga 

grunden till ett växande ansvar och intresse hos barnen för att de på sikt aktivt ska delta i 

samhällslivet” (Skolverket 2016, s. 4). 

PPfF87: ”Förskolan ska i sin verksamhet medverka till att barnen tillägnar sig de 

demokratiska principer som vårt samhälle vilar på” (Socialstyrelsen 1987, s. 39).  

Dessa tre exempel tyder på att ”Demokrati” är ett moment med en relativt starkt fixerad 

innebörd i den värdegrundsdiskurs som skapats av läroplanstexter de senaste decennierna. I 

andra delar av dessa texter kopplas demokrati till barns inflytande i verksamheten och i dessa 

exempel hör demokrati ihop med ansvar och intresse för samhället. ”Samhällsansvar” är en 

nodalpunkt i värdegrundsdiskursen i Barnträdgården: 

”[…] genom att ge dem en god inställning till ett samhälle i smått under barndomen kan 

barnträdgården även fostra till goda medlemmar i det större samhälle, där de som vuxna ska 

göra sin insats” (Sandels 1945, s. 57).  

I detta exempel blir samhällsansvaret något framtida som barnen kan fostras in i och även i 

Lpfö98:16 är det ”på sikt” som barnen ska delta i samhällslivet (Skolverket 2016, s. 4). I Lpfö18 

och PPfF87 däremot är det inte så och PPfF87 påtalar specifikt att: 

”Barnen behöver få känna att alla, små som stora, tillhör samhället och är betydelsefulla.” 

(Socialstyrelsen 1987, s. 40). 

Detta tyder på att innehållet i tecknet ”Samhällsansvar” inte är helt fixerat eftersom det i vissa 

artikulationer är ett framtida ansvar och i andra inkluderar ett nutida samhällsdeltagande. 

”Samhällsansvar” är en flytande signifikant i dessa värdegrundsdiskurser och har över tiden 

förflyttats från positionen som nodalpunkt till att vara ett av elementen kring nodalpunkten 

”Demokrati” i senare texter. Denna förflyttning är ett exempel både på förändring och på en 

viss kontinuitet i hur värdegrund artikuleras i läroplanstexter. 

I Småbarn-Skolor finns däremot inte demokrati, vilket troligen kan förklaras med att samhället 

i stort inte var demokratiskt på den tiden. Vad gäller samhällsansvar så tycks det främst gälla 
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individens skyldighet att arbeta och att bevara den rådande samhällsordningen, vilket uttrycks 

i ordspråket:    

”-När hvar och en sin syssla sköter, så går det väl, ehvad oss möter.” (Forsell 1841, s. 88). 

I detta avseende är det stor skillnad på värdegrundsdiskurserna 1841 och i nutid. ”Demokrati” 

är ett tecken som tillkommit i läroplanstexternas diskurser kring värdegrund under 1900-talet 

och som bär med sig spår från en tidigare diskurs där istället samhällsansvar var mer centralt.   

Mänskliga rättigheter 

Mänskliga rättigheter är en nodalpunkt i värdegrundsdiskursen i Lpfö18 och även i Lpfö98:16, 

men i Lpfö18 är det mer specifikt barns rättigheter som är centrala. 

Lpfö98:16: ”En viktig uppgift för förskolan är att förmedla och förankra respekt för de 

mänskliga rättigheterna […]”  (Skolverket 2016, s. 4). 

Lpfö18: ”Förskolan ska spegla de värden och rättigheter som uttrycks i FN:s konvention om 

barnets rättigheter (barnkonventionen). Utbildningen ska därför utgå från vad som bedöms 

vara barnets bästa, att barn har rätt till delaktighet och inflytande och att barnen ska få 

kännedom om sina rättigheter” (Skolverket 2018, s. 5). 

Dessa två exempel pekar på att elementet ”Mänskliga rättigheter” delvis fyllts med nytt 

innehåll. Denna förändring kan förklaras med Riksdagens beslutat att barnkonventionen ska bli 

lag år 2020 (Sveriges Riksdag 2018). I de äldre textutdragen nämns inte mänskliga rättigheter 

eller barns rättigheter explicit i och med att FN:s barnkonvention är från 1989, men det går ändå 

att göra kopplingar till innebörden. I PPfF87 står det att: 

”Alla människors lika värde ska hävdas i förskolans verksamhet” (Socialstyrelsen 1987, s. 39). 

Alla människors lika värde är en viktig del av innehållet i ”Mänskliga rättigheter” så som det 

framställs i Lpfö18 och Lpfö98:16, men i PPfF87 kopplas även alla människors lika värde till 

”Solidaritet”, med innebörden ”inlevelse i andra människors situation”, vilket är en nodalpunkt 

i PPfF87:s värdegrundsdiskurs (Socialstyrelsen 1987, s. 39). Begreppets innebörd har alltså 

förändrats, vilket betyder att det även är en flytande signifikant. ”Solidaritet” är ett mindre 

centralt element i Lpfö18 och Lpfö98:16 men det finns med genom kopplingen till ”Mänskliga 

rättigheter”. I Lpfö98:16 nämns ”solidaritet med svaga och utsatta” som ett värde som ska hållas 

levande i förskolan (Skolverket 2016, s. 4) och PPfF87 beskriver förskolans bemötande av 

”barn som i olika avseenden är annorlunda” som ett mått på solidaritet i praktiken 

(Socialstyrelsen 1987, s. 39-40). Barnträdgården beskriver också detta: 
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”Det rätta beteendet gentemot svagare kamrater kan barnträdgården tidigt lära sina små. I 

gruppen finns ju nästan alltid någon, som på något vis är efter de andra: ett efterblivet, dövt 

eller dövstumt barn, en liten som haltar, stammar el. dyl. Var och en vet hur svårt livet kan 

gestalta sig för ett sådant stackars barn […] I barnträdgården förebygger ledarinnan grymhet 

genom ett samtal med gruppen innan det nya barnet tas in, man väcker deras medkänsla och 

känsla av gemensamt ansvar för den lilla kamraten” (Sandels 1945, s. 52-53). 

Ordvalen, exempelvis ”svagare” och ”efterblivet” (ibid.), är opassande i nutiden eftersom det 

kategoriserar och nedvärderar vissa barn, men den övergripande innebörden är ändå en form av 

solidaritet med dem som behöver stöd. Inom den diskurs om värdegrund som skapas i 

Barnträdgården så är ”Kamratskap” en nodalpunkt och genom detta exempel syns en koppling 

mellan en god kamrats beteende och solidaritet. ”Solidaritet” kan upptäckas även i Småbarn-

Skolor med ordspråket: 

” -Bryt den hungriga ditt bröd; var den olycklige ett stöd.” (Forsell 1841, s. 88). 

Med en läsning som tar hänsyn till innebörden och inte bara det exakta ordet så är ”Solidaritet” 

ett element som funnits med i alla artikulationer av värdegrundsdiskurs som analyserats här. 

”Solidaritet” handlar i dessa diskurser om hur barn ska behandla varandra, men för att återgå 

till den aspekt av ”Mänskliga rättigheter” som handlar om barns rättigheter så finns det 

kopplingar till hur de äldre texterna beskriver att barn ska behandlas. En antydan till tanke på 

barns rättigheter kan spåras i hur Småbarn-Skolor förbjuder Lärarinnan att använda kroppslig 

aga (Forsell 1841, s. 41), men även i att hon ska vinna barnens tillgivenhet ”sedan hon sökt 

utforska hvarje enskildts karakter och anlag […]” (ibid, s. 152). Redan i Småbarn-Skolan fanns 

alltså en ambition om att se varje unikt barn. I Barnträdgården är just barns ”Unikhet” en 

nodalpunkt; 

”Alla barn ska känna sig omslutna av samma varma intresse, lika välkomna och lika 

uppskattade, och [ledarinnan] måste allvarligt sträva efter att förstå vart och ett av dem.” 

(Sandels 1945, s. 195).  

Denna strävan att se och lära känna varje unikt barn kan kopplas till Lpfö18:s formulering att 

utbildningen ska utgå från ”vad som bedöms vara barnets bästa” (Skolverket 2018, s. 5), vilket 

tycks syfta på det unika barnets bästa och inte på ett generaliserat barns bästa. I detta krävs 

också att de vuxna ser och lär känna det unika barnet. ”Mänskliga rättigheter” kan i och med 

dessa exempel ses som en flytande signifikant som får innehåll från flera håll; den politiska 

diskursen om medborgerliga rättigheter, den internationella diskursen om barns rättigheter och 

från olika förskolehistoriska diskurser om hur barn ska vara och behandlas. Innebörden 

förskjuts och omförhandlas i olika artikuleringar av värdegrundsdiskursen men ”Mänskliga 
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rättigheter” tycks alltid, i någon form, ha varit ett betydande element i förskolans 

värdegrundsdiskurs. 

Utbildning 

I värdegrundsdiskursen som skapas i den nya läroplanen Lpfö18 används begreppet 

”Utbildning” ofta, vilket är en skillnad från Lpfö98:16. ”Utbildning” har blivit en nodalpunkt 

och andra element i diskursen måste sättas i förhållande till att ”Utbildning” nu är något centralt. 

I värdegrunderna i tidigare läroplanstexter är det Småbarn-Skolor som har störst likhet med 

denna aspekt eftersom verksamheten där ses som en skola med undervisning.  

”Det är också angeläget, att Lärarinnan icke fortsätter undervisningen så länge att barnen 

tröttna, blifva sömniga och utledsna” (Forsell 1841, s. 35). 

Detta exempel visar att utbildning var ett viktigt element även i Småbarn-Skolan och detta 

exempel betonar vikten av att Lärarinnan inte sätter undervisningen framför barnens 

välmående. Däremot är inte ”Utbildning” i modern mening centralt för värdegrundsdiskursen i 

Småbarn-Skolor, utan det är ”Moralisk omvårdnad” som är centralt. Sedlighet och dygd, som i 

denna diskurs tycks vara målet, kan uppnås genom att:    

”[…] den största uppmärksamhet användes på barnens moraliska omvårdnad, i det de bevaras 

från hvarje yttre förderflig inflytelse, samt att man förskaffar dem en syftesenlig såväl Fysisk 

som intellektuell sysselsättning” (ibid s. 151-152). 

Att exemplet talar om ”Moralisk omvårdnad” istället för ”Utbildning” kan ha att göra med den 

barnsyn som värdegrunden uttrycker, där barn har en oskuld som anses behöva bevaras från 

yttre hot. Begreppet ”Utbildning”, å andra sidan, innebär kontakt med den yttre världen för att 

inhämta kunskaper och erfarenheter. Trots denna skillnad går det ändå att se en likhet i hur både 

Lpfö18 och Småbarn-Skolor positionerar sig själva som skolverksamheter. I skarpast kontrast 

till detta är kanske Barnträdgården där: 

”Barnen förbereds för skolans arbete genom mångfalden av upplevelser och sysselsättningar” 

(Sandels 1945, s. 57).  

Detta citat positionerar Barnträdgården utanför skolan, som en förberedande men separat 

verksamhet. I Barnträdgården är som sagt ”Kamratskap” en nodalpunkt, vilket på vissa sätt 

kan kopplas till ”Utbildning” i och med att kamratskap också har med lärande att göra.  

”Barnen lär sig, att i barnträdgården beror det på en själv om man ska bli en omtyckt medlem 

av gruppen eller inte. Om man slåss och bråkar, tycker de andra barnen inte om en; en 

hjälpsam och vänlig kamrat trivs alla med” (ibid, s. 51). 
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Här presenteras ett lärande baserat på erfarenheter i kamratgruppen. Detta kan i viss mån liknas 

vid den betoning Lpfö98:16 och PPfF87 lägger vid att värderingar ska vara synliga, göras 

levande och upplevas i verksamheten, vilket också skapar ett erfarenhetsbaserat lärande. 

”Utbildning” är ett mer formellt begrepp som kan tänkas innefatta detta men också undervisning 

mer lik skolans. Det är en flytande signifikant som kan sägas ha fått sitt innehåll genom en 

skoldiskurs som förskolan varit utanför, med undantag för Småbarn-Skolan, men nu trätt in i. 

Diskursivitetens fält 

Vissa av de element som varit nodalpunkter i läroplanstexternas värdegrundsdiskurser kan 

påstås vara flytande siginfikanter som blivit uteslutna ur de sentida värdegrundsdiskurserna. 

Tydligast exempel på detta är ”Moderlighet” och ”Gud” som var nodalpunkter i Småbarn-

Skolor. Exempelvis uttrycks att barnet av Lärarinnan skulle vara ”ledd av en kärleksfull ock 

sannt kristelig Modershand” (Forsell 1841, s. 151). ”Moderlighet” fanns kvar som ett element 

i Barnträdgården:s värdegrundsdiskurs för att illustrera relationen mellan barn och ledarinna:       

”Till ledarinnan kan de gå som till en mor; och hur ofta kallar de henne inte i en hastig 

vändning för mamma!” (Sandels 1945, s. 53). 

De senare texterna talar inte om relationen mellan de vuxna som leder verksamheten och barnen 

som moderlig utan detta element har rört sig på diskursivitetens fält till andra diskurser, 

exempelvis om familj och om genus, som ger ”Moderlighet” innehåll. Detsamma kan sägas 

gälla ”Gud” som var en nodalpunkt i Småbarn-Skolor men som inte är med som ett element i 

senare värdegrundsdiskurser i förskolans läroplanstexter. Detta kan förklaras med att religion 

har blivit mer och mer en privat angelägenhet och inte i samma utsträckning del av det 

offentliga. Däremot beskyddas i Lpfö18 barns rätt att inte diskrimineras på grund av ”religion 

eller annan trosuppfattning […] hos barnet eller någon som barnet har anknytning till” 

(Skolverket 2018, s. 5). ”Gud” är inte längre en nodalpunkt och har rört sig utanför förskolans 

värdegrundsdiskurs till andra diskurser, men istället finns nu rätten till en personlig tro som ett 

element kring nodalpunkten ”Mänskliga rättigheter”.  

Diskussion 

Resultatet visar att flera av de element som varit centrala i tidigare värdegrundsdiskurser 

fortfarande går att spåra i förskolans värdegrund så som den uttrycks i Lpfö18. Mänskliga 

rättigheter, som är en nodalpunkt i Lpfö18:s värdegrundsdiskurs, har visat sig vara det element 

som har mest kopplingar till andra, både historiska och internationella, diskurser. Genom 

begreppet ”Mänskliga rättigheter” finns det spår kvar av ”Solidaritet”, ”Unikhet” och 
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”Kamratskap” som varit nodalpunkter i tidigare diskurser. Det har visat sig finnas en särskilt 

tydlig kontinuitet genom förskolans värdegrunder från olika tider i att barn ska lära sig hjälpa 

andra som behöver stöd och i att varje barn ska ses som en unik individ. En skillnad är dock att 

barns rättigheter fått större utrymme i den nya läroplanen där det står explicit att utbildningen 

ska följa barnkonventionen (Skolverket 2018, s. 5). Quennerstedt (2015) fann i sin studie att de 

mänskliga rättigheterna har en stark närvaro i de svenska läroplanerna men att det behövs ett 

mer explicit språk där termen ”rättigheter” används mer så att denna närvaro lättare kan 

uppfattas av dem som arbetar i förskola och skola (ibid, s. 22, 24). I förskolans nya läroplan har 

mänskliga rättigheter, och i synnerhet barns rättigheter, fått en starkare plats, både genom ett 

utökat användande av termen ”rättigheter” och tydligare anvisningar om vad detta innebär i 

praktiken. Detta visar att även internationella och politiska diskurser har satt spår i Lpfö18.  

De likheter som finns mellan den nutida läroplanens värdegrund och de värdegrunder som 

funnits förr är framförallt den omsorg om barns bästa som alltid uttrycks. Verksamheterna har 

sett olika ut, haft olika syften och synen på barn har förändrats, men i alla värdegrunder som 

analyserats i denna studie har det gått att hitta en kärna av kärleksfull omsorg. Vallberg Roth 

(2001) delade i sin studie upp förskolans historia i olika läroplansperioder. Genom de enskilda 

analyserna går det mycket väl att placera in läroplanstexterna i denna studie i Vallberg Roths 

läroplansperioder där Småbarn-Skolor tillhör vad hon kallar ”Guds läroplan”, Barnträdgården 

tillhör ”Det goda hemmets och hembygdens läroplan”, och PPfF87, Lpfö98:16 och kanske även 

Lpfö18 tillhör ”Det situerade världsbarnets läroplan” (ibid, s. 247). Det som resultatet av denna 

studie tillför är att när specifikt värdegrunden, inte hela läroplanen, studeras och jämförs över 

tid så finns det flera mer eller mindre centrala element som binder perioderna samman och som 

pekar på kontinuitet och progression i värdegrundens innehåll. ”Mänskliga rättigheter” har 

redan diskuterats som det tydligaste exemplet på en värdering som funnits länge i någon form 

men som förändrats och förstärkts i olika artikulationer, vilket innebär att ”Mänskliga 

rättigheter” är både en nodalpunkt och en flytande signifikant. Det kanske tydligaste tillägget 

och den skarpaste förändringen är begreppet ”Demokrati” som är ett relativt starkt fixerat 

element i värdegrundsdiskurserna i PPfF87, Lpfö98:16 och Lpfö18. Även om det i viss mån går 

att koppla till ”Samhällsansvar”, som är en tidigare nodalpunkt, så kan det inte påstås att 

demokrati, i bemärkelsen likvärdig rätt till deltagande, alltid funnits i förskolan utan det är under 

andra halvan av 1900-talet som detta blir en central del av värdegrunden. 

”Demokrati” och ”Samhällsansvar” är alltså också flytande signifikanter som rört sig inom 

förskolans värdegrundsdiskurs där de är mer eller mindre centrala i olika artikulationer. De är 
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båda också exempel på en annan skillnad som finns mellan och kanske till och med inom vissa 

av de olika diskurserna, nämligen om barn är medlemmar av samhället nu eller om de 

framförallt är framtida samhällsmedborgare. Denna tudelning mellan diskurser fann även 

Einarsdottir et al. (2015) i deras studie av värdegrunder i förskolan i nordiska länders läroplaner 

som visade att barn både situerades som subjekt med rättigheter här och nu och som objekt som 

lärde sig för framtiden (ibid, s. 110). Deras studie fann också att alla nordiska länders läroplaner 

för förskolan strävade efter att miljöerna kring barn ska vara demokratiska, omsorgsfulla och 

underlättande för lärande (ibid, s. 102). Att just dessa aspekter är centrala för förskolan 

överensstämmer med denna studies resultat där det lätt görs en koppling till ”Demokrati”, 

”Mänskliga rättigheter” och ”Utbildning” från den nya läroplanen. Detta tyder på att den nya 

svenska läroplanen för förskolan, Lpfö18, fortsätter på en nordisk linje vad gäller värdegrunden. 

Genom de olika artikulationerna av värdegrundsdiskurs så har värderingar både förändrats och 

bevarats från olika tider. Genom att undersöka värdegrunderna från en diskursanalytisk 

utgångspunkt med fokus på nodalpunkter och flytande signifikanter har det varit möjligt att 

följa hur olika element har varit mer eller mindre centrala och hur de har rört sig inom förskolans 

värdegrundsdiskurs och på det diskursiva fältet. Förändringar i värdegrunden tycks ha ett 

samband med förändringar i barnsyn. Analysen presenterade det barn som framställs i olika 

artikulationer av värdegrunden och förändringen har, något förenklat, gått från ett oskyldigt 

barn som behöver beskyddas, till ett barn som behöver uppfostras rätt för att i framtiden bidra 

till samhället, till ett mer delaktigt barn med rättigheter. Med denna förändring i barnsyn har 

också förändringar i vad som är centralt i värdegrunden skett. Ett exempel på detta är relationen 

mellan barn och vuxen, som har gått från ”Moderlighet” – att barnet beskyddas av vuxna – till 

”Demokrati” – att barnet är kapabelt och har rätt att vara delaktigt i beslut med vuxna.   

Smith (2011) kopplar i sin studie ihop olika barnsyner med kontroll och presenterar tre bilder 

av barndom; det Dionysiska naturligt onda barnet, det Apolloniska naturligt goda barnet och 

det Atenska deltagande och kompetenta barnet. Enligt Smith har det Atenska barnet, som 

representerar nutidens barnsyn, valfrihet, deltagande och demokratisk förmåga, men även detta 

blir en form av kontroll eftersom det då handlar om att kontrollera sig själv och behöva ta ansvar 

för sina misslyckanden (ibid, s. 29-31). Denna aspekt kan vara bra att ha i åtanke och reflektera 

kring i och med att barns rättigheter och även utbildningsaspekten förstärkts i den nya 

läroplanen. För att bygga vidare på Smiths tankar skulle detta alltså inte bara innebära nya 

möjligheter för barn utan även tyngre ansvar. 
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Att förändring hör ihop med barnsyn är tvärt emot Fredrikssons (2005) slutsats i studien om 

Småbarn-Skolans pedagogiska förändring i slutet av 1800-talet från undervisande verksamhet 

till lek. Fredriksson fann att Småbarn-Skolan redan hade en bild av barn som oskyldiga och 

känsliga, så förändringen i slutet av 1800-talet som andra forskare kopplat till en mer 

romantiserande barnsyn måste haft en annan orsak (ibid, s. 2). Resultatet för denna studie vad 

gäller Småbarn-Skolans barnsyn överensstämmer med Fredrikssons, men det är också tydligt 

att det sedan slutet av 1800-talet skett förändringar både i barnsyn och i förskolans värdegrund 

som hänger ihop. Fredriksson (2005) förklarar Småbarn-Skolans pedagogiska förändring med 

Folkskolans expansion, det vill säga en förändring i Småbarn-Skolans praktiska kontext snarare 

än i ideologin (ibid, s. 12-13). För att applicera detta perspektiv på denna studie så går det att 

se hur förskolans värdegrund i Lpfö98:16 och Lpfö18 allt mer har blivit en skolverksamhet igen, 

vilket tydligast syns i att ”Utbildning” blivit en nodalpunkt, eftersom förskolan nu ingår i 

skolväsendet. Att förskolan på samhällsstrukturell nivå nu ingår i skolväsendet, vilket kan ses 

som en förändring i den praktiska kontexten, har alltså påverkat förskolans värdegrund.       

Slutsatser 

Denna studie har undersökt värdegrundsdiskursen i Lpfö18, vilka likheter som finns mellan den 

nutida och tidigare värdegrunder och hur värderingar i förskolans läroplanstexter förändrats och 

bevarats i olika tider. Diskursanalysen har visat att de mest centrala elementen, ”Demokrati”, 

”Mänskliga rättigheter” och ”Utbildning”, i den nya läroplanen Lpfö18 går att koppla till 

värdegrundsdiskurser från andra tider och även till en internationell diskurs om barns 

rättigheter. Studien har även funnit att element som varit centrala i värdegrundsdiskursen förr i 

tiden i flera fall lämnat spår i den nya läroplanen där de bevarats eller förändrats beroende på 

hur mycket betydelse de ges, vilka andra element de sätts i relation till och vilket innehåll de 

tillskrivs. Det finns alltså flera likheter mellan den nya formuleringen av värdegrunden och de 

tidigare, men särskilt inom området ”Mänskliga rättigheter” finns det värderingar som varit 

viktiga under lång tid. Det finns också skillnader mellan värdegrundsdiskursen i den nutida 

läroplanstexten och i historiska texter där framförallt den sentida betoningen på ”Demokrati” 

framstår som en värdering som inte alltid hört hemma i förskolans värdegrundsdiskurs, medan 

exempelvis ”Moderlighet”, som tidigare beskrev pedagogens förhållningssätt till barnen, 

uteslutits.  

Studien visar att även om värdegrunderna i läroplanstexter är produkter av sin tids sociala och 

kulturella kontext, påverkade av rådande barnsyn och värderingar, så finns det element i 
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diskurserna som reproduceras och som bidrar med kontinuitet i förskolans värdegrund. I varje 

läroplanstext så skapas värdegrunden på nytt genom att diskurser blandas och används på nya 

sätt. På så sätt skapas också nya bilder av hur förskolans verksamhet ska gå till i praktiken, hur 

barn ska behandlas och vad barn ska lära sig, vilket i sin tur påverkar vilka praktiska handlingar 

som ses som naturliga och vilka som inte gör det. Exempelvis skapar ”Demokrati” bilden av en 

verksamhet där det är naturligt att låta barn säga sin mening och påverka beslut medan detta 

inte ingick i bilden av förskolan förr. Eftersom värdegrunden ska genomsyra hela förskolans 

verksamhet har den en potentiellt stor påverkan så det är viktigt att fundera kring vilka normer 

och praktiker som den bidrar till. Förändringar i läroplanen, inklusive värdegrunden, sker 

genom politiska beslut. Resultatet av denna studie visar dock att inga radikala förändringar av 

värdegrunden skett i Lpfö18, utan att värdegrunden i alla framställningar har haft både en viss 

kontinuitet och en viss förändring.
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Bilaga 1 

Utdrag ur Utkast till Handbok för Småbarn-Skolor (Forsell 1845):  

”Hvar och en, som tänker på beskaffenheten af detta slags Skolor, skall inse nödvändigheten 

af, att Lärarinnan, med ett snart sagdt moderligt tålamod, mildhet och ihärdighet, förrättar detta 

sitt ansvarsfulla kall. Hon bör vara bestämd och beslutsam, utan att vara obehörigt sträng, 

saktmodig och god, utan svaghet och efterlåtenhet, samt framför allt bannlysa all knarrighet 

och häftighet, ty barn efterapa allt hvad de se, isynnerhet hos sin Lärarinna. Deras ännu mjuka 

sinne tager den prägel, som Lärarinnans lynne gifver det; ja man skall finna olika Skolor antaga 

de olika Lärarinnornas sätt att vara. Af samma orsak är det af vigt, att Lärarinnan aktar sig för 

alla mindre försigtiga uttryck och åtbörder, hvilka äro just de, som af små barn lättast 

uppsnappas och efterhärmas. 

En Lärarinna i en Småbarn-Skola måste så mycket mera iakttaga en aldrig hvilande 

uppmärksamhet, som mer än hälften af den tid, barnen äro i Skolan, utgöres av deras fristunder, 

hvilka användas till lek, hvarunder barnen böra noga bevakas, till förekommande af att de skada 

hvarandra, eller eljest vilja mot sina yngre lekkamrater antaga en öfversittareton. Det är också 

angeläget, att Lärarinnan icke fortsätter undervisningen så länge att barnen tröttna, blifva 

sömniga och utledsna.” (s. 34-35). 

 

”I afseende på de bestraffningar, som inom Skolan äro tillåtne, torde böra anföras, att de barn, 

som stoja, äro olydige eller eljest uppföra sig oskickligt, tillrättavisas endast och allenast på det 

sätt, att de nedkallas från deras plats på bänken och utföras i nästa rum. Skulle detta icke vara 

tillräckligt, hemskickas för dagen sådane barn ur Skolan. Lärarinnann är förbjuden, att i hvad 

fall som helst använda kroppslig aga.” (s. 41). 

 

”Lärarinnan må aldrig lemna ur sigte, att ändamålet med inrättande af Småbarn-Skolor är, att 

dana ett tillstånd, hvarest den barnsliga naturen, öfverlemnad till sin egen oskuld, men ledd af 

en kärleksfull ock sannt kristelig Modershand, kan erhålla sin första rigtning till sedlighet och 

dygd. Detta ändamål kan endast derigenom fullkomligen uppnås, att den största 

uppmärksamhet användes på barnens moraliska omvårdnad, i det de bevaras från hvarje yttre 

förderflig inflytelse, samt att man förskaffar dem en syftesenlig såväl Fysisk som intellektuell 

sysselsättning. Då Lärarinnan inom Skolan företräder en Moders ställe, måste hon ock åtaga sig 

dess pligter; och sålunda med samma ömhet, rättvisa och allvar omfatta och behandla alla 

barnen. Derigenom skall det lyckas henne, att förvärfva deras uppriktiga och innerliga 

tillgifvenhet, och på detta sätt, sedan hon sökt utforska hvarje enskildts karakter och anlag, 

bemägtiga sig ledningen av deras sinnen, till kärlek för det goda och afsky för det onda.” (s. 

151-152). 
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”Några Sedereglor och Tänkespråk. 

Börja ditt verk i Herrans namn, så går det lyckligt fram. 

-Ärligt varar längst. 

-Allt förgår men dygd består. 

-Trägen vinner. 

-Läsa och icke förstå, är likt plöja och icke så.  

-Bed och arbeta. 

-Mången gräfver en grop för en annan, och faller sjelf deruti. 

-Det är ej allt guld som glimmar. 

-Många bäckar små, gör en stor å. 

-Enighet gifver styrka. 

-Morgonstund har guld i mund. 

-Sysslolöshet är en rot till allt ondt. 

-Brändt barn skyr elden. 

-Den illa gör, han illa far. 

-Gjord gerning har ingen vändning. 

-Som man sår, får man skära. 

-Man lånar sin vän och kräfver sin ovän. 

-Tala sanning utan fruktan. 

-Bättre vara brödlös än rådlös. 

-När råttan är mätt, så är mjölet beskt. 

-Ordning är halfva arbetet. 

-Den som går i borgen, går ock i sorgen. 

-En tom säck står aldrig rak. 

-Den som går obedd åstad, går otackad derifrån. 

-En svala gör ingen sommar. 

-En besparad penning, är en vunnen penning. 

-Sund själ i sund kropp är det bästa af jordiskt godt. 

-En god vilja gör arbetet lätt. 

-Akta dig för nattgammal is. 

-När hvar och en sin syssla sköter, så går det väl, ehvad oss möter. 

-Bättre att vara ensam än i dåligt sällskap. 

-Tro ej en orm som sofver. 

-Ingen annan än den lastfulle bör föraktas och skys. 

-Bryt den hungriga ditt bröd; var den olycklige ett stöd.” (s. 87-88). 
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Bilaga 2 

Utdrag ur Barnträdgården – En Handbok (Sandels & Moberg 1945): 

 

”Vilka oändligt rika möjligheter har inte barnträdgården att påverka barnen moraliskt! 

Dagligdags inträffar någon liten händelse, som tas upp till diskussion och hjälper barnen att få 

upp ögonen för värden sådana som sanningsenlighet, rättvisa och hjälpsamhet.” (s. 50). 

”I barnträdgården får det [barnet] en ny start, ingen har några förutfattade meningar – varje barn 

är sig självt och intet annat. Det är inte så sällan, som föräldrars uppfattning om sina telningar 

helt förändrats genom barnträdgårdens inverkan. […] Barnen lär sig, att i barnträdgården beror 

det på en själv om man ska bli en omtyckt medlem av gruppen eller inte. Om man slåss och 

bråkar, tycker de andra barnen inte om en; en hjälpsam och vänlig kamrat trivs alla med. Alla 

väntar sig att var och en ska klara sig själv i allmänhet, men man ska också kunna både ge och 

ta emot hjälp. Man lär sig respektera andras rätt: man väntar med vad man vill säga, tills en 

annan talat färdigt, och en leksak är upptagen tills kamraten frivilligt lämnar den ifrån sig. Vi 

har alla, vuxna som barn, ansvar för allt material i barnträdgården, och vi måste hjälpas åt att 

vårda det. Utomstående, som kommer på besök, förvånar sig ständigt över att vi i åratal kan ha 

samma material, även ganska ömtåligt sådant, och låta stora grupper barn handskas med det. 

Förklaringen är helt enkelt den, att om man låter barn känna medansvar blir det dem en källa 

till glädje att ta sin del därav.” (s. 51-52). 

”Det rätta beteendet gentemot svagare kamrater kan barnträdgården tidigt lära sina små. I 

gruppen finns ju nästan alltid någon, som på något vis är efter de andra: ett efterblivet, dövt 

eller dövstumt barn, en liten som haltar, stammar el. dyl. Var och en vet hur svårt livet kan 

gestalta sig för ett sådant stackars barn, om det endast är hänvisat till hemmet och gatan; 

jämnåriga är oftast av ren obetänksamhet grymma mot det. I barnträdgården förebygger 

ledarinnan grymhet genom ett samtal med gruppen innan det nya barnet tas in, man väcker 

deras medkänsla och känsla av gemensamt ansvar för den lilla kamraten. Och det finns många 

exempel på att även små barn på ett rent rörande sätt tagit sig an en sådan.” (s. 52-53). 

 

”Barnträdgården är vanligen barnens första erfarenhet av att vara medlemmar i ett samhälle, 

där det finns lagar som bestämmer vars och ens skyldigheter och rättigheter. Många föreskrifter 

finns där inte, och de som finns har barn och ledarinna gemensamt beslutat – därför är de lätta 

att förstå och följa. […] Genom barnträdgården vänjer sig också barnen att betrakta vuxna som 

vänner och umgås med dem på ett frimodigt, vänligt och naturligt sätt. Till ledarinnan kan de 

gå som till en mor; och hur ofta kallar de henne inte i en hastig vändning för mamma! De 

hantverkare, lantbrukare, poliser m. fl., som vi gör besök hos eller som kommer till oss för att 

berätta och visa något för barnen, är alltid intresserade av barn och svarar gärna på otaliga 

frågor.” (s. 53).  
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”Sammanfattning: de första sju åren är de viktigaste i barnets liv. Vi har inte råd att ignorera 

dem. Barnträdgården, rätt skött, är hemmen ett gott stöd vid barnets såväl fysiska som psykiska 

fostran. Genom att ta sikt på barnets hela personlighet och göra karaktärsdaningen till sitt 

primära mål gör den anspråk på att få goda följder för hela individens kommande liv. Som 

förebyggande institution är den av synnerligen stort värde: >>ju flera barnträdgårdar, desto färre 

skyddshem och fängelser>>. Även för föräldrarna är barnträdgårdens inflytande av värde. 

Barnen förbereds för skolans arbete genom mångfalden av upplevelser och sysselsättningar, 

och genom att ge dem en god inställning till ett samhälle i smått under barndomen kan 

barnträdgården även fostra till goda medlemmar i det större samhälle, där de som vuxna ska 

göra sin insats.” (s. 56-57). 

”I sin behandling av barnen måste hon vara rättvis. En fattig, syndig människa kan inte undgå 

att tycka mera om somliga barn än om andra, men hon kan åtminstone låta bli att visa det. Alla 

barn ska känna sig omslutna av samma varma intresse, lika välkomna och lika uppskattade, och 

hon måste allvarligt sträva efter att förstå vart och ett av dem.” (s. 195).
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Bilaga 3 

Utdrag ur Allmänna råd från socialstyrelsen 1987:3 Pedagogiskt program för förskolan 

(Socialstyrelsen 1987): 

 

”Målen för förskolans pedagogiska verksamhet baseras bland annat på de grundläggande 

värderingar som uttrycks i socialtjänstlagen. Förskolans mål baseras också på den 

pedagogiska tradition som vuxit fram inom den svenska förskoleverksamheten.  

• Förskolan bör sträva efter att i samarbete med föräldrarna ge varje barn bästa möjliga 

betingelser att rikt och mångsidigt utveckla sina känslo- och tankemässiga tillgångar.  

• Förskolan kan därigenom lägga grunden till att barnet utvecklas till en öppen, 

hänsynsfull människa med förmåga till inlevelse och till samverkan med andra, i stånd 

att komma fram till egna omdömen och problemlösningar. 

• Förskolan bör hos barnet lägga grunden till en vilja att söka och använda kunskap för 

att förbättra såväl egna som andras levnadsvillkor.”  (s. 15-16). 

 

”Fostran till demokrati, jämlikhet, solidaritet och ansvar 

Förskolan ska arbeta i en anda som främjar demokrati, solidaritet, jämlikhet och ansvar samt 

aktivt verka för att grundlägga dessa värderingar hos barnen. Personalens förhållningssätt, 

attityder och värderingar, deras förmåga att samarbeta, fatta beslut, lösa konflikter etc har stor 

betydelse för barnens fostran i detta hänseende. 

Förskolan ska i sin verksamhet medverka till att barnen tillägnar sig de demokratiska 

principer som vårt samhälle vilar på. I förskolan ska barnen få uppleva och tillämpa ett 

demokratiskt handlingssätt. Personalen måste vara uppmärksam på och verka för att skapa ett 

demokratiskt klimat i barngruppen, bidra till positiva grupprocesser och ingripa mot negativa. 

Verksamheten ska vara upplagd så att den stimulerar barnen till samarbete. Barnen ska få 

hjälp att lösa sina konflikter på ett konstruktivt sätt. Det är en trygghet för barnen att de vuxna 

sätter tydliga gränser för våld och uttryck för aggressioner. 

Förskolan ska verka aktivt för jämlikhet i levnadsvillkor och medverka till att barnen tillägnar 

sig kunskaper och värderingar som stöder principer för jämställdhet. Alla människors lika 

värde ska hävdas i förskolans verksamhet. Fasta kamratrelationer har stor betydelse för 

barnens känslomässiga och sociala utveckling och för förmågan att sätta sig in i en annan 

människas situation. Den förmågan är i sin tur nödvändig för att principer om jämlikhet ska 

kunna få en reell innebörd. 

Förskolan ska aktivt bidra till att barnen får insikter om betydelsen av solidaritet mellan 

människor. En förutsättning för detta är att barnen får hjälp att utveckla förmågan till inlevelse 

i andra människors situation. Hur man i förskolan bemöter barn som i olika avseenden är 

annorlunda är ett mått på solidaritet i praktiken. Barnens uppfattning om rättvisa utgör 

grunden för utveckling av en solidarisk hållning. Barns solidaritet måste bygga på möjligheter 

till konkret solidariskt handlande. 

Förskolan ska hjälpa barnen att utveckla förmågan att ta ansvar för sina egna handlingar, för 

miljön och gemensamma och egna ting i familjen, förskolan och samhället. 
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Förskolans verksamhet inom samhällsområdet 

• Barnen ska få en grundläggande bild av hur samhället är uppbyggt. Barnen behöver få 

känna att alla, små som stora, tillhör samhället och är betydelsefulla. 

• Barnen ska få hjälp att lära känna sin egen närmiljö och de funktioner som finns där 

samt få kontakt med yrkeslivet. 

• Förskolans verksamhet ska genomsyras av strävan efter att hos barnen grundlägga 

demokrati, solidaritet, jämlikhet, hänsyn och ansvar. Detta ska ske genom en fostran 

där samvaron är ett levande exempel på vad dessa ord innebär, där regler och normer 

får en konkret innebörd, där konkurrens och utstötning motverkas och personalen 

medvetet och aktivt verkar som förebilder. 

• De äldre barnen ska få delta i planering och beslutsfattande och i ansvaret för 

gemensamt fattade beslut.” (s. 39-40).  

 


