
 

1 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Värdegrund i förskolan  

– Lika självklart som att andas? 

Södertörns högskola | Förskollärarutbildning med interkulturell profil, 

erfarenhetsbaserad | Självständigt arbete 15 hp | höstterminen 2015 

 

Av: Lisa Fohlin 

Handledare: Linda Murstedt 
 



 

2 

Abstract 

Fundamental values in pre-school 

- As self-evident as breathing? 

 

The aim of this study is to examine how eight pre-school teachers conceptualise and talk 

about the concept “Fundamental values” that has been presented by the Swedish National 

Agency for Education. To examine this, eight preschool teachers were interviewed using five 

open-ended questions related to how they view the use of the concept “Fundamental values” 

in the preschool, where they get theoretical input for their work with these values, how they 

work with fundamental social values at their preschool and how they view their strengths, 

weaknesses and opportunities for improvements within that framework. 

 

The study uses the social construction perspective to examine how the preschool teachers talk 

about the fundamental social values and their work at their pre-schools. The perspective is 

used to highlight how the concept “Fundamental values” is conceptualised by these eight 

preschool teachers compared to how it is conceptualised by the Swedish National Agency of 

Education, what values they express in regards to the concept and how they gain knowledge 

to further improve their work on “Fundamental values”. 

 

The results show how the pre-school teachers have conceptualised “Fundamental values” in 

accordance with the Swedish National Agency of Education and previous research in the 

area. The teachers stated that the “Fundamental values” permeate the preschool. The pre-

school teachers are role model for these value and some values are discussed and showcased 

in a way easily understood by the children. The teachers studied little or no research to 

improve their work with “Fundamental values”. Colleagues were the main source used to 

gain further knowledge and inspiration in their work with “Fundamental values” which shows 

that it is a socially constructed concept that needs to be understood in its cultural context.  

 

 

Nyckelord: Värdegrund, socialkonstruktionism, förskola, demokrati, delaktighet. 
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1 Inledning och problemområde  

Inom flertalet livsåskådningar och religioner som existerar i världen finns tanken om den 

gyllene regeln: Behandla andra som du själv vill bli behandlad. Etik och moral är en stor del 

av vårt sociala samspel och är någonting som ofta diskuteras i förskolans värld. Frågan blir 

då; hur kan vi som pedagoger få barnen att visa empati mot varandra och växa upp till att bli 

ansvarstagande demokratiska medborgare? 

 

Denna studie undersöker hur åtta förskollärare konstruerar och förmedlar värdegrundsarbetet 

på sina respektive förskolor. Studien kommer undersöka vad det innebär att ha ett aktivt 

värdegrundsarbete och hur stor plats detta arbete får i förskolans vardag. Det kommer 

undersökas hur dessa lärare förmedlar vilka verktyg de anser att barnen behöver få med sig 

för att bli framtida demokratiska medborgare. Detta kommer diskuteras och besvaras utifrån 

resultaten av åtta intervjuer samt i en sammanvägning av det aktuella forskningsläget och 

styrdokumenten för förskolan. 

1.1 Värdegrunden genom tiderna 

Nationalencyklopedin definierar värdegrunden som ”de grundläggande värderingar som 

formar en individs normer och handlingar” (NE, 2015). Förskolan och skolan har idag en 

skyldighet att inte bara undervisa eleverna i ämnesspecifik kunskap utan att även ge dem en 

gemensam värdegrund. Det har alltid funnits fostrande inslag i skolans ansvarsområde, men 

det har skiftat genom tiderna. 

 

År 1842 infördes allmän skolundervisning i Sverige. Det fanns därmed en skola för alla, men 

inte på lika villkor. Huvudsyftet under 1800-talets fostrande skola var inte att lära barnen om 

allas lika värde, utan att fostra lydiga kristna samhällsmedborgare. Såsom i många andra 

länder förändrades vår syn på utbildning efter Andra världskriget. Förhoppningen var att 

skapa kritiska samhällsmedborgare som var väl införstådda med alla människors lika värde 

och de demokratiska värderingar som samhället vilade på. Tanken var då, att aldrig göra om 

samma misstag igen där människor värderades olika. FN publicerade sina deklarationer om 

de mänskliga rättigheterna och skolan började sträva efter att ha en kultur där eleverna är 
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medskapare av samhället och dess värden. År 1962 kom den första läroplanen och med den 

en grundskola där alla barn skulle få möjlighet till likvärdig utbildning. Denna hade tagit 

stora influenser från 1946 års skolkommission (Ecklesiastikdepartementet, 1948) där stort 

fokus låg på de allmänmänskliga värdena samt skolans uppdrag att stödja eleverna på sin väg 

till att bli demokratiska samhällsmedborgare. Skolkommissionens (1948, s. 34) huvudsyfte 

var att förmedla olika grundläggande demokratiska värden så som att se möjligheter i 

individen och den styrka och etik som är inneboende i eleverna och att använda kraften som 

fanns hos kamratkulturen i skolan. Skolan förblev dock en instans för lydnad och plikt, trots 

styrdokument som försökte driva skolan i en annan riktning. Först under 90-talet lyfts 

individen fram i skolan. Individens skyldigheter och rättigheter hamnar i nytt ljus och ett 

ansvar för skolan att agera mot diskriminering och kränkande behandling fastställs (Edling, 

2012, ss. 58-65). 

 

Begreppet ”Värdegrund” myntades i och med läroplanen för skolan (Skolverket, 1994) och 

fick fäste rejält under 90-talet. Detta förstärktes i förskolans första läroplan som kom ut 1998 

(Skolverket, 2010). Svenska myndigheter har sedan dess genomfört ett antal projekt som 

behandlar värdegrunden i ett försök att ta fasta på vad detta ofta svårtolkade begrepp innebär. 

1.2 Skolverkets texter om värdegrunden 

 I Läroplanen för förskolan (Skolverket, 2010, s. 4) går det att läsa:   

Förskolan vilar på demokratins grund. Skollagen (2010:800) slår fast att utbildningen i 

förskolan syftar till att barn ska inhämta och utveckla kunskaper och värden. Den ska 

främja alla barns utveckling och lärande samt en livslång lust att lära. En viktig uppgift för 

förskolan är att förmedla och förankra respekt för de mänskliga rättigheterna och de 

grundläggande demokratiska värderingar som det svenska samhället vilar på. Var och en 

som verkar inom förskolan ska främja aktningen för varje människas egenvärde och 

respekten för vår gemensamma miljö. 

Det är därför tydligt att förskolan har ett aktivt ansvar för att arbeta med fostrandet av 

demokratiska, empatiska och ansvarstagande individer. Läroplanen är tydlig med att det 

arbetet ska genomsyra hela verksamheten inom för/skolan. 
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Skolverket (2013, s. 5) skriver i publikationen "Förskolans och skolans värdegrund - 

förhållningssätt, verktyg och metoder" att många skolor och förskolor har brister i sitt 

värdegrundsarbete då detta arbete ofta bärs upp av eldsjälar och inte systematiskt utvärderas 

och genomsyrar verksamheten i stort. 

 

I boken ”Ständigt. Alltid!” (Skolverket, 1999, s. 11) argumenterar Berit Hörnqvist och Ulf P. 

Lundgren för att skolan måste ha tydliga gemensamma värden. Dessa värden är de som 

fastställs i förskolans och skolans läroplaner. I Skolans läroplan ”Lgr 11” går det att läsa att 

skolan ska bygga på ”den etik som förvaltats av kristen tradition och västerländsk humanism” 

(SFS, 2010:800, s. 7). Det innebär att värdegrunden har en tydlig förankring och arv från vår 

gemensamma kulturhistoria.  

 

Skolverket (2013) har i sin publikation ”Förskolans och skolans värdegrund - 

förhållningssätt, verktyg och metoder” delat upp värdegrundsarbetet i 5 kapitel. De behandlar 

”Demokrati och mänskliga rättigheter som uppdrag”, ”Allas lika värde”, ”Demokratisk 

kompetens”, ”Samtal om och för värdegrunden” och ”Systematiskt kvalitetsarbete”. Det visar 

på vad Skolverket tycker är det viktigaste i värdegrundsarbetet: att förmedla och förankra 

demokrati och allas lika värde. De anser att detta ska ske genom att en tydlig kultur av 

demokrati och medmänsklighet förmedlas till barnen samt att personal inom för/skola ska få 

tid att följa upp och utvärdera arbetet med värdegrunden. 

 

De normer och värden som ska förmedlas till barnen är de som står i läroplaner och 

styrdokument relaterade till för/skolan. En problematik är om den enskilda individens tankar 

om normer och värden inte överensstämmer med de värden som för/skolan ska förmedla. 

Skolverket (2013, s. 10) skriver att alla individer som deltar i verksamheten på för/skolor har 

med sig normer och värden och att dessa kommer påverkas av samhällsklimatet i stort.  

 

I regeringens proposition (Prop., 1992/93:220, s. 18) står det att ”De grundläggande värden, 

som vårt samhälle vilar på är inte en gång för alla givna. De måste förstås, förankras, 

förklaras, försvaras och utvecklas”. Det innebär att det bör ske ett kontinuerligt arbete med de 

värden som finns i för/skolan och föras en dialog med eleverna om vilka värden de vill ska 

finnas i deras verksamhet. 
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Skolverket (2015a) är tydlig med att förskolan ska förmedla värdegrunden både som en del 

av det vardagliga arbetet samt genom konkreta aktiviteter där etiska dilemman lyfts upp och 

behandlas på ett lättförståeligt sätt. Eftersom värdegrunden består av flera olika delar där alla 

är lika viktiga behöver verksamheten ha en helhetssyn och en medvetenhet i utformningen av 

alltifrån miljö till aktiviteter. För att få en demokratisk miljö menar Skolverket (2013, s. 13) 

att det är viktigt att personalen i förskolan skapar en demokratisk fysisk miljö där alla känner 

sig delaktiga i dess utformning. Detta kan göras på flera sätt men Skolverket menar att det 

lättast nås genom samtal mellan alla parter och observationer och utvärdering av den egna 

verksamheten. 

 

Skolverket (2013) menar att barnen behöver vara delaktiga och få insyn och förståelse för alla 

delar av verksamhetens utformning. De behöver även få lära sig om de rättigheter och 

skyldigheter varje individ har i vårt demokratiska samhälle. För att göra detta behöver barnen 

tydliga förebilder som förmedlar de mänskliga rättigheterna och för/skolans värdegrund. De 

behöver även få möta dilemman genom att t.ex. läsa och diskutera bildböcker eller se 

dockteater som behandlar moraliska dilemman eller se de mänskliga rättigheterna utspelas. 

Skolverket föreslår även att samtal förs kring allmänna tankar och känslor för att barnen ska 

kunna utveckla en förmåga att kunna uttrycka sig själv samt kunna ta till sig av andras tankar 

för att få en djupare förståelse och empati för varandra.  Barnen behöver omges av en miljö 

och kultur som speglar de värden som för/skolan ska förmedla för att själva kunna ta till sig 

dem. 

 

Skolverket (2013, s. 25) skriver att trivseln i skolan har ökat sen 1990-talet samtidigt som 

många barn fortfarande mår dåligt och utsätts för mobbing i skolan. Det behöver därför 

finnas rutiner för vad som görs vid kränkningar, men även ett förebyggande arbete. Det 

förebyggande arbetet på för/skolor behandlar ofta vad Skolverket (2013, s. 27) kallar för ett 

”toleransperspektiv”. Det gör att normbrytande beteende läggs i fokus och presenteras som 

potentiellt problematiskt samtidigt som det ska uppmanas att tolereras. Skolverket menar att 

det finns en risk att traditionella normer snarare befästs än bryts. Förskollärare behöver 

därmed vara väl medvetna om hur det dagliga värdegrundsarbetet bör utformas för att 

stimulera barnen till att bli etiska och demokratiska samhällsmedborgare. 
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2 Tidigare relevant litteratur och forskning 

Begreppet Värdegrund kom till skolan under 90-talet, vilket gör forskningsområdet relativt 

ungt och outforskat. I den här delen kommer litteratur och teorier kring värdegrundsarbete 

samt dess praktiska utförande undersökas. Vad finns skrivet om värdegrunden och vad säger 

forskningen om hur lärare i för/skolan bör arbeta med värdegrunden? I slutet av denna del 

kommer ett stycke om lärares relation till forskning. 

2.1 Gemensamma värden 

Pedagogikforskare Joakim Lindgren (2003) genomförde en undersökning för att kartlägga 

värdegrundsarbetet i Sveriges grundskolor och högskolor/universitet. Resultaten består av 

191 skolenkäter och 65 högskole-/universitetsenkäter. Forskar, skolledare och lärare deltog i 

studien.  Lindgren (2003, s. 18) såg en avsaknad av analys av de begrepp som finns i 

läroplaner och styrdokument. Därmed fanns inte en förklaring av begreppen med i skolornas 

verksamhetsplaner och projektbeskrivningar.  

 

Lindgren (2003, s. 16) skriver att innebörden av begrepp så som demokrati ses som självklart 

för många lärare men när det kommer till praktiskt utförande av undervisning eller forskning 

kring begreppet är det tydligt att det finns olika tolkningar av det.  För att kunna ha ett 

gemensamt synsätt behöver begrepp diskuteras och en verksamhet som förskolan behöver 

skapa gemensamma värden att sträva efter. Lindgren (2003, ss. 16-17) ser i sin genomgång 

av värdegrundsprojekt i svenska skolor att många skolor lägger stor vikt vid mobbing, 

kränkande behandling och konflikthantering. Därmed skapar de projekt som ska hjälpa 

eleverna förstå hur de inte ska bete sig mot varandra, men de skapar inte en gemensam grund, 

en värdegrund, kring värden som eftersträvas. Lindgren (2003, s. 20) skriver: 

Skolornas projektbeskrivningar uttrycker dock bara undantagsvis föreställningen om 

gemensamma värden som en förutsättning för verksamheten. Formuleringarna kring vikten 

av det gemensamma står tvärtom ofta för sig själv som vore gemensamma värderingar 

”gott i sig själv”. 

Lindgren (2003, ss. 23-26) visar tydligt vilka områden inom värdegrundsarbetet som har 

fångat svenska skolväsendets intresse. På topp tre finns ”Etik och moral”, ”Demokrati” samt 
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”Kränkande behandling”. Dessa tre var de samma oberoende om det var tankar om behov av 

vidare forskning eller vad respondenterna kände att de var intresserade av samt behövde mer 

information om och kompetensutveckling kring. Minst intresse på samtliga områden fick 

”Sex och samlevnad”. Inom högskola och universitet ser Lindgren (2003, ss. 27-31) att fokus 

den senaste tiden har varit på ”Demokrati”, ”Mångkulturalitet” och ”Etik och moral”, tätt 

följt av ”Jämställdhet”. Huvudintresset för framtida arbete fanns även för de tre första 

områdena. 

 

Det finns en komplexitet i begreppet värdegrund då det används till att behandla många 

normer och önskade handlingssätt som finns i samhället. Pedagogikprofessor Gunnel 

Colnerud (2004, ss. 85-92) menar att värdegrundsbegreppet innehåller många olika delar som 

rör sig mellan att vara privata intra-individuella värdefrågor till offentliga interaktiva 

värdefrågor. Det är alltså både frågor om hur vi som människor tänker och känner men även 

samhällsfrågor om hur ett demokratiskt samhälle bör se ut. Colnerud har delat upp 

värdegrunden i sex områden: Livsåskådningsfrågor, moralisk normpåverkan, implicit 

moralisk påverkan, värderingspåverkan, medborgarfostran och demokratifostran. 

Livsåskådningsfrågor är sådant som rör de personliga åsikterna om individens tankar. 

Moralisk normpåverkan behandlar hur individer bör bete sig mot varandra. Implicit moralisk 

påverkan innebär den påverkan som miljön har på individens utveckling och användning av 

sina moraliska normer. Värderingspåverkan behandlar hur grupper av människor agerar och 

hur detta är kulturellt betingat. Medborgaruppfostran behandlar skapandet av en 

medborgaridentitet vilket påverkas av olika kulturer och samhällsstrukturer. 

Demokratiuppfostran är det som Colnerud anser ligger längst ut i det offentliga och det 

handlar om att ge unga demokratisk kompetens och handlingsberedskap. Colneruds samtliga 

tankar behandlar värdegrunden som en social konstruktion som är direkt beroende och 

påverkad av kultur- och samhällsströmningar. 

 

Socionomen Jenny Gren (2001) är tydlig med att samtliga pedagoger behöver anamma 

samtliga värden som ska förmedlas i sitt yrkesutövande för att kunna föra vidare dem till 

barnen i verksamheten. Gren (2001, s. 34) skriver om de olika etiska begrepp inom och runt 

oss som kan påverka hur individer agerar i olika situationen. Som individ finns egenetiken 

vilket är den etik som innefattar de värden som är viktiga för individen och vad den tycker är 
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rätt och fel. Efter det finns det kulturen på arbetsplatsen vilken påverkas av förvaltningsetiken 

som påverkas av lagar och styrdokument relaterade till verksamheten. Till slut finns det 

yrkesetiken eller professionsetiken som innefattar råd, riktlinjer och styrdokument som 

påverkar individen i sitt yrkesutövande.  

 

Pedagogikprofessor Kennert Orlenius (2004, ss. 36-39) visar i sin studie en motsättning mot 

privata åsikter som motsäger värdegrunden hos verksamma inom skolan. I studien svarade 

61% av lärarstudenterna samt 75% av skolledarna att det motsatte sig att en person med 

nazistsympatier får arbeta i skolan även om hen inte påverkar sina elever. Studien indikerar 

att det finns outtalade regler för vilken egenetik, förutom yrkesetik, de anställda inom 

för/skolan bör ha.  

2.2 Praktiskt värdegrundsarbete 

Det är tydligt att själva begreppet värdegrund och dess innebörd i förskolearbetet beror på 

vad lärarna som arbetar med barnen lägger in i det. Skolverket skriver hur de tycker att det 

praktiska arbetet med värdegrunden bör ske. Här nedan kommer en genomgång av vad som 

återfinns i litteraturen. 

 

Gren (2001, s. 100) skriver att barn är vana att vuxna talar ”för” dem samt att barn och vuxna 

inte har samma rättigheter. Gren problematiserat det genom att visa på de olika 

integritetsaspekter som finns runt en människa och hur lätt det är för en vuxen att bortse från 

integriteten hos ett barn. Gren (2001, ss. 102-103) listar integritetsaspekter som innefattar allt 

från att få bestämma vem som får tillgång till barnets kropp (genom t ex kramar) till att 

barnets åsikter och kultur blir respekterade. Dessa rättigheter måste läras ut och lyftas upp om 

barnen ska kunna se sina egna och andras rättigheter. 

 

Klara Dolk problematiserar dessa integritetsaspekter i sin avhandling inom pedagogik och 

genusvetenskap ”Bångstyriga barn”  (2013) där både normer och delaktighet behandlas. Dolk 

skriver att barn ofta utsätts för kränkningar genom att vuxna inte uppmärksammar eller 

ignorerar deras sätt att säga nej. Detta nej kan uttryckas genom att barnet fysiskt distanserar 

sig från gruppen eller pedagogen eller att barnet mentalt distanserar sig genom att se bort. 
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Dolk tar även upp skendemokratin som ibland sker på förskolor där barnen sägs vara 

delaktiga i olika val kring sin verksamhet. Dessa val bygger på redan förbestämda alternativ 

från pedagoger eller där barnen förväntar sig att välja korrekt alternativ vid en 

konfliktsituation. Det blir därmed en demonstration från pedagogernas håll av vad demokrati 

kan vara snarare än att utöva praktisk demokrati på förskolan. (Dolk, 2013, ss. 73-75, 197) 

 

Gren (2001, ss. 116, 123) menar som tidigare behandlats att barn behöver få se och uppleva 

demokrati och etiska problem för att kunna finna verktyg och tillvägagångsätt. Gren stödjer 

därmed Skolverkets åsikter om att barnen behöver få uppleva värdegrundsarbetet genom 

dramatisering. 

 

För att barnen ska kunna uppleva och förstå värdegrundsbegreppet behöver de få vara 

delaktiga i utformningen av sin vardag. Pedagogikprofessor Eva Melin (2009, ss. 6-9) 

presenterar delaktighetsbegreppet i 6 kategorier: tillhörighet, tillgänglighet, samhandling, 

engagemang, erkännande och autonomi. Tillhörighet ska här ses som att man får ta del av och 

vara en del av sammanhanget. Tillgänglighet benämns ”fysisk och funktionell delaktighet” 

och innebär att individen har möjlighet att delta fysiskt och mentalt. Samhandling likställs här 

med social delaktighet. Engagemang benämns här som ”existentiell delaktighet” och innebär 

att individen känner intresse och tillfredställelse av aktiviteten. Erkännande benämns som 

”interpersonell delaktighet” och innebär att individen är en självklar del i gruppen. Autonomi 

är likt engagemang en del av ”existentiell delaktighet”. Med autonomi är individen fri att 

agera autonomt men väljer att tillhöra gruppen. Melin visar i sin studie att det finns nivåer av 

delaktighet. Hur delaktiga barnen får vara är det auktoriteter i förskolan som får bestämma, 

d.v.s. lärare och skolledning. 

 

Skolverket (2011) undersökte i ”Utvärdering av metoder mot mobbing” åtta metoder mot 

mobbing (Farstametoden, Friends, Lions Quest, Olweusprogrammet, SET – Social och 

emotionell träning, Skolkomet, Skolmedling och Stegvis) för att se vad som gav resultat 

under en ettårsperiod. 10 000 elever i årskurs 4-9 samt skolpersonal för de berörda eleverna 

fick svara på en enkät vid tre tillfällen under året undersökningen pågick. De frågade om 

utsatthet och stämningen på skolorna. De kom fram till att ca 1,5% av eleverna var mobbade 

under hela undersökningsperioden. De fann att utsatthet hos eleverna skiftade under perioden 
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samt att 5% av eleverna rapporterade att de blev mobbade vid första undersökningen men inte 

vid sista. Samtidigt var det 5% av eleverna som inte rapporterade någon utsatthet vid början 

av studien men rapporterade utsatthet vid sista undersökningstillfället. Studien fann tio 

viktiga faktorer för motverkande av mobbing. De delar upp dessa i ”Främjande”, 

”Förebyggande” och ”Upptäckande och åtgärdande”. Som främjande aktiviteter fastslår 

Skolverket att eleverna behöver vara aktivt medverkande i skapande av en bättre stämning på 

skolan. Det kan vara t.ex. att öppna ett elevcafé. Relationsfrämjande aktiviteter mellan elever, 

t.ex. gruppstärkande aktiviteter i klassen eller på rasterna sågs motverka mobbing. För att 

förebygga behövs personalutbildning och kartläggning av elevers välmående. Skolorna 

behöver skapa gemensamma ordningsregler tillsammans med eleverna och behöver ha 

fastslagna disciplinära strategier när asocialt beteende framkommer. För att upptäcka och 

åtgärda utsatthet föreslår Skolverket fyra strategier. En trygghetsgrupp eller 

antimobbingsteam behövs för att lärare och specialister ska få tid att diskutera utsatthet bland 

eleverna och planera åtgärder. Utsattheten behöver dokumenteras och skolan behöver skapa 

åtgärder för såväl den mobbade som mobbaren. För att få eleverna att känna sig trygga kan 

skolan se till att det finns rastvakter som kan observera och stödja eleverna. 

 

Skolinspektionen (2012) undersökte i sin rapport ”Skolors arbete med värdefrågor och 

demokratifostran” vilka utvecklingsmöjligheter det fanns för värdegrundsfrågor i svenska 

grundskolor. Studien skedde på 17 grundskolor där årskurs 8 stod i fokus. Två inspektörer per 

skola använde sig av observationer, intervjuer och enkäter för att få en helhetsbild av 

värdegrundsarbetet på skolorna. Skolinspektionen fann flera förbättringspunkter. Resultatet 

visar att skolor tenderar att särskilja på värdegrundspedagogiken och den övriga 

undervisningen. Det blir därmed svårt för eleverna att se värdegrunden som något som 

genomsyrar deras vardag. Studien kom fram till att det ofta saknas en samsyn kring 

uppdraget i lärarkåren. På 13 av de 17 grundskolorna saknades det en gemensam syn på 

värdegrundsuppdraget. Istället fann Skolinspektionen att det är enskilda eldsjälar som ofta 

driver värdegrundsfrågorna. Skolinspektionen fastslår att skolorna behöver en gemensam syn 

på uppdraget, ökad utbildning i kritiskt tänkande och normkritik samt kartlägga hur eleverna 

kan tränas i demokrati och reellt inflytande. 
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2.3 Beprövad erfarenhet och relevant forskning 

För att kunna bedriva ett lyckat värdegrundsarbete behöver lärarna få stöd samt 

kompetensutveckling i det de inte känner sig säkra på hur de bör jobba med. Det betyder att 

de behöver få tid att analysera vad just deras elevgrupp behöver för stimulans för fortsatt 

utveckling, men även få inspiration och information utifrån för att få kunna få reda på sådant 

de kan ha missat. 

 

I skollagen (SFS, 2010:800 1 kap. 5 §) står det att ”Utbildningen ska vila på vetenskaplig 

grund och beprövad erfarenhet”. Förskollärare framhäver gärna att de bygger sin verksamhet 

främst på beprövad erfarenhet. Pedagogikprofessor Tomas Kroksmark (2014, ss. 28-30) 

menar att för att erfarenhet ska vara beprövad behöver den planeras, utföras, utvärderas och 

omvärderas av flera olika lärare för att den ska klassas som den beprövade erfarenheten som 

skollagen kräver. När lärare benämner att de använder sig av erfarenhet i sin yrkesutövning är 

det personlig erfarenhet som då ofta saknar konkret teoretisk grund. 

 

Lärarna Ann-Kristine Andersson och  Anette Larsson (2014) visar tydligt i sitt avsnitt i boken 

”Förskola på vetenskaplig grund” att lärare verksamma inom förskolan har en negativ 

relation till forskning och eget användande av högskoleforskning. De fastslår att 

förskollärarna tycker att forskningen är svårförståelig och irrelevant för deras 

verksamhetsutövande. De visar i sin undersökning att de intervjuade förskollärarna anser att 

forskningen inom förskolan är ett verktyg för politiker och makthavare att styra skolan i en 

riktning som inte diskuteras med de som arbetar i den. Andersson och Larsson visar istället 

att lärare gärna vill söka ny kunskap och utveckling genom kollegiala samtal och utforskande 

med barnen. De slår fast att forskningen behöver bli mer tillgänglig för lärare samt att 

forskningen behöver utföras på förskolorna av de som arbetar där. 

 

Skolverket försöker i sina texter på ett enkelt och tillgängligt sätt föra ner relevant forskning 

till för/skollärare. Andra aktörer såsom Lärarförbundet ger ut tidningar med relevant 

forskning på ett lättillgängligt sätt, genom t ex tidningen Förskolan. Tidningen Förskolan är 

en tematisk tidning som i varje nummer fokuserar på ett specifikt område inom förskolans 

värld. På Sveriges tidskrifters hemsida (Sveriges tidskrifter, 2015) går det att läsa att 
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”tidningen skickas hem till över 60 000 förskollärare i hela landet”. Enligt Skolverkets 

statistik (Skolverket, 2015b) fanns det 98 853 fast anställda inom förskolan under år 2014. 

Då är resurs- och stödpersonal, förskolechefer samt tillsvidareanställda inom förskolan 

inräknade. Om Sveriges tidskrifter har rätt i sina siffror så är det majoriteten av anställda 

inom förskolan som får tidningen Förskolan. Det indikerar att förskollärare uppskattar 

relevant tematisk forskning i tidningsformat. 

3 Teoretisk utgångspunkt 

Som teoretisk utgångspunkt har denna studie valt att fokusera på hur lärare konstruerar och 

kommunicerar begreppet värdegrund och vilka värden och normer de har valt att ladda 

begreppet med. Studien utgår från en socialkonstruktionistisk inriktning med fokus på den 

meningsskapande diskursen. Pedagogikprofessorerna Gunilla Dahlberg, Peter Moss och Alan 

Pence (2001, s. 166) skriver att den meningsskapande diskursen används för att skapa en inre 

samt gemensam förståelse för vad som är viktigt i ett begrepp. Det socialkonstruktionistiska 

perspektivet menar att olika begrepp i sig inte har något värde om de inte konstrueras och 

laddas med social förståelse i sin kulturella kontext. Dessa begrepp blir diskurser då de tolkas 

inom en begränsad kontext och får karakteristiska värden inom den egna sociala kontexten. I 

denna studie är det meningsskapandet av diskursen värdegrund inom förskolan som 

undersöks och tolkas. 

 

Socialkonstruktionismen bygger på att kunskap konstrueras, förhandlas och omvandlas 

genom socialisation och kultur. Därmed ses begrepp och omvärldsuppfattningar inte som 

statiska utan som ständigt pågående fenomen som måste utvärderas och tolkas. Inom 

socialkonstruktionismen finns det inga absoluta sanningar, endast tolkningar av verkligheten i 

just den specifika situationen som de undersöks. För att förstå andras uppfattning om 

värdegrunden och värdegrundsarbetet behöver språket användas som ett medium för att 

förklara de olika uppfattningar människor har om världen (Alvesson & Sköldberg, 2008, ss. 

100-122). 
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Utifrån dessa teoretiska perspektiv kommer studien bearbeta hur lärare konstruerar och 

återskapar diskursen värdegrund inom förskolan och hur de förmedlar att detta ter sig 

teoretiskt och praktiskt på deras respektive förskolor. 

4 Syfte och frågeställning 

Syftet med studien är att undersöka hur åtta förskollärare konstruerar diskursen värdegrund 

samt hur förskollärarna förmedlar att de teoretiskt och praktiskt lägger upp sitt arbete för att 

förmedla de värden som återfinns i läroplaner och styrdokument. 

 

Studiens frågeställningar är: 

 Hur konstruerar förskollärarna diskursen värdegrund? 

 Hur tolkar lärarna värdegrundsuppdraget?  

 Överensstämmer lärarnas beskrivning av sitt värdegrundsarbete med Skolverkets 

direktiv? 

 Säger förskollärarna att de använder beprövad erfarenhet eller vetenskaplig forskning 

som grund i sitt förmedlande av värdegrunden? 

5 Undersökningsmetod 

5.1 Ansats 

Studien använder sig av kvalitativa intervjuer där åtta förskollärare från två enheter får 

beskriva hur de arbetar med värdegrunden inom sin verksamhet. I studie används en 

kvalitativ ansats snarare än en kvantitativ då en kvalitativ intervju kommer ge bättre insyn i 

hur de intervjuade förskollärarna resonerar kring diskursen värdegrund och 

värdegrundsarbete på deras respektive förskolor. Runa Patel och Bo Davidson, båda 

professorer inom forskningsmetodik, (2003, s. 14) menar att ansatsen i huvuddelen av 

forskningen idag befinner sig mellan kvalitativ och kvantitativ. Då studien vill undersöka mer 

mjuka värden så som hur lärare uttrycker sig kring begrepp är en kvalitativ ansats mer 

lämplig för att kunna besvara studiens frågeställningar. 
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5.2 Urval 

Patel och Davidson (2003, s. 57) använder termen ”tillgänglig grupp” för att beskriva den 

variant av urvalsgrupp som studien använder. Den tillgängliga gruppen är den grupp som det 

har blivit möjlig att undersöka. Då syftet med studien är att undersöka hur förskollärarna 

konstruerar värdegrunden och resonerar kring teori och praktik i värdegrundsarbetet ligger 

fokus på en litet urval av förskolor. Därmed har endast förskolor i närmiljön till denna studies 

författare kontaktats för att underlätta insamlingen av data och där författaren kunnat 

genomföra intervjuer utifrån tillgång till intervjuobjekten. För att få en bredd på svaren från 

flera arbetsplatser intervjuades åtta förskollärare som arbetar på två olika enheter där en är i 

kommunal regi och den andra i privat regi. Från vardera enhet intervjuades förskollärare från 

två förskolor och från dessa förskolor intervjuades två förskollärare per förskola. 

5.3 Förfarande 

För att få kontakt med förskollärare till studien kontaktades förskolechefer till två olika 

enheter, en privat och en kommunal. Förskolecheferna gav sitt medgivande för 

förskollärarnas deltagande och var delaktiga i att kontakta förskollärarna för deltagande i 

studien. 

 

För att få en djupare inblick i hur respektive förskollärare arbetar samt resonerar kring 

värdegrunden användes semistrukturerade intervjuer.  Bill Gillham, psykologiforskare med 

fokus på forskningsmetodik, (2008, s.47) beskriver semistrukturerade intervjuer som 

intervjuer som har några konstanta huvudfrågor som är stommen i intervjuerna men att det 

finns möjlighet att följa intervjupersonen i utsvävningar för att få mer insikter som t.ex. 

individuella tankar. 

 

Förskollärarna fick på förhand frågorna skriftligt för att ha tid att reflektera kring samt 

samtala med sina kollegor om hur de gör i verksamheten. De semistrukturerade intervjuerna 

består av fem öppna frågor. Lärarna tog emot frågorna först skriftligt via mail och sedan 

muntligt under intervjun i en förhoppning om genomtänkta samt utförliga svar. Tiden mellan 

mottagande av frågorna till intervjutillfället varierade mellan 2-5 veckor.  
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Intervjuerna skedde på förskollärarnas egen arbetsplats och under arbetstid. Samtliga 

intervjuer skedde enskilt i samtalsrum eller personalrum. Som datainsamlingsmetod användes 

ljudinspelning. Innan ljudinspelningen startade fick deltagarna möjlighet att ställa frågor 

kring undersökningen för att få en tydlig bild av den undersökning de gav sitt godkännande 

att delta i. När ljudinspelningen startade fick de kort redogöra för hur länge de arbetat inom 

förskolan samt på den nuvarande arbetsplatsen. De fick ange vilken åldersgrupp de arbetade 

med och hur länge de känt barnen i gruppen. Detta för att ge intervjuaren en tydlig bild av 

verksamheten samt ge deltagarna lätta inledningsfrågor att svara på. Därefter ställdes de fem 

huvudfrågorna med varierande följdfrågor för att förtydliga de insamlade svaren. 

5.4 Analysmetod 

Som analysmetod har intervjuerna först transkriberats ordagrant för att sedan tolkas utefter 

innebörd. I resultatet presenteras både direkta citat från intervjuerna samt en sammanfattning 

av informationsbärande ord och meningar.  

 

Intervjuerna analyserades därefter utifrån svar från varje enskild intervju samt genom att 

analysera paralleller mellan förskollärarnas olika svar. Förskollärarnas svar tolkas och sätts in 

i relation till studiens frågeställningar med det socialkonstruktionistiska teoretiska 

perspektivet. Vid de tillfällen där det är relevant för studiens syfte presenteras en 

sammanställning av flera intervjuer. Vid tillfällen där lärarna beskrev ord och begrepp där 

tydliga diskurser kunde urskiljas blir dessa informationsbärande och förs med som citat i 

löptexten. 

 

Svaren på intervjufrågorna är en sammanställning av relevanta uttalanden från 

intervjupersonerna i syfte att klargöra för vad de säger om de olika delarna inom diskursen 

värdegrund och sitt eget värdegrundsarbete. Dessa uttalanden sammanställs över hela 

intervjun och behöver därmed inte ha varit lärarens svar vid den specifika fråga där det 

presenteras i resultatet. Detta för att få en helhetsbild av lärarnas uttalanden. 
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5.5 Etiska överväganden 

För att undersökningen ska vara etisk måste det tydligt framgå vad som kommer att 

undersökas. De som deltar i intervjuerna kommer i förväg få ta del av frågorna för att få tid 

att reflektera kring dem och vara säkra på att intervjuaren inte ställer några frågor som gör 

dem obekväma. 

 

Patel och Davidson (2003, s. 70) skriver att det är viktigt för deltagarna att veta hur deras data 

kommer behandlas, om de kommer vara anonyma och om informationen kommer förbli 

konfidentiell. Den ansvarige för studien har samtalat med ledning samt förskollärarna på 

enheterna och de har uttryckt en önskan av att ta del av resultatet av studien i efterhand. Det 

innebär att de inom enheterna kan komma att veta vilka förskollärare som deltog i studien 

och därmed kunna lista ut vem som svarade vad. Utåt kommer både förskollärarna och 

enheterna vara anonyma. 

 

När metod, syfte och frågeställningar har formulerats har det tagits i åtanke om resultatet kan 

vara negativt för de individer som ingick i studien. Frågorna på intervjuerna har därför 

formuleras så att de undersöker lärarnas uttalanden om vad som sker i verksamheten och inte 

undersöker brister i verksamheten eller hos lärarna.  

 

I enlighet med Vetenskapsrådets text ”God forskningssed” (2011, ss. 68-70) är samtliga 

deltagare i studien avpersonifierade och information om deltagarnas identitet är 

konfidentiellt. Det innebär att deltagarna kommer få en annan benämning än deras verkliga 

namn för att förhindra att svaren kan härledas till deltagaren. I denna studie kommer 

deltagarna kodas L1 till L8. 

5.6 Metoddiskussion 

Lärarna tog emot frågorna först skriftligt och sedan muntligt med en förhoppning om att det 

resulterar i genomtänkta och utförliga svar. Det ger lärarna en möjlighet att kunna reflektera 

kring sin verksamhet själva samt med kollegor. Det förväntas bli en skillnad mellan de lärare 

som tar sig tid att innan intervjun gå igenom frågorna ordentligt och tänka igenom hur det 

arbetar och vill arbeta på förskolan. Tidsbrist för att läsa igenom frågorna i förhand kan 
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därmed påverka resultatet av svaren under intervjuerna. För att kompensera för detta är 

intervjuns fem frågor öppna samt följdfrågor ställs för att förtydliga vid oklarheter. Samtlig 

information som berör intervjuns fem frågor redovisas i resultatet även om svaren inte angavs 

vid den specifika fråga som de berör. 

 

Studien använder ljudinspelning som datainsamlingsmetod. Patel och Davidson (2003, s. 83) 

skriver att det finns både fördelar och nackdelar med ljudinspelning. De skriver att 

intervjupersonen kan känna sig påverkad av inspelningen vilket gör att intervjun inte blir lika 

naturlig och mångordig som den skulle bli utan. De varnar även för tidsåtgången för att 

transkribera intervjun från band till papper. De fördelar som finns med ljudinspelning är att 

svaren kan nedtecknas ord för ord och att fokus under intervjun blir på den som intervjuas 

och inte på nedtecknande av svaren. Det går därmed att bli mer närvarande i situationen och 

den som intervjuar kan även ta med sinnesstämning eller kroppsspråk vid intervjun. 

 

Studien undersöker hur lärarna resonerar kring värdegrunden som begrepp samt i teori och 

praktik. För att undersöka hur värdegrunden faktiskt praktiseras på förskolan är intervjuer 

inte tillförlitligt. För att få en helhetssyn skulle observationer kunnat komplettera 

intervjuerna. Denna studie fokuserar inte på hur arbetet på de respektive förskolorna faktiskt 

utförs, utan har sitt fokus på hur lärarna resonerar kring begrepp, teori och praktik. 

 

Då denna studie tar avstamp i det socialkonstruktionistiska perspektivet ses lärarnas svar 

endast som en ögonblicksbild av hur de konstruerat värdegrundsbegreppet och hur de 

uttrycker att de arbetar kring begreppet. Svaren kan därmed endast tolkas i sin kontext där 

lärarna svarat i egenskap av sin yrkesroll. På samma sätt har svaren tolkats och satts in i en 

kontext där flera lärares svar sammanställts och tolkats i analysprocessen. Studien accepterar 

därmed att svaren inte är statiska utan är situations och kontextbundna och skulle skilja sig åt 

om lärarna fått samma fråga vid ett annat tillfälle eller i en annan kontext.  

 

I intervjufrågorna presenteras det konstruerade begreppet ”värdegrund” som ett 

paraplybegrepp för lärarna. Det innebär att lärarna måste förhålla sig till det språkbruket och 

kan inte formulera ett eget begrepp för det arbete de utför kring t ex empati och demokrati. 

Eftersom begreppet presenteras och har en stark koppling till styrdokument så som 
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Läroplanen för förskolan kan detta göra att lärarna svarar utifrån vad de tror är korrekta svar 

kring värdegrunden istället för att berätta om sina egna reflektioner kring värdegrunden. 

6 Resultat och analys 

I denna del kommer resultatet av intervjuerna presenteras och analyseras i underrubriker 

utifrån studiens intervjufrågor. De åtta lärarna i studien kodas här som L1, L2, L3, L4, L5, 

L6, L7 och L8. Svaren kommer att analyseras med hjälp av det socialkonstruktionistiska 

perspektivet med fokus på hur lärarna konstruerar och återskapar diskursen värdegrund. I 

bilaga 1 återfinns de intervjufrågor som studien använder. 

6.1 Hur lärarna definierar värdegrundsarbetet i förskolan 

Lärarna ger uttryck för att värdegrundsbegreppet är ett paraplybegrepp för många olika 

värden. L1 visar på hur brett värdegrundsbegreppet sträcker sig när hen beskriver det såhär: 

Jag tycker att det handlar om att göra vissa värden levande konkret i vardagen. Och då 

tänker jag att det är värden som t ex solidaritet, t ex respekt för allas värde, allas lika värde, 

att aldrig kränka nån annan människa. Jämställdhet mellan könen men också jämställdhet 

mellan individer tänker jag. Omsorg om miljön. (L1 2015-10-12) 

Värdegrundsbegreppet behöver vara levande i vardagen och tydligt speglas i pedagogernas 

bemötande av varandra och av barnen. Värdegrunden definieras här som ett paraplybegrepp 

för empati, jämställdhet och allas lika värde som kan förmedlas från vuxen till barn. Det är 

därmed tydligt att L1 ser värdegrunden och dess normer som socialt konstruerat men 

samtidigt som något djupt mänskligt som alla måste få med sig från förskolan. 

 

Detta svar återkommer hos de andra lärarna. L4 säger att värdegrundsarbetet på förskolan 

handlar om ”solidaritet och demokrati, att vara delaktig”. En alternativ spegling av detta lyfts 

av L2 som säger att hen skulle tycka det vore problematisk att arbeta med någon med öppet 

rasistiska eller asociala åsikter. Hen säger ”det hade varit svårt om någon hade uttalat sig 

rasistiskt […]. För om den gör det som privatperson, men inte har visat såna tendenser så 

hade det varit svårt”. L2 visar därmed tydligt att de värden av solidaritet och demokrati som 

återspeglas i värdegrundsarbetet ses som en naturlig del av förskolans vardag och om en 
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pedagog ger uttryck för personliga åsikter som ses gå emot dessa värderingar så blir det en 

tydlig motsättning i arbetet. 

 

Många lärare lyfter fram att begreppet värdegrund återfinns i förskolans läroplan samt 

förskolans styrdokument. L3 visar detta tydligt när hen svarar på frågan genom att säga 

”Värdegrunden […] det står ju t.ex. i läroplanen”. Begreppet värdegrund är något som 

förskolans läroplan har presenterat och definierat och som förskollärarna har accepterat som 

en viktig del av förskolans dagliga verksamhet. 

 

L6 och L7 ger uttryck för att värdegrunden är något som behöver upplevas samt tränas: 

Jag tänker att det handlar om hur man är mot varandra. Att jag själv ska vara en förebild 

för barnen och att jag ska ge dem verktyg för att hur man är med varandra. (L6 2015-10-

29) 

För mig är det ett arbete som ständigt pågår.[…] det finns ju i förhållningssättet. Ständigt. 

Så allas lika värde och hur man är en snäll kompis, hur man är mot varandra och att man 

alltid har den i grunden oavsett vad man arbetar med. (L7 2015-11-02) 

Flera lärare ger uttryck för att förskolan är en plats där barnen får möjlighet att öva upp sin 

sociala förmåga och förberedas för vad som väntas dem efter förskolan. L3 beskriver 

förskolan som ”ett litet samhälle i samhället” där barnen får möta olika åsikter och 

värderingar. Något liknande uttrycker även L8 ”Jag tycker att det innebär att ge barnen en 

förståelse för vad som, på nått sätt, förväntas av en när man väl kommer ut. När man blir 

vuxen eller när man […] kommer till skolan.” 

  

Lärarna ger därmed uttryck för att en gemensam konstruktion har skapats kring diskursen 

värdegrund. Lärarna uttrycker en samsyn av vad värdegrund i förskolan innebär samt hur 

dessa värden kommuniceras och samtalas kring. Svaren visar att lärarna tolkar begreppet 

värdegrund genom att tillskriva det andra kontextuella begrepp så som demokrati, empati, 

delaktighet och samsyn. Dessa begrepp är kulturellt betingade och kräver att samtliga aktörer 

inom förskolan har fått vara med vid samtal kring hur dessa bör uppfattas och vad de innebär 

för just deras förskola och samtliga som vistas där. 
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6.2. Lärarnas inspiration och teoretiska bakgrund 

På frågan var lärarna hittar sin inspiration, information och stöd för värdegrundsarbetet svarar 

lärarna olika. Flera av lärarna nämner kollegor och styrdokument, när andra säger att de 

använder sig av litteratur och nyheter. 

 

För att förtydliga och kritiskt granska vilka källor lärarna använder för att planera och 

utveckla sitt värdegrundsarbete sammanställs här svaren i en tabell. Tabellen är en 

sammanställning av samtliga lärares svar och presenteras med svarkategorier utifrån hur 

lärarna svarade på frågan. 

 

Tabell 1 

 L1 L2 L3 L4 L5 L6 L7 L8 

Förskolans läroplan x  x  x x x  

Lokala styrdokument x  x   x x  

Centrala styrdokument x  x      

Forskning (artiklar, fackböcker)       x  

Forskningsbaserat verktyg     x    

Vidareutbildning    x x x   

Möten    x x    

Yrkesrelaterade tidskrifter  x       

Media (tv, internet, tidningar, böcker) x x      x 

Erfarenhet    x     

Kollegor x x x x x x  x 

Barn    x    x 

Vårdnadshavare    x     

Andra människor  x       

 

Tabellen ger en tydlig bild vilka svarsalternativ som är mest och minst frekventa. L1, L3, L5, 

L6 och L7 anger att de hämtar inspiration och information i förskolans läroplan. L1, L3, L6 

och L7 anger att de hämtar information och inspiration i andra styrdokument. L7 säger att hen 

använder forskning. L5 säger att hen använder sig av ett forskningsbaserat verktyg i sitt 

värdegrundsarbete (Warg, 2013). L4, L5 och L6 säger att de går på vidareutbildningar via 

arbetet vilket ger inspiration och information. Samtliga lärare förutom L7 nämner kollegor 
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eller möten som inspiration eller informationskälla. L7 nämner istället förskolans planer 

vilket kan relateras till kollegiet. L1, L2 och L8 säger att de använder sig av media för att 

göra en omvärldsanalys och öka förståelse för vad som behövs i värdegrundsarbetet. L4 och 

L8 säger att de ser barnen på förskolan som inspiration och information. L4 nämner 

vårdnadshavare och L2 nämner människor utanför förskolans värld som inspirationskälla. 

Endast L2 nämner att hen använder yrkesrelaterade tidskrifter som inspirationskälla. 

 

Tabellen visar att lärarna ger uttryck för att värdegrunden och dess arbete är något som byggs 

i samtal med kollegor och relateras till de riktlinjer som framställs av styrdokument så som 

förskolans läroplan och förskolans lokala styrdokument. 

 

Endast två av lärarna säger att de använder sig av forskningsbaserade verktyg eller 

yrkesrelaterade tidskrifter i sin inhämtning av information eller inspiration. 

6.3. Lärarnas praktiska värdegrundsarbete 

Lärarna säger att de presenterar värdegrunden och alla dess innebörder genom att själv vara 

en bra förebild. L6 formulerar det såhär: ”Att jag själv ska vara en förebild för barnen och att 

jag ska ge dem verktyg för att hur man är med varandra”. Lärarna säger att barnen lär sig 

empati och demokrati genom att få uppleva det och då behövs en bra förebild och moderator. 

Det som vi pratar om nu mycket och som vi gör mycket det är ju tydliga regler, för det är 

en ny grupp. Tydliga regler som är lika för alla, så att det blir tryggt. De reglerna handlar 

om hur vi ska vara mot varandra, hur vi ska få lugna situationer, hur alla ska få vara med. 

Alltså strukturer hur det ska vara för vår grupp och att [lärarna] är tydliga ledare. (L1 

2015-10-12) 

Lärarna presenterar även gemensamma regler som någonting viktigt. Gemensamma regler ses 

som grunden för att kunna skapa en gemensam värdegrund. 

 

Lärarna säger på olika sätt att det är viktigt att barnen är med och påverkar verksamheten på 

förskolan. L2 säger att det är en del av demokrati och delaktighetsprocessen att få påverka sin 

egen vardag utan lärarnas direkta påverkan. Hen säger: ”Nu försöker man att barnen själva 
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ska få välja utan att de ska behöva fråga om lov”. L3 förklara det genom att säga ”barnen ska 

vara i aktivitet, de ska få vara i centrum för aktiviteterna”.   

 

Lärare så som L1 och L6 berättar att de konkretiserar värdegrunden för barnen genom att 

använda sig av samtal, boksamtal samt forumteater. L1 säger att det görs i ett försök att ”göra 

värdegrunden till barnens värdegrund”. Barnen får möjlighet att diskutera frågor till etik och 

moral och hur man gör för att vara en bra kompis.  L1 beskriver hur dessa samtal avslutas 

med en överenskommelse mellan samtliga barn om hur de ska ha de på avdelningen ”vi har 

gjort ett kontrakt där barnen har skrivit på”. 

 

Lärarna säger att de förmedlar värdegrunden genom att både samtala kring delarna i 

begreppet samt att de visar på hur dessa ter sig praktiskt. Tillsammans med barnen för lärarna 

vidare sin konstruktion av värdegrunden samt hur man beter sig i förskolan. Genom detta får 

barnen vara med och konstruera diskursen värdegrund. 

6.4. Lärarnas syn på styrkor i sitt värdegrundsarbete 

L7 beskriver det som samtliga lärare i studien uttrycker är styrkan i deras värdegrundsarbete 

när hen säger: ”Vi i arbetslaget jobbar mot samma mål, vi har liksom samma grund… vi 

strävar liksom åt samma håll och det gör vi just för att vi har samma förhållningssätt”. Den 

största uttryckta styrkan är att samtliga lärare inom verksamheten strävar mot samma mål och 

att det finns en struktur kring arbetet. 

 

L1 säger ”Jag tycker det är roligt att vi har valt det här sättet att konkret tillsammans med 

barnen synliggöra värdegrunden och att vi bygger den tillsammans med dem”. För att arbetet 

ska fungera måste det finnas tid att bygga upp en stabil grund för arbetet samt få tid att 

befästa detta hos personalen. Värdegrundsarbetet blir då en del av vardagen för såväl 

pedagoger som barn och föräldrar.   

 

Lärarna uttrycker att förskolorna fångar upp problem och tankar som uppstår i barngruppen 

och får tid till reflektion i personalgruppen. L8 benämner det som ett ”inre arbete för 

pedagogerna att vi möts ofta, över avdelningar och hus, och reflekterar tillsammans kring 
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pedagogiska frågor”. Det är tydligt att det är den gemensamma reflektionen som står i fokus 

och att lärarna på förskolorna tillsammans definierar vad värdegrundsarbete betyder för just 

deras förskola.  

 

Lärarna ger uttryck för att styrkan i värdegrundsarbetet är att det är ett gemensamt arbete som 

sker i olika forum och i större skala än hos enskilda individer. Lärarna säger att arbetet har 

fått tid och utrymme för att ett gemensamt klimat ska skapas. Det ger en tydlig bild av att 

lärarna anser att det kollektiva lärandet och samspelet är av högsta betydelse. De säger att de 

samtalar och samspelar med barn, kollegor, föräldrar och ledning för att kunna utföra det 

värdegrundsarbete som de vill ha på förskolan. 

6.5 Lärarnas syn på svagheter i sitt värdegrundsarbete 

När förskollärarna pratar om vilka svagheter de kan se i sitt värdegrundsarbete framträder tre 

teman. Det första temat handlar om hur värdegrunden bör befästas i arbetslaget och hur 

arbetet bör systematiseras. Det andra temat är tidsbrist och den inre press förskollärarna har 

på sig själva att vara etiska förebilder. Det tredje temat är behandlingen av områden inom 

värdegrunden som inte naturligt lyfts upp i verksamheten. 

 

L1 säger att ”vi kartlägger inte på nått systematiskt sätt … vad som sker i gruppen”. Hen ser 

det som en svaghet att värdegrundsarbetet och dess påverkan på barnen inte kartläggs 

systematiskt, vilket gör det svårt att se förändringar och förbättringsområden. L3 säger att det 

är viktigt att se till att alla har samma syn på vad som bör göras. Hen problematiserar det 

såhär: ”Om inte all personal är med. Man säger en sak, alla tror att man uppfattar, men så gör 

ingen [det], så blir det inte så, för vi förstod ingenting”.  

 

Lärarna uttrycker att även om de tidigare angav att en styrka med värdegrundsarbetet var 

samsynen på förskolan så är detta ett ständigt problem. De ger uttryck för att 

värdegrundsbegreppet inte är ett statiskt begrepp utan behöver omförhandlas när nya 

människor kommer in i verksamheten. L1 säger att arbetet borde systematiseras så att 

samtliga aktörer i förskolan skulle kunna observera och analysera arbetet på ett likvärdigt 

sätt. 
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Flera av lärarna ger uttryck för att det är mycket annat än det pedagogiska arbetet som tar tid 

och energi: 

Det är kort om folk, och det är så mycket pyssel som ska göras. Det är så mycket annat än 

att bara vara pedagog. Man ska vara delaktig i så mycket. (L4 2015-10-19) 

L5 säger” […] man kan glömma bort saker ibland […] speciellt i stressiga situationer […] då 

kan det ju vara svårt att vara helt med, att man handlar snabbare än vad man tänker”. L7 säger 

att det kan vara svårt när det är personalbrist. Hen säger att det är svårt om ”man har fler barn 

än vad man hade tänkt sig, att man inte liksom hinner med på samma sätt som man gör om 

alla är här”. 

 

L4, L5 och L7 uttrycker att tidsbrist och frånvaro av personal gör det svårt för lärarna att 

upprätthålla det värdegrundsarbete de skulle vilja genomföra på förskolan. De förmedlar en 

känsla av att de har en press från sig själva och sin syn på arbete på förskolan av att ständigt 

vara den perfekta förebilden. En tolkning kan därmed vara att lärarna har en glorifierad bild 

av den empatiska förskolläraren där läraren helt går in i sin yrkesroll och yrkesetik och 

känner därmed inte av t ex den stress som privatpersoner kan känna i förskolemiljö med 

personal- och tidsbrist. 

 

Några av lärarna lyfter problemet med att få med värden i värdegrundsarbetet som inte finns i 

barnens vardag. Lärarna lyfter här mångkulturalitet som ett problem: 

Det blir ganska svårt att jobba med de ämnena och begreppen när det inte finns i 

barnens… vi blir ju glada om det kommer in någon familj som… om det t.ex. kommer in 

två mammor, för då kan vi lyfta det naturligt för barnen att prata om det. (L6 2015-10-29) 

L8 säger ”Det blir inte lika tydligt för barnen hur det ser ut i övriga Sverige”. L6 och L8 

betonar båda problematiken med att få med arbete kring hemkultur när familjerna på 

förskolan tycks identiska i sin familjestruktur och kulturella tillhörighet. I ordet kulturellt 

innefattas här samtlig hemkultur och begränsas inte till etnicitet. De säger båda att det är 

enklare att prata med barnen kring begrepp och olikheter som finns i barnens vardag. De ger 

uttryck för att ha accepterat begrepp så som ”familj” och etnicitet enligt den rådande svenska 

normen. L8 menar att lärarna själva behöver lyfta in exempel på normbrytande beteende eller 
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individer för att exemplifiera dessa för barnen. Lärarna visar att de genom sitt arbete vill 

omvärdera förgivettagna konstruktioner tillsammans med barnen för att ge dessa en vidare 

och mer inkluderande betydelse.  

6.6. Lärarnas syn på förbättringsmöjligheter 

De olika förskollärarna ser olika förbättringsmöjligheter med just sitt värdegrundsarbete. L1 

säger: ”Jag skulle vilja att det var lite mer systematiserat. […] det ju när man fokuserar och 

skriver om någonting i dokumentationen det är då man får syn på saker. Kanske filma ibland, 

någon typ av kartläggning”. Detta återspeglas hos de andra lärarna som gärna vill se en 

fortsatt dialog och ett tydligt värdegrundsarbete. Det är bara L1 som formulerar att hen skulle 

vilja ha det just systematiserat, de andra använder andra ord. L2 säger att hen vill att 

arbetslaget ska ”få tiden att tolka och reflektera” och L3 säger ”jag tror att man behöver 

sina arbetskamrater i den här värdegrundsdiskussionen. Det är jätteviktigt, annars får man  

ingen identitet på […] förskolan”. Det är tydligt att lärarna ser vikten av att ha en samsyn 

kring värdegrunden och dess praktiska arbete på förskolorna. 

 

Problematiken med förskollärarens roll som en del av den dagliga verksamheten lyfts fram. 

L4 säger ”man ska svara i telefon, man ska ordna möten. man ska ha hundra bollar i luften 

samtidigt”. Hen säger att det är svårt att få tid för reflektion och dokumentation med orden 

”det är den tiden som ofta försvinner och utan den tiden så blir det inte bra.” Som tidigare 

nämnts under rubriken ”Svagheter i värdegrundsarbetet” ger lärarna uttryck för att stress och 

tidsbrist är en stor del av problematiken kring utformningen av värdegrundsarbetet samt övrig 

pedagogisk verksamhet på förskolan. 

 

En utveckling av empati och demokrati lyfts upp av lärarna. L6 säger ”vi skulle kunna ta in 

barnen ännu mer, prata om hur det känns, alla kan ju tycka olika”. L8 säger att lärarna 

behöver ”vara medveten om att det de säger inte alltid är tydligt vad det är de vill eller inte 

tycker om, utan de visar det på annat sätt”. Lärarna tycks eniga om att barnen behöver få 

ytterligare inflytande och delaktighet när det kommer till värdegrundsarbetet på förskolorna. 

L8 säger att en utvecklingspunkt för ökad demokrati är att pedagogerna kan öka sin 

medvetenhet om hur barn visar att de inte tycker om situationen de befinner sig i. Hen menar 
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att lärare måste vara väldigt lyhörda för hur barn kommunicerar sin vilja och ovilja vid 

aktiviteter och situationer. Hen menar att den icke-verbala kommunikationen måste 

uppmärksammas om barnens konkreta delaktighet ska tas tillvara.  

 

Samtliga lärare ger uttryck för att de tycker att de är på god väg i sitt värdegrundsarbete. L7 

formulerar sig i linje med detta när hen säger: 

Jag tänker att man kan ju utveckla ännu mer det här arbetet man gör med barnen, att man 

jobbar ännu mer med hur man är en bra kompis och konflikthantering. […] vi jobbar ju 

ganska mycket med det nu men självklart man kan jobba med det ännu mer. (L7 2015-11-

02) 

Lärarna uttrycker att de tycker att deras arbete kring värdegrunden har en bra grund men att 

de skulle vilja utveckla sitt arbete. Flera av lärarna ger uttryck för att de anser att mycket tid 

och energi går åt till andra aktiviteter och att detta gör det svårt att ha ett systematiskt 

värdegrundsarbete. Några lärare skulle vilja ha mer djup i sitt arbete och efterfrågar tid för 

samtal och reflektion inom personalgruppen. Återigen ger lärarna uttryck för att de ser att 

arbetet kring verksamheten bör samtalas om i personalgruppen och att interaktion och 

kommunikation är vägen till djupare kunskap. 

7 Diskussion och slutsatser 

I denna del kommer tidigare forskning och litteratur ställas emot och relateras till studiens 

resultat. Diskussionen är indelad i underrubriker för att tydligare svara på studiens 

frågeställningar kring lärarnas konstruktion av begreppet värdegrunden samt hur de uttrycker 

teori och praktik kring värdegrundsarbetet på förskolorna. 

7.1 Konstruktion och tolkning av diskursen värdegrund 

Lärarna i undersökningen visade tydligt på hur tankar kring värdegrundsarbetet påverkas av 

den miljö och den sociala kontext som de tillhör. Regeringens proposition (1992/93:220, s. 

18) påpekade hur begreppet värdegrund behöver tolkas och sättas i ett sammanhang för att få 

ett reellt värde. Samtliga lärare gav uttryck för hur värdegrundsarbetet behöver vara levande i 

vardagen. Lärarna vill vara förebilder och kulturbärare för barnen i värdegrundsarbetet. 
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De kulturella värdena som empati, solidaritet samt den gyllene regeln ses som värden som 

barnen behöver uppleva och träna på för att få det förankrat i sin person och se det som en 

naturlig del av sig själva som medmänniskor. Samtidigt belyser det en problematik om vuxna 

som arbetar i förskolan måste presentera och förankra dessa värden i barnen. Om dessa 

värden behöver ”tränas in”, är de då naturliga värden för människan? När intervjupersonerna 

talade om värdegrunden och förskolans arbete för att skapa fungerande samhällsmedborgare 

ger de en bild av att om barnen fick utvecklas utan dessa normer skulle solidaritet och empati 

inte vara en del av barnens socialisation. Lärarna uttryckte därmed värden som empati och 

solidaritet som sociala konstruktioner som inte skulle existera utanför vår kulturella kontext. 

Lärarna ser därför sig själva som kulturbärare och förmedlare av dessa normer. 

 

Lärarna uttryckte skiftande syn på vad som är det viktigaste inom värdegrundsbegreppet i 

förskolan. Samtliga lärare var eniga att huvuduppgiften är att ge barnen en känsla för 

solidaritet och respekt för allas lika värde. Den stora skillnaden mellan resultatet i denna 

studie och resultaten i Lindgren (2003) är frånvaron av fokus på ”kränkande behandling”. 

Samtliga resultat speglar att lärarna syftar till att ge barnen en bra empatisk grund, vilket i 

förlängningen motverkar diskriminering och kränkande behandling. 

 

Lärarna gav uttryck för att värdegrundsarbetet i förskolan är en viktig bas för barnens 

utveckling av goda normer och värden. L8 sa att barnen ska förberedas för ett liv som vuxna 

medborgare. Det återspeglas i uttalanden från L3 när hen sa att förskolan är ett litet samhälle i 

samhället där barnen får möjlighet att möta olika åsiktsskildringar, uppfattningar och 

värderingar. Det är tydligt att dessa värden är kulturellt bundna.  

 

Lärarna gav uttryck för att ha en samsyn med Skolverket (2013) genom att se värdegrunden 

som någonting självklart som bör förmedlas i förskolan. Skolverket är tydlig med vad som 

bör förmedlas till barnen i förskolan och vilket samhälle som bör eftersträvas. Dessa värden 

återspeglas i lärarnas svar och visar på hur Skolverket har lyckats föra vidare sin definition av 

diskursen värdegrund och att denna har en självklar roll i förskolan vardag. 
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7.2 Teoretisk utgångspunkt för värdegrundsarbetet 

Tabell 1 visar tydligt att de flesta lärarna i denna studie uttryckte att de använder sig av 

förskolans läroplan (Skolverket, 2010) samt kollegor för att planera och lägga upp sitt arbete 

kring värdegrunden. Läroplanen samt övriga styrdokument nämns av fem av åtta lärare under 

intervjuerna. Inspiration och information via kollegor eller möten nämns av sju av åtta lärare. 

Det visar tydligt hur lärarna använder sig av kommunikation och interaktion för att skapa 

gemensamma diskurser kring verksamheten på förskolan. Hur verksamheten ska se ut på den 

förskola som lärarna arbetar förhandlas och omförhandlas beroende på de olika aktörerna i 

förskolan. Olika individer kommer bidra med olika kulturer och föreställningar om hur 

förskolan bör vara. Läroplanen för förskolan samt andra styrdokument tycks agera riktlinjer 

kring de normer och värden som kan diskuteras. 

 

Endast en lärare sa att hen hämtar information från vetenskaplig forskning och en lärare sa att 

hen använder ett forskningsbaserat verktyg i sitt arbete med värdegrunden. I enlighet med vad 

Andersson och Larsson (2014) fann i sin studie visar resultaten på att lärare är ovana att 

använda sig av forskning som verktyg för att utvecklas och inspireras i sitt arbete. Det är 

mycket vanligare att använda sig av kollegor för samtal vid planering, reflektion eller möten. 

Därmed bygger lärarna sin verksamhet på sin gemensamma ackumulerade erfarenhet. Den 

erfarenhet som lärarna i undersökningen gav uttryck för är den som delas mellan kollegor i 

arbetslaget eller enheten. Det är därför inte beprövad erfarenhet som utförts, dokumenterats, 

omvärderats och utvärderats i ett större sammanhang som omnämns i Kroksmark (2014). 

 

Resultatet återspeglar tidigare forskning kring vikten av att ha ett gemensamt förhållningssätt 

samt att sträva mot gemensamma mål. När kollegor används som den primära källan till 

kunskap är det viktigt att ha en gemensam grundsyn kring barn, etik och moral. Begreppen 

egenetik, förvaltningsetik och yrkesetik presenterade av Gren (2001) är av högsta betydelse 

när förskolor konstruerar en gemensam värdegrund. Förvaltingsetiken och yrkesetiken är det 

som får störst plats i verksamhetens utformning. Lärarna går in i rollen av en korrekt etisk 

förebild oavsett sina personliga åsikter. L2 gav uttryck för tankarna från Orlenius (2004) när 

hen uttryckte ett obehag över att arbeta med eller samverka med människor som har rasistiska 

åsikter. Det blir därmed tydligt att de åsikter som får finnas i förskolan är en förskönad 
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version av världen utanför förskolan. I förskolan får mångfald ta plats i den mån det inte 

inskränker på någon annans möjlighet till sin egen mångfald. 

 

Förskollärarna gav uttryck för att de anser att de har tillräcklig inspiration och information i 

sin verksamhet för att bedriva värdegrundsarbetet. Det är tydligt att lärarna vill samtala och 

skapa en egen plattform för värdegrund i den verksamhet de befinner sig, samtidigt som de 

förmedlade att de hittar ramarna till värdegrundsarbetet i t.ex. läroplanen för förskolan. Det 

var ingen av de intervjuade förskollärarna som efterfrågade ytterligare teoretiska riktlinjer 

kring hur arbetet bör läggas upp i förskolan, samtidigt som de vill att alla inom förskolans 

värld ska ha en tydlig bild av vilka värden som bör förmedlas i förskolan. Endast L1 gav 

uttryck för att hen skulle vilja ha mer kunskap i form av utbildning kring värdegrundsfrågor. 

De andra lärarna vill ha tid för reflektion och samtal med sina kollegor. 

 

L1, L2 och L8 gav uttryck för att de använder media för att få utökad förståelse för det 

ständigt skiftande samhälle vi lever i samt försöker på olika sätt ta del av andras tankar och 

livssituationer. L4, L5 och L6 gav uttryck för att de tar del av samhällets skiftningar med 

hjälp av vidareutbildning via arbetsplatsen. Det indikerar ett intresse för hela 

värdegrundsspektrumet som presenterats av Colnerud (2004). Colnerud menar att för att 

förstå en människa behöver samtliga värdegrundsnivåer analyseras och även agerandet av 

människan kan behöva tolkas. I enlighet med socialkonstruktionismen visar Colnerud på hur 

alla aspekter i samhället kommer påverka hur människor tolkar och omtolkar varandra samt 

världen omkring dem.  

 

Svenska tidskrifter (2015) presenterar på sin hemsida att en majoritet av de anställda inom 

förskola får tidningen Förskolan. De intervjuade förskollärarna nämnde inte denna tematiska 

tidskrift som en källa till kunskap i sitt värdegrundsarbete. En rimlig förklaring till det är att 

tidningen Förskolan är tematisk och behandlar samtliga områden inom förskolan. Den 

associeras därmed inte med artiklar om värdegrunden. 
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7.3 Forskning eller gemensam erfarenhet som grund 

Flera av lärarna beskrev hur de praktiskt arbetar med värdegrunden i förskolan. Lärarna gav 

uttryck för att de försöker att hitta gemensamma förhållningsätt och perspektiv på sin 

förskola. Det var dock endast L5 som sa att hen använder sig av ett forskningsbaserat verktyg 

för inspiration och information för sitt värdegrundsarbete. Hen använder sig av en 

inspirationsbok som hen säger används främst för pedagogens egen förståelse för 

värdegrunden. Övriga lärare gav uttryck för att de skapar ett gemensamt förhållningssätt och 

förståelse för värdegrundsarbetet genom samtal och genom att följa styrdokumenten. Det 

innebär att samtligt arbete kring värdegrunden bygger på förskolornas kulturella arv. En 

slutsats utifrån detta är att det finns ett behov av att samtliga aktörer inom förskolan får tid att 

tillsammans bygga upp en grund för arbetet kring normer och värden för att dessa sedan kan 

föras vidare även när dessa personer inte längre finns kvar på förskolan. Lärarna ger uttryck 

för att värdegrund och gemensamma värderingar är oskrivna regler som finns i luften inom 

verksamheten.  

 

Då forskare så som Gren (2001) visar att det är av stor betydelse att samtliga aktörer inom en 

verksamhet förstår verksamhetens kultur samt får tid att anamma denna kan det ses som en 

svaghet i förskolornas arbete att de flesta normer och värden inom verksamheten inte finns 

nedskrivna eller diskuteras öppet. Detta är dock inget som lärarna själv ger uttryck för under 

intervjuerna.  

7.4 Praktiskt värdegrundsarbete 

Det är tydligt att lärarna tycker att värdegrundsarbetet är en del av det vardagliga arbetet. 

Värdegrundsarbetet är inte skiljt från det övriga arbetet på förskolan utan är ständigt 

närvarande. Enligt Skolinspektionen (2012) är detta vad som bör eftersträvas på förskolorna, 

att värdegrundsarbetet finns i samtlig verksamhet som sker på förskolan. Barnen får genom 

sin delaktighet i vardagen lära sig om demokrati, empati och solidaritet. Dolk (2013) 

ifrågasätter demokratibegreppet i förskola och menar på att det lätt stannar vid en illusion av 

demokrati och delaktighet. L2 menar att illusionen av delaktighet kan brytas genom att ge 

barnen en fysisk möjlighet att själva kunna avgöra när de vill ha tillgång till ett material eller 

rum. 
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Några av lärarna beskrev de olika strukturerade värdegrundstillfällena de har på förskolorna. 

Flera lärare beskrev hur de tar upp frågor relaterade till värdegrunden under sina samlingar 

och konkretiserar dessa genom att presentera frågor och dilemman med figurer eller genom 

teater. Detta är i enlighet med Skolverkets rekommendationer om hur värdegrundsfrågor bör 

lyftas för förskolebarn där barnen kan åskådliggöra och dramatisera olika situationer och 

genom det ingjuta de värden som eftersträvas. Tillsammans konstruerar lärare och barn en 

verksamhet med de normer och värden de vill ha i sin verksamhet. 

 

Lärarna visar på en förståelse för de slutsatser som Skolverket (2011) fann i sin ”Utvärdering 

av metoder mot mobbing”. Skolverket visar där att skolorna behöver skapa gemensamma 

ordningsregler tillsammans med barnen vilket L1 uttrycker att hen gör genom att låta barnen 

diskutera samt signera upprättade ordningsregler för avdelningen. Samtliga intervjuade lärare 

uttryckte att de tycker att det är viktigt med närvarande pedagoger som kan vara med och 

stödja vid konflikter. Fokus för lärarna tycks vara förebyggande samtidigt som de fångar upp 

sådant som händer i verksamheten och lyfter det med barnen genom samtal eller 

dramatiseringar. 

 

Flera av lärarna pratade om hur de vill få barnen att känna sig delaktiga i den dagliga 

verksamheten. De gör detta genom att låta barnen själva få tillgång till lekmaterialet och 

uppmuntrar till aktivt inflytande i det som sker under dagen. Genom att placera material i 

barnens nivå samt inkludera dem i verksamheten ger lärarna dem vad Melin (2009) kallar för 

”fysisk och funktionell delaktighet”. På samma sätt kan begreppen ”existentiell delaktighet” 

och ”interpersonell delaktighet” tydligt ses i lärarnas beskrivning av vad de vill ska ingå i 

deras verksamhet. De förmedlade att den vardagliga verksamheten bygger på barnens intresse 

och engagemang samt att de aktivt försöker få barnen att se fördelarna av att vara en del av en 

större grupp. Det är oklart hur långt lärarna har kommit med delaktigheten på sina respektive 

avdelningar, men det är tydligt att alla vill ha en verksamhet som bygger på barns delaktighet 

och inflytande. 
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7.5 Egna reflektioner kring resultat och forskning  

Det är tydligt att värdegrunden som begrepp är brett och flyktigt. Forskning och litteratur 

beskriver dock att arbetet kring värdegrunden ständigt behöver fortleva samt återerövras för 

att det ska fungera i det praktiska arbetet med barnen. Många förskolor och skolor väljer delar 

av begreppet som sitt fokusområde för att ingjuta vissa specifika värden. Studier kring detta 

saknas dock inom förskolans verksamhet. Som tidigare diskuterats så fokuserar grundskolan 

på att förebygga mobbing och dess effekter och förskolor försöker främja empati och 

socioemotionella förmågor hos barnen. 

 

Hur detta ska göras på förskolor är dock inte tydligt när vi ser till aktuell forskning. Samtlig 

litteratur problematiserar det faktiska arbetet med värdegrundsarbetet och mycket 

textutrymme ges till begreppsdefinitioner, men inte till råd och riktlinjer för arbete med 

värdegrund. Skolverket är tydlig med sina rekommendationer att värdegrunden ska vara 

något som ska finnas i ryggraden inom en verksamhet, vilket övrig litteratur kan hjälpa till 

med för att ge ett gemensamt fundament kring vad som innefattas i begreppet. 

 

Vid intervjuerna verkar förskollärarna vara säkra i sitt arbete med värdegrunden. Som 

verksam förskollärare som nu har tagit del av litteratur och forskning i området känner jag att 

det finns mycket information, teorier och tankesätt som inte behandlas på förskolan. Det finns 

ofta oskrivna lagar och regler för hur förskollärare och övrig personal ska agera gentemot 

barn och föräldrar i verksamheten, men dessa är ofta inte konkretiserade eller nerskrivna. Det 

blir därmed inte tydligt vad som menas när förskolor säger att de tror på t ex ”Det kompetenta 

barnet”. Vad innebär kompetens? Vad får barnen vara med och påverka inom sin 

pedagogiska miljö? Vad bör barn i 1- till 5-årsåldern vara eller inte vara med och påverka när 

det gäller val av aktiviteter eller gemensamma regler? En slutsats är att detta måste 

konkretiseras och diskuteras på förskolorna för att få fram ett gemensamt förhållningssätt 

inom all verksamhet. Styrdokument som läroplanen är inte praktiskt applicerbara inom 

verksamheten innan de har tolkats samt satts i ett sammanhang i det vardagliga arbetet inom 

förskolan. Här skulle till exempel olika verktyg för värdegrundsarbetet, både i planerings-, 

utförande- och utvärderingsstadiet stödja förskolan att arbeta konkret med de värden som ska 

förmedlas. 
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7.6 Förslag till fortsatt forskning 

Forskning om värdegrund i förskolan är begränsad och praktisk forskning kring 

värdepedagogik saknas. Detta blev tydligt vid flertalet försök att identifiera studier där 

värdegrundspedagogik och praktik diskuterades eller hade observerats. Studien valde 

intervjuer för att undersöka förskollärares konstruktion av begreppet värdegrund och dess 

teoretiska samt praktiska utförande. Förskollärarnas svar har i denna studie presenterats 

individuellt och har därmed inte ställts mot varandra inom eller mellan enheterna. För att 

granska konstruktionen av värdegrundsbegreppet på en förskola kan flera lärare på samma 

förskola eller enhet intervjuas för att se om den gemensamma konstruktionen blir tydlig. 

 

För att få en tydligare bild av hur värdegrundsarbetet sker på förskolor kan intervjuer 

kompletteras med observationer där värdegrunden och dess utövande kan ses i praktiken. Det 

skulle därmed bli tydligare hur teori och praktik kan förenas inom värdegrundsarbetet för 

förskollärarna samt vilka styrkor och svagheter som finns i det praktiska arbetet.  

 

För att få klarhet i vilken typ av praktiskt värdegrundsarbete som fungerar på förskolor skulle 

det kunna göras en praktisk longitudinell studie där verktyg befästa i forskningen provas och 

utvärderas på olika förskolor för att utvärdera deras effektivitet.  

7.7 Slutord 

Under studiens gång har det blivit tydligt att det finns flertalet oskrivna regler inom 

förskolans verksamhet. Lärarna som intervjuats uttrycker att de har anammat den 

konstruktion och tolkning av värdegrunden som läroplaner och övriga styrdokument 

presenterar. Det har blivit tydligt hur ytligt detta diskuteras på förskolorna då 

styrdokumentens begrepp samt verksamheternas lokala normer tar upp all samtalstid.  I denna 

studie är det tydligt att ytterst lite samtalstid går åt till praktiska lösningar befästa i 

evidensbaserad forskning. Detta gör att det inte finns tid för kritiskt granskande av forskning 

inom området eller att den egna verksamheten ska kunna utvärderas och utvecklas. 

 

Från både litteratur och intervjuer finns det en förhoppning om att värdegrundsarbetet 

fortsätter att vara en viktig del för förskolan och att förskolan får en tydlig roll i samhället 
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som värdegrundsförmedlare. Förskolans värdegrund bör problematiseras och konkretiseras 

för de verksamma inom förskolan så att det praktiska arbetet med barnen ger den effekt som 

önskas och att förskolan ger barnen de värden som förskolans läroplan efterfrågar. Jag hoppas 

vidare att förskollärare fortsätter uppmanas att ta sig an forskning och utveckla praktiska 

lösningar kring hur vi konkret arbetar med värdegrunden. 

 

Efter att ha tagit del av de insikter och funderingar intervjupersonerna hade inom denna 

studie så ser framtiden ljus ut för förskolan. Alla intervjuade visade ett genuint intresse och 

nyfikenhet för de barn som de arbetar med. Lärarna såg sig själva som professionella och var 

säkra i sin förmåga att kunna påverka barnens syn på sig själva och den omvärld de, och vi 

alla, lever och verkar inom. Om något enskilt ska sammanfatta de rekommendationer som 

återfinns inom litteraturen och intervjuer så är det att vi endast tillsammans kan skapa en 

värld där demokrati, empati och allas lika värde är lika självklart som att andas. 
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Bilaga 1 

 

Intervjufrågor 

 

Förskola: 

Antal år inom förskoleverksamheten: 

Antal år på nuvarande förskolan: 

Åldersspann på barnen på nuvarande avdelningen: 

 

1. Vad innebär det att arbeta med värdegrunden i förskolan för dig? Ge några exempel. 

 

2. Var ifrån hämtar du information, stöd och inspiration för att arbeta med värdegrund i 

förskolan? 

 

3. Hur arbetar ni praktiskt med värdegrunden på din förskola? Ge några exempel. 

 

4. Vilka styrkor och svagheter anser du att det finns med ert arbete kring värdegrunden? 

 

5. Har du några tankar kring hur ni skulle kunna utveckla arbetet med värdegrund på din 

förskola? 


