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Titel 
                        Värdepedagogik i förskolan - En fallstudie av förskollärares uppfattningar om den 

egna förskolans arbete med värden. 

 

 

English title 
Values education in preschool – A case study of a preschool teachers perceptions of 

their own preschool`s work with values. 

 

Abstrakt 
Syftet med studien är att undersöka vad värdepedagogik i förskolan kan innebära och hur 

ett arbete med värden kan bidra till meningsskapande sammanhang där alla barn kan 

uppleva sig som socialt och pedagogiskt delaktiga. Studien utgår från ett relationellt 

perspektiv på specialpedagogik och resultatet kan förstås som ett konkret exempel på 

relationell utbildning och pedagogik. Om alla barns och elevers rättigheter och 

möjligheter i förskola och skola ska kunna säkerställas behöver förskolan och skolan som 

system blir föremål för ett medvetet systematiskt utvecklingsarbete där värdefrågor sätts 

i centrum.  Resultatet visar vikten av att en skola tar ställning till och enas om pedagogisk 

grundsyn och reflekterar över vilka konsekvenser olika ställningstaganden får för skolans 

lärmiljö i relation till målen för verksamheten. I studien framträder betydelsen av att 

verksamheten i förskolan och skolan grundas i ett relationellt perspektiv och bygger på 

långsiktiga lösningar som engagerar alla vuxna. Det blir viktigt med en helhetssyn där 

olika nivåer av skolans verksamhet beaktas och relateras till varandra samtidigt som 

konkreta mellanmänskliga relationer sätts i centrum.  

 

 

Nyckelord 
Demokrati, etik, förskola, inkludering, moral, normer och värden, relationell pedagogik 

och värdepedagogik.  
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Förord  

Med detta förord vill jag rikta ett stort tack till alla mina informanter för att ni tagit av er 

tid för att besvara alla mina frågor och delat med er av era upplevelser och kunskaper 

genom många beskrivande praktiska exempel. Utan er hade denna studie inte varit möjlig 
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arbete ni gör!  

Ett stort tack till min handledare Leif som tålmodigt lotsat mig genom mitt arbete och 
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1. Inledning 

Ett medvetet systematiskt arbete med värdefrågor i förskola och skola är en 

grundläggande förutsättning för att demokratiska värden ska kunna värnas och alla barns 

och elevers rättigheter och möjligheter i skolan säkerställas (Grannäs, 2011). Förskolans 

läroplan formulerar förskolans uppdrag och värdegrund på de inledande sidorna. Där står: 

Förskolan vilar på demokratins grund. 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 (Lpfö98, reviderad 

2010, s.4). 

Vi lever idag i ett globaliserat och mångkulturellt samhälle där utvecklingen går snabbt 

på många områden och segregering, spänningar mellan olika grupper, 

främlingsfientlighet och intolerans i samhället ökar. Göthsson (2013) menar att 

demokratins grund vilar på en skör tråd. Demokrati kan inte tas för given, den måste 

erövras i varje tid och av varje generation. Samtidigt menar Göransson och Nilholm 

(2013) att det som står i fokus i den allmänna debatten är valfrihet som mer handlar om 

att möta ett konsumentbehov än att bygga ett demokratiskt samhälle för framtiden. Den 

utveckling vi ser innebär stora utmaningar för världen, vårt samhälle och för 

utbildningssystemet som har ett stort ansvar för att barn och elever utvecklar de kunskaper 

och värden som de behöver för att leva i och forma ett framtida hållbart samhälle. 

Göthsson (2013) anser att det demokratiska samhället kräver en förskola och skola som 

fostrar till demokrati. Han menar att det därför behövs ett starkt enat politiskt 

ställningstagande som tydliggör skolans centrala uppgift; att skapa mötesplats för att 

forma ett globalt medborgarskap. 

Förskolan och skolan har ett kunskapsuppdrag och ett fostransuppdrag. I Skollagen Kap.1 

§4 uttrycks det som att: 

Utbildningen inom skolväsendet syftar till att barn och elever ska inhämta och 

utveckla kunskaper och värden och främja alla barns och elevers utveckling, lärande 

och livslånga lust att lära (SFS 2010:800. Kap.1§4).  

Trots lagens tydlighet om två uppdrag konstaterar Nilholm och Göransson (2013) att det 

förs en debatt i politiska, mediala och vetenskapliga sammanhang som bygger på att 

skolan bara har ett uppdrag – ett kunskapsuppdrag. Aspelin och Persson (2011) menar att 

det pågår en förändring där mätbara kunskaper prioriteras och att allt mindre vikt läggs 

vid värdefrågor. Samtidigt pekar forskning på ett direkt samband mellan elevers 

kunskapsresultat, en skolas sociala klimat och ett framgångsrikt arbete med 

grundläggande värden (Psykisk hälsa nr 4, 2011; Skolverket, 2014; Helldin och Sahlin, 

2010). Skolan ska erbjuda alla barn goda förutsättningar till utveckling och lärande men 

skolan kan också medverka till att barn mår dåligt och upplever känslor av utanförskap, 

otrygghet och känsla av att inte höra till och duga. 

 Helldin och Sahlin (2010) menar att upplevelser av utanförskap i barndomen kan få 

avgörande konsekvenser i nuet men också mer långtgående konsekvenser med risk för 

dåliga studieresultat, beteendeproblem, psykisk ohälsa och asocialitet. Molin, Gustavsson 

och Hermansson (2010) anser att deltagande och erkännande är en förutsättning för social 

inkludering. För att vi människor ska kunna utveckla en personlig identitet och positiv 

relation till oss själva behöver vi erkännande från andra människor. Utan detta erkännande 

fråntas vi trygghet till våra färdigheter och egenskaper vilket skapar grogrund för känslor 

av nedvärdering, underlägsenhet och självhat (Goffman, 2011). Ett demokratiskt 

samhälle har en etisk, moralisk skyldighet att erbjuda barnen en skola och en skolmiljö 

som innebär utveckling, lärande och hälsa. Då krävs en helhetssyn på utbildning där 

kunskapsuppdraget och fostransuppdraget tänks samman och demokratisk fostran, ett 

arbete med värdefrågor, relationer och social- och personlig utveckling ses som lika 
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betydelsefullt som inhämtande av kunskaper. Enligt skollagen ska vi i Sverige ha en 

förskola och skola för alla barn. Inkludering kan ses som en förlängning av innebörden i 

en skola för alla och innebär att verksamheten i skolan ska anpassas så att alla barn ges 

möjlighet att uppleva gemenskap, delaktighet och meningsfullhet. Ingen ska exkluderas 

ur det gemensamma och gemensamhetsskapande (Persson, 2013). Göransson och 

Nilholm (2013) förespråkar en gemenskapsorienterad definition av inkludering vilket kan 

förstås som att alla barn finns tillsammans i en demokratisk gemenskap där utanförskap 

förhindras och att det utvecklas en pedagogik där skillnader mellan människor ses som 

det normala och olikhet som en tillgång. I denna definition av inkludering utvecklas 

gemenskap på olika nivåer i systemet och alla barn upplever sig som socialt och 

pedagogiskt delaktiga. Ahlberg, Möllås och Nordvall (2010) menar att det som blir 

avgörande för barns och elevers kommunikation och lärande är vilka möjligheter de ges 

att vara reellt delaktiga sin egen läroprocess och att vara delaktiga i en kamratgemenskap.  

I förskolans läroplan (Lpfö98, reviderad 2010) sätts vårt samhälles värdegrund och 

demokratiska värderingar i relation till förskolans dagliga liv. Det är i vardagens alla 

möten som omsorg om och hänsyn till andra människor, rättvisa och jämställdhet, 

attityder och normer förmedlas, förankras och levandegörs. Under mitt yrkesverksamma 

liv i förskolan har jag många gånger funderat över vad som krävs för att 

värdegrundsuppdraget ska omsättas i praktiskt handlande och hur vi kan veta att de värden 

som präglar verksamheten också stämmer överens med de grundläggande värden som 

våra styrdokument står för. Det jag saknat och saknar i mitt arbete är ett gemensamt, 

medvetet, reflekterande och fördjupat arbete kring grundläggande värden där det finns en 

tydlig röd tråd mellan dokument och det praktiska arbete som realiseras i verksamheten. 

Skolans uppdrag är komplext och Skolverket (2000b) menar att värdegrundsuppdraget 

består av många olika delar vilka måste bilda en stark helhet för att det ska bli möjligt att 

arbeta med det på ett framgångsrikt sätt. Utifrån olika undersökningar har Skolverket 

(2013) visat att det finns brister i många förskolors och skolors arbete med grundläggande 

värden. Lärare och skolledare vill att arbete med värden ska ges större utrymme men 

uttrycker samtidigt en upplevelse av osäkerhet om hur uppdraget ska omsättas i praktiken. 

Det som efterfrågas är mer kunskap och kompetensutveckling inom området.  

Göransson och Nilholm (2013) menar att begreppet inkludering inte nämns i 

styrdokumenten för den svenska skolan. Men även om begreppet saknas finns det 

värderingar i styrdokumenten som stämmer väl överens med idéer om inkludering och en 

strävan mot att nå mål i skollag och läroplan kan därför möjliggöra en inkluderande 

verksamhet. Enligt Persson (2013) är skolans målsättning och stora utmaning att skapa 

förutsättningar för att alla barn inom ramen för grundskolan får en meningsfull skolgång. 

Hur förskolan och skolan kan skapa möjligheter för att uppnå denna målsättning och vilka 

hindren för detta kan vara är därför av största intresse för mig som blivande 

specialpedagog. Jag ställer mig bakom Göransson och Nilholms (2013) inkluderande 

synsätt på utbildning och anser det viktigt att lyfta fram och belysa hur ett arbete med 

grundläggande värden kan bedrivas för att alla barn ska uppleva gemenskap, delaktighet 

och meningsfullhet i förskolan och skolan. Min studie grundar sig i ett relationellt 

specialpedagogiskt perspektiv där relationer, kommunikation och mellanmänskliga 

möten ses som något centralt och att barns och elevers svårigheter förstås som 

relationsfenomen. Jag anser därför att hela förskolemiljön behöver beaktas för att det ska 

bli möjligt att skapa en förskola där alla barn kan trivas, må bra, utvecklas och lära på 

bästa sätt. 
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2. Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien är att undersöka vad värdepedagogik i förskolan kan innebära och hur 

ett arbete med värden kan bidra till meningsskapande sammanhang där alla barn kan 

uppleva sig som socialt och pedagogiskt delaktiga. 

• Hur uppfattar förskollärare i en förskola att arbetet med värden bedrivs och vilka 

möjligheter och hinder uttrycks?  

• Vilka värden och värdepedagogiska förhållningssätt framträder ur förskolans 

dokument och riktlinjer? 

 

Kunskaps- och fostransuppdraget utgör tillsammans en grund i styrdokumenten och kan 

ses som en helhet vilken omfattar alla skolformer i utbildningssystemet. I mitt fortsatta 

arbete har jag därför till största delen och för enkelhetens skull valt att använda begreppen 

skola och barn. När innehållet berör endast förskola skrivs begreppet ut. Eftersom alla i 

dessa verksamheter inte är lärare används ibland ordet vuxen eller personal som en 

gemensam beteckning för alla som arbetar där. När jag refererar till forskning, litteratur 

eller dokument har jag behållit forskarnas eller författarnas egna benämningar.  
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3. Värdepedagogik och forskning  

I det här kapitlet ges en inblick i vad det värdepedagogiska området kan innefatta. 

Värdepedagogik, etik, moral, normer och värden definieras och förklaras. 

Värdepedagogik som forskningsområde diskuteras och utifrån ett internationellt och 

historiskt perspektiv presenteras olika traditionella huvuddrag inom värdepedagogisk 

forskning.  

 

3.1 Värdepedagogik – ett samlingsbegrepp 

Colnerud och Thornberg (2003) menar att värdepedagogik som forskningsområde har 

utvecklats för att möjliggöra en större frihet och öppenhet inför de olika slags värden som 

i praktiken förmedlas och framställs i vårt samhälle och i vår skola. Det handlar inte om 

att allt i ett pluralistiskt samhälle skulle vara acceptabelt och att det inte går att hävda 

några värdens gemensamma giltighet utan om att erkänna både gemensamma och 

oförenliga värden. I internationella sammanhang används ofta olika termer som values-, 

character-, moral-, democratic-, och citizenship education för att beteckna den del av den 

pedagogiska praktiken som innebär att moraliska och politiska normer och värden formas 

och överförs till barn. Thornberg (2004) menar att det behövs en övergripande term för 

området och har föreslagit ett samlingsbegrepp – värdepedagogik – som han menar kan 

ses som en förhållandevis fri översättning av ”values education” i vilka övriga 

ovanstående termer ingår. Han föreslår också begreppet värdepedagogik i syfte att reda 

ut och tydliggöra begreppet värdegrundsarbete som han menar kan tolkas på många olika 

sätt. 

 Det värdepedagogiska området innefattar de frågor om värden, etik och moral som 

genomsyrar allt dagligt liv i skolan. Johansson och Thornberg (2014) menar att det 

handlar om hur värden förmedlas och gestaltas på ett oreflekterat men också på ett mer 

medvetet sätt beroende på hur undervisning bedrivs, pedagogikens innehåll, rådande 

moraliskt klimat och barnens möjlighet till delaktighet i demokratiska processer och 

beslut. Exempel på teman inom området värdepedagogik är moral, social och personlig 

utveckling, livsåskådning, medborgarskap och demokrati. Det handlar om grundläggande 

frågor för mänskligt liv som hur vi bör behandla varandra, leva våra liv, urskilja vad som 

är gott och ont, rätt och fel samt hur vi tar ansvar för våra val och handlingar. 

 

3.2 Etik, moral, normer och värden 

Ibland används etik och moral på ett liktydigt sätt men om begreppen uppdelas avser 

moral våra handlingar och etik vår reflektion över dessa. Etik kan ses som ett 

reflekterande över förhållningssätt. Det handlar om att se på sitt handlingssätt och 

reflektera över vilka regler, värderingar och normer som styr handlandet, tydliggöra dem 

och vara öppen för att ompröva och förändra dem. Johansson och Thornberg (2014) 

uttrycker att värden innefattar det vi anser vara värdefullt att sträva efter och att det också 

är detta eftersträvansvärda vi värderar våra handlingar mot. Det finns olika sorters värden 

så som estetiska, sociala, moraliska, ekonomiska och politiska men författarna menar att 

de värden som lyfts fram i skolans värdepedagogiska uppdrag främst handlar om 

moraliska värden. Johansson och Thornberg (2014) beskriver normer som ett 

samlingsbegrepp för påståenden om handlingar som önskvärda eller icke-önskvärda. 

Dessa fungerar som föreskrifter för hur man bör eller inte bör handla i olika situationer. 

Normer är baserade på värden och har oftast uppstått för att underlätta den mänskliga 

samvaron. De kan ses som ett konstruerat system som skapar förutsägbarhet och ordning, 

håller samman och upprätthåller en grupps identitet och reglerar den sociala samvaron. 
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Eftersom normer också kan ha funktioner som skiljer människor åt i fråga om status, 

roller, makt och resurser och upprätthåller social orättvisa, diskriminering och ojämlikhet 

måste dessa vara föremål för både kritisk granskning och förändring (Thornberg 2013). 

 

3.3 Traditionella huvudlinjer i värdepedagogisk forskning 

Ur ett internationellt perspektiv har forskning inom det värdepedagogiska området 

intresserat sig för barn- och ungdomars moralutveckling, hur moral, etik, normer och 

värden uttrycks och formas i skolverksamhet och effekter av pedagogiska program eller 

metoder. En slutsats som Colnerud och Thornberg (2003) gör utifrån internationell 

forskning på området är att moralisk påverkan av barn i skolverksamhet förutsätter 

skapandet av en gemenskap och kamp mot utanförskap. Colnerud och Thornberg (2003) 

och Johansson och Thornberg (2014) visar hur moralforskningen har vuxit fram ur olika 

huvudlinjer; den kognitiva, emotionella och kulturella traditionen. Den kognitiva 

traditionen har sitt ursprung i Jean Piagets och den amerikanske utvecklingspsykologen 

Lawrence Kohlbergs stadieteorier om barns och ungas moraliska utveckling. Kohlbergs 

stadieteori om barns och ungas moraliska utveckling kom att inspirera och påverka 

Communityansatsen, ett program och en forskningstradition som utvecklades under 70- 

och 80-talet, där värdepedagogik kom att bedrivas genom moraliska diskussioner med 

grund i vardagen, deltagande demokrati och skapande av en rättvis gemenskap (Colnerud 

och Thornberg, 2003).  

Som en kritik mot Kohlbergs stadieteori växte omsorgsetiken fram. Amerikanerna och 

feministerna Carol Gillian, psykolog och Nel Noddings, filosof och pedagog kom att 

utveckla teorier om moralisk utveckling där omsorg ingår som ett grundläggande 

moraliskt begrepp. Inom den kulturella traditionen ansluter man sig till en syn på moral 

där man menar att moral är något som upplevs och kommuniceras i ständigt pågående 

interaktiva och relationella processer. Inom området befinner sig de forskare som 

intresserar sig för skolan som kontext, vardaglig pedagogisk och social praktik, 

kamratkulturer, socialt samspel och vardagliga samtal (Johansson och Thornberg, 2014). 

Forskning om barns och ungas moral har internationellt sett stor spridning främst inom 

psykologiområdet och den största delen av forskningen om barns moral har utgått från ett 

kognitivt perspektiv där utvecklingstanken dominerar. Idag efterfrågas forskning som 

riktar sitt intresse mot pedagogiska sammanhang och som innefattar kultur, kontext, barns 

och lärares perspektiv och meningsskapande. Den nordiska forskningen intresserar sig i 

idag till stora delar för demokratifrågor och barn och ungdomars inflytande och 

delaktighet i utbildningssammanhang (Johansson och Thornberg, 2014). 
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4. Litteraturgenomgång 

Utifrån mitt syfte och mina frågeställningar presenteras här styrdokument, utredningar, 

forskning och litteratur som lyfter fram olika faktorer i skolkontexten som får betydelse 

för den värdepedagogiska praktik som formas. 

 

4.1 Forskning i förskolan 

4.1.1 Demokrati i förskolan 

Ribaeus (2014) har studerat hur förskollärare arbetar med demokratiuppdraget i 

förskolan. Hennes forskning grundar sig en fallstudie där urvalet gjorts utifrån förskolans 

särskilda intresse för att arbeta med demokratifrågor. Hennes resultat visade att även om 

förskollärarna arbetade med demokratiuppdraget så var det inte ett medvetet arbete som 

bedrevs. Det förskollärarna själva uttryckte var att de inte upplevde att formulerade mål 

omsattes till handling. När förskollärarna arbetade med uppdraget så var det framförallt i 

förskollärarnas bemötande av barnen som möjligheter till inflytande och delaktighet 

formades. I det vardagliga arbetet skapade förskollärarna möjligheter för barnens 

inflytande genom att ta tillvara deras initiativ, erbjuda valmöjligheter, låta dem komma 

med förslag och ta ansvar för olika inslag i verksamheten. Genom att barnen fick öva på 

att delta i olika demokratiska sammanhang arbetade förskollärarna med att lära barnen 

olika demokratiska verktyg. Barnen fick göra sina röster hörda genom att tala inför grupp, 

berätta och beskriva något för andra. De fick lära sig lösa konflikter och att använda sin 

kropp för att t.ex. visa ”stopp”. Det förskollärarna lyfte fram var att barnen behövde tränas 

i att lyssna på varandra och samarbeta i grupp. De menade också att demokratifostran 

måste bygga på fungerande relationer, ett lyssnande till barnen och att förskolans miljö 

har stor betydelse för barnens möjligheter att själva bestämma vad de vill göra.  

 

4.1.2 Delaktighet i förskolan 

Emilsson (2014) ställer sig frågan vad demokrati kan innebära för barn i förskolan och 

vilka uttryck av demokratiskt arbete som är synligt i verksamheten. Emilsson 

problematiserar huruvida de val som barn får möjlighet att göra i förskolan kan betraktas 

som reellt inflytande då det visat sig att de val som barnen erbjuds på olika sätt villkoras 

genom olika former av vuxenstyrning. Då dessa val många gånger också leder till en 

betoning av individen och den egna viljan menar hon att det är viktigt att fundera över 

vilka medborgerliga kompetenser detta arbetssätt i praktiken bidrar till att utveckla. 

Emilsson (2008), Ostrem (2008) och Bae (2012) har undersökt hur värden kommuniceras 

i möten mellan barn och vuxna på förskolan.  

Deras forskning visar att det som är avgörande för hur barn får en känsla av och förståelse 

för delaktighet, inflytande och vad demokrati i praktiken innebär handlar om kvalitén i 

den kommunikation som sker och vilka möjligheter den skapar för barnet att bli till 

subjekt i förskolans vardag. Det som möjliggör för barnet att bli till ett subjekt i förskolan 

handlar om att barnet och den vuxna kan mötas i kommunikation, ömsesidighet och 

samförstånd i en delad verklighet. Fostran blir på så sätt en kommunikativ process av 

meningsskapande. För att en sådan process ska bli möjlig betonar (Ostrem, 2008) vikten 

av barnets erkännande som subjekt; att barnet ses som en jämbördig och fullvärdig 

deltagare i kommunikationen och mötet med den vuxne. Jonsdottir (2007) visar hur 

viktigt det är för barns delaktighet att barn ges möjlighet att knyta vänskapsband. Att ha 

en vän antas trygga barnens existens genom att vännen finns som garanterad lekkamrat 

och en vän att dela glädje och sorg med.  
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4.1.3 Mångfald i förskolan 

Olausson (2012) menar att begreppet kulturell mångfald i skolors praktik har kommit att 

präglas av ett kategoritänkande och ett brist- och normalitetsperspektiv vilket bidragit till 

ett vi och de tänkande som istället för att motverka skillnader och motsättningar fungerat 

som en upprätthållande och förstärkande faktor. Hon anser därför att det blir viktigt att 

vidga begreppet mångkulturalism till att omfatta alla olika kulturer som människor ingår 

i och att uppmärksamma att etnicitet tillsammans med andra kategorier som klass, kön, 

ålder, sexualitet och funktionshinder samverkar i människors identitetsskapande. 

Olausson (2012) menar att kulturell mångfald i ett demokratiskt perspektiv handlar om 

att alla barns erfarenheter uttryckta i idéer, tankar och handlingar ges möjlighet att 

framträda i skolan och att var och en ges utrymme att vara den man tycker sig vara. Det 

handlar också om att var och en i sitt lärande har möjlighet att bygga vidare på den 

kunskap man har utifrån den verklighet man lever i. En mångfald kan då framträda där 

det blir möjligt att se och lyfta fram allas olikheter och andra olikheter än etnicitet mellan 

människor vilket kan bidra till respekt, förståelse och tolerans för skillnader och olikheter. 

 

4.1.4 Jämställdhet i förskolan 

Eidevald (2009) beskriver i sin forskning hur förskollärare anser sig arbeta jämställt trots 

att forskningen visar det motsatta och att de oftast uppger att de bemöter pojkar och flickor 

lika men i verkligheten skiljer dem åt. När förskollärarna i hans studie talade om hur 

verksamheten skulle kunna bli mer jämställd var det oftast miljö och leksaker som 

diskuterades och det var sällan som de kom in på sitt eget bemötande. En av Eidevalds 

slutsatser är att barn i förskolan inte ges samma rättigheter och skyldigheter eftersom det 

många gånger är könet som avgör vilka möjligheter som erbjuds. För att den 

könsproducerande verksamheten ska kunna synliggöras och bli möjlig att förändra måste 

förskollärare ifrågasätta bakomliggande antaganden och föreställningar, lyfta fram sina 

egna handlingar och analysera sitt bemötande mot olika barn.  

 

4.1.5 Etik och moral i förskolan 

Halvars – Franzén (2010) visar i sin undersökning att barn i förskolan ständigt skapar och 

förkroppsligar etik i relation till sin omgivning; i de möten som miljö, pedagoger och 

andra barn möjliggör. Halvars – Franzén menar att eftersom möjligheten att bli till ett 

unikt subjekt förutsätter möten med andra människor så förutsätter det också en omvärld 

där dessa möten kan äga rum. Förskolan som ett etiskt rum förutsätter en relationell syn 

på lärandet med en öppenhet för barnens närmande av innehållet i verksamheten med en 

möjlighet för barnen att söka kunskap utanför givna ramar. Ett förhållningssätt som 

möjliggör etiska möten riktar sig mot det som läraren kommer att möta och grundas i en 

etik där ansvar innebär ett öppet, förutsättningslöst och nyfiket bemötande av barnen och 

andra människor. Det som blir av största vikt för ett sådant öppet sätt att förhålla sig är 

lyssnandet; ett fördjupat, aktivt och förutsättningslöst lyssnande där frågor formuleras 

vilket skapar en öppning till samtal och förhandling där olikheter kan mötas och 

konfronteras. Johansson (1999) visar i sin avhandling att barn har betydelse för varandras 

etik. Vänskap, ömsesidighet och makt är viktigt för barn och de lär varandra om det som 

de uppfattar som gott och ont, rätt och fel. Barn har en känsla för rättigheter och rättvisa 

och visar omsorg om andra. Goda likväl som onda värden kan växa i barnens relationer. 

En förutsättning för att goda värden ska kunna utvecklas och växa i förskolan är att barnen 

ges stöd och hjälp i sitt relationsskapande.  
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4.2 Styrdokument 

Arbetet i skolan styrs av internationella, nationella, kommunala och lokala dokument. På 

internationell nivå regleras arbetet av FN:s konvention om barnets rättigheter, 

konventionen för personer med funktionsnedsättning och Salamancadeklarationen. De 

nationella styrdokumenten utgörs av skollag, diskrimineringslag och läroplaner. På 

kommunal nivå fungerar kommunens skolplan som styrning och lokala dokument 

uttrycker den enskilda skolans eller enhetens planering av verksamheten i relation till 

övriga styrdokument. Även Skolverkets allmänna råd och riktlinjer har en styrande 

funktion för skolans verksamhet. Skolverket (2013) menar att ”allas lika värde” ska vara 

en ledande princip där barnets bästa ska utgöra den etiska och moraliska grundregeln. 

”Allas lika värde” ska genomsyra hela verksamheten: organisation, val av innehåll, 

arbetssätt och bemötande.  För att ”allas lika värde” ska kunna gestaltas på ett trovärdigt 

sätt måste normer, värderingar och hierarkier synliggöras och granskas. Skolverket 

(2000a) ansluter sig till en deliberativ demokratisyn där samtalet och dialogen mellan 

människor ses som grunden för demokrati.  

Genom att skapa mötesplatser för reflekterande samtal om etik och moral på alla nivåer i 

en organisation anser man att möjligheter kan skapas för ett arbete med värdefrågor. 

Demokratiska samtal är beroende av goda sociala relationer och att möten upplevs som 

betydelse- och förtroendefulla av både barn och vuxna. Ett ömsesidigt samtal kan ses som 

en demokratisk process där barn och lärare lyssnar till och talar med varandra, tar till sig 

olika argument och förhandlar sig fram till gemensamma lösningar. Det innebär att alla 

uppfattningar lyfts fram och att hänsyn tas till andra och andras åsikter men också att 

konflikter ses som ett redskap för lärande och utveckling (Skolverket, 2000a). Skolverket 

(2012) menar att pedagogisk dokumentation kan vara ett redskap att använda för 

uppföljning, utvärdering, utveckling och granskning av den egna verksamheten i 

förskolan. Barn och verksamhet går inte att skilja åt. Därför menar Skolverket (2012) att 

dokumentation, uppföljning och utvärdering i förskolan alltid handlar om att urskilja 

relationer mellan människor och mellan människor och material. Det handlar om att få 

syn på det ”relationella nätverk” som olika aktiviteter alltid innehåller.  

 

4.3 Formuleringsarena, transformeringsarena och realiseringsarena  

Det finns en problematik rörande styrkedjans olika nivåer som får konsekvenser för 

möjligheterna att förverkliga värdegrundsuppdraget. I statliga och kommunala 

institutioner har det länge funnits en tilltro till en hierarkisk idé där mål formulerade på 

högsta nivå också leder till konkret handling på lägsta nivå (SOU, 1997:157). Det har 

utvecklats ett perspektiv som går att beskriva som ett ”uppifrån-och-ned-perspektiv” där 

mål och initiativ till förändringsarbete anges av politiker och experter på central nivå. 

Dessa mål och initiativ ska sedan implementeras och genomföras i praktisk verksamhet. 

Forskning har emellertid visat att det är svårt att genomföra reformer och bedriva 

förändringsarbete i förskolor och skolor med denna modell som grund (Brunsson, 1990. 

se SOU, 1997:157 s103). Den hierarkiska idén om att förändring är något som initieras 

utifrån och uppifrån, och inte av lärarna själva, har medfört en stark institutionell tradition 

i tänkande, rutiner och handlingsmönster vilket anses begränsa och reglera det 

handlingsutrymme till egna initiativ och förändring som faktiskt finns. Myndigheten för 

skolutveckling (2008) och Berg (2003) menar att det förutom en yttre styrning också finns 

en inre, i form av begränsningar som skolan själv sätter upp och att det mellan denna yttre 

och inre styrning finns ett handlingsutrymme där skolutveckling blir möjlig. Istället för 

att värdegrundsuppdraget fokuseras på att förmedla och förankra värdegrunden och 

implementeringen av värden menar Halvars (2010) att utgångspunkten för arbetet kan 

vara den förhandling kring värden som ständigt pågår i det vardagliga arbetet. Gadler 
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(2011) visar i sin studie hur den pedagogiska praktiken blir beroende av kompetens och 

grundsyn hos enskilda tjänstemän på olika nivåer i styrkedjan när uppdraget tolkas. Det 

blir därför viktigt att begrepp blir föremål för ett gemensamt tolkande direkt riktat till 

intentionerna i styrdokumenten samt att gemensamma riktlinjer upprättas. Detta kräver 

att rutiner skapas som bygger på allas deltagande. Enligt Skolverket (2000b) upplever 

lärare att värdegrunden i styrdokumenten är formulerade på en abstrakt, allmän och 

övergripande nivå och att styrning och vägledning brister. Otydligheten i 

styrdokumentens målformuleringar kräver processer där mål bryts ner för att bli 

användbara i den vardagliga praktiken. Det kan ses som nödvändigt men är svårt att 

genomföra då det förutom insikt i och kunskap om både uppdrag och vad olika begrepp 

innebär även förutsätter någon form av processledarkunskaper (Alnervik och Kennedy, 

2013).  

 

4.4 Skolutveckling och kvalitetsarbete  

Grannäs (2011) visar i sin forskning att om skolan ska kunna bli en skola som tar 

demokratiuppdraget på allvar så krävs ett systematiskt arbete och riktlinjer för både 

elever, lärare och föräldrar. Att en skola utvecklas till en lärande organisation kan ses som 

en förutsättning för skolutveckling i riktning mot målet ”en inkluderande skola ”. 

Granberg och Ohlsson (2009) beskriver den lärande organisationen som en organisation 

som skapar goda förutsättningar för medarbetarnas lärande och som också tar tillvara och 

använder den kunskap som utvecklas. Myndigheten för skolutveckling (2008) menar att: 

I den lärande organisationen utvecklas tänkande och förhållningssätt genom 

professionella reflektionsprocesser, vilka resulterar i nya sätt att agera”. (Myndigheten 

för skolutveckling, 2008. s.45.). 

Enligt Scherp (2014) är skolutveckling och kvalitetsarbete samma sak och när man 

definierar skolutveckling menar Berg och Scherp (2003) att kvalitet är något som är direkt 

relaterat till elevernas lärprocess, hur den organiseras och kommer till uttryck i miljön. 

Det blir därför viktigt att lärare och skolledare medverkar i en systematisk 

kunskapsbildning om lärande och undervisning utifrån sin egen vardagsverksamhet och i 

enlighet med forskning. Enligt Scherp (2012) råder stor enighet bland 

organisationsforskare om att styrning och ledning av komplexa verksamheter måste 

bygga på en gemensam skapad helhetsidé kopplad till uppdraget som kan fungera som 

förbindelselänk mellan uppdrag och vardagshändelser. Om en skola ska kunna ta tillvara 

och använda den kunskap som utvecklas i organisationen krävs en tydlig och synlig 

systematisk modell som vägleder kvalitetsarbetet och gör det möjligt att se hur 

vardagsaktiviteter, organisation och helhetsidé är relaterade till varandra och samverkar.  

För att utvecklingsbehov ska kunna identifieras och insatser för fortsatt utvecklingsarbete 

bedömas menar Håkansson (2014) att stegen av analys och bedömning i samband med 

utvärdering är nödvändiga. De skolor som har en god förmåga att möta behov och krav 

på utveckling kännetecknas av en ”samarbetande kultur”, där man hjälps åt att granska 

och förbättra verksamheten, både organisatoriska ordningar och individuella 

föreställningar om lärande. Motsättning och konflikt är ett villkor för den lärande 

organisationen där kunskaper och perspektiv ställs mot varandra (Nilsson, 2014; 

Granberg och Ohlsson, 2009). Nilsson (2014) anser att det är viktigt att det finns kunskap 

och förståelse i organisationen för att hantera detta. Det blir viktigt att ett systematiskt 

kvalitetsarbete upplevs som relevant och lyckas stimulera till reflektion, kritisk 

granskning och medvetenhet hos dem som är berörda. Avsnittet om skolutveckling 

innehåller text från tidigare arbete (Linder, 2014).  
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4.5 Pedagogisk grundsyn  

Pedagogisk grundsyn utgörs av både medvetna och omedvetna uppfattningar rörande 

samhällssyn, människosyn och kunskapssyn. Om man arbetar i pedagogisk verksamhet 

blir det viktigt att få klarhet i sin pedagogiska grundsyn eftersom den styr hur den 

pedagogiska praktiken formas Gadler (2011). Liljequist (1994) menar att det ytterst 

handlar om att ta ställning och välja mellan en rationalistisk och en humanistisk 

livshållning och att den grundläggande pedagogiska frågan handlar om vilka kvaliteter vi 

vill att skolan ska ge de människor som efter vår generation ska forma ett samhälle för en 

värdig överlevnad. Genom val av en humanistisk livshållning menar han att man också 

väljer en kunskapssyn i vilken social medvetenhet och träning i demokratisk samlevnad 

blir lika viktiga inslag i skolans liv som lärandet av ämnesordnade faktakunskaper. 

I Barnomsorg- och skolakommitténs slutbetänkande (SOU 1997:157) och i förskolans 

läroplan (Lpfö98, reviderad 2010) uttrycks en syn på kunskap och lärande som en process 

där en aktiv interaktion med andra människor och fenomen i omvärlden ses som en 

förutsättning. I ett sådant perspektiv blir kunskap och lärande inte bara relaterat till 

individen utan något som definieras och skapas tillsammans med andra. Barnet ses som 

kompetent och som aktiv medskapare av sin egen kunskap vilket grundar sig i en respekt 

för barnet som ett nyfiket, resursrikt barn med egen kraft och lust att lära. Barnomsorg- 

och skolakommittén menar att en sådan syn på barnet ställer krav på ett specifikt 

arbetssätt. Ett arbetssätt som ses som integrerat, utforskande och problemlösande där 

utgångspunkt tas i barns egna erfarenheter, intressen och kunskaper och där möjligheter 

ges för barnen att själva och tillsammans med andra skapa sammanhang och mening. I ett 

sådant sammanhang finns möjlighet att utveckla lärandeprocesser som bygger på 

samarbete, delaktighet, ömsesidigt förtroende och förhandlingar mellan individer. Det 

som betonas är ett projekt- och temainriktat arbete, barns möjlighet att uttrycka sig, 

kommunicera på många olika sätt och lekens, lekfullhetens och språkets centrala 

betydelse för barns lärande och delaktighet i sociala sammanhang här och nu och i 

framtiden.  

Samtidigt som Barnomsorg- och skolakommittén presenterar en barnsyn som uttrycker 

möjligheter är förskolan starkt påverkad av utvecklingspsykologin där 

utvecklingsbegreppet konstruerar normalitet och avvikelse. I utvecklingsbegreppet ligger 

en förväntan om ett typiskt eller normalt utvecklingsförlopp som skapar ett 

”genomsnittsbarn” mot vilket alla barn uppfattas och bedöms (Nordin-Hultman, 2011). 

Konsekvensen blir att olika bakomliggande antaganden skapar motstridiga budskap där 

blicken å ena sidan kan riktas mot fel och brister och å andra sidan möjligheter hos barnet. 

Det blir därför viktigt att lyfta fram dessa olika antaganden för reflektion och diskussion 

i relation till det styrdokumenten uttrycker. 

 

4.6 Lärmiljö 

Helldin och Sahlin (2010) anser att utvecklandet av gynnsamma skolmiljöer är en 

nödvändighet i arbetet med att skapa en inkluderande skola. Tufvesson (2015) menar att 

lärmiljön måste ges fokus och bli föremål för insatser om alla barn ska kunna uppleva 

trygghet och delaktighet. Det som skapar förutsättningar för en inkluderande lärmiljö 

handlar om ett förhållningssätt där fokus riktas mot möjligheter istället för fel och brister 

och att kunskap utvecklas kring olika delar i lärmiljön. Det handlar om att utveckla en 

medvetenhet om vad som möjliggör tillgänglighet i social, pedagogisk och fysisk miljö 

och hur dessa olika delar samverkar. De vuxna som arbetar i skolsammanhang är en del 

av den lärmiljö som formas. Helldin och Sahlin (2010) lyfter fram lärarens 

förhållningssätt och pedagogiska strategier som en av de viktigaste förutsättningarna för 
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delaktighet. Pedagogens förmåga att leda samtal av olika slag och att välja innehåll som 

engagerar och motiverar blir centralt men det som blir avgörande i arbetet med att skapa 

goda lärandeprocesser är vuxnas förmåga att skapa goda relationer. Det blir därför viktigt 

att analysera, reflektera och kritiskt granska egna värderingar, föreställningar och 

förhållningssätt. I arbetet med utvecklandet av inkluderande lärmiljöer fyller en 

Likabehandlingsplan en viktig funktion (Tufvesson, 2015). Det handlar om hur 

förskolans visioner, mål och åtgärder omsätts i ord och handling varje dag. Ett 

framgångsrikt likabehandlingsarbete är systematiskt och målinriktat. 

Likabehandlingsplanen ska vara ett viktigt verktyg för att systematiskt planera, 

dokumentera och utvärdera likabehandlingsarbetet. 

 

4.7 Social kompetens 

Enligt Pape (2001) kan en stor del av det som förskolans läroplanstext uttrycker om 

fostrans- och kunskapsuppdraget och målen för verksamheten ges ett samlingsnamn; 

social kompetens. Eftersom lärandet sker i mötet mellan barn och barn och mellan vuxna 

och barn blir den sociala kompetensen där språk och kommunikation ingår som en central 

del viktig för lärandet. Social kompetens handlar om kunskaper, färdigheter, värderingar 

och motivation som behövs i vårt samspel med andra. Det handlar om resurser som skapar 

möjligheter att möta utmaningar i samspelssituationer, samtidigt som barnet trivs, har god 

självbild och undviker att göra andra illa. Pape (2013) anser att kärnan i all 

medmänsklighet är empati. Det handlar om förmågan att förstå andra människors 

perspektiv och tankar och även om förmågan att kunna förstå och tolka andra människors 

känslor och känslouttryck. Barns empati utvecklas genom erfarenheter av lekfullt samspel 

och gemenskap med stödjande vuxna som ser och bekräftar barnet. Empati utvecklas 

också genom vänskap mellan barn.  

Arbete med konflikthantering i skolan kan ses som en viktig del i utvecklingen av empati 

och förutsättningen för att empati ska utvecklas genom konfliktlösning är att både barn 

och vuxna utvecklar en bättre förståelse för vad som händer vid oenighet. Det blir möjligt 

om barnens olika känslor, perspektiv och upplevelser knutna till konflikten lyfts fram av 

de vuxna. Att kunna uttrycka positiva sociala handlingar, hävda och kontrollera sig själv 

är förmågor som har stor betydelse i samspel med andra. Pape (2013) beskriver positiva 

sociala handlingar som frivilliga vars syfte är att vara till stöd, hjälp eller nytta för andra 

och menar att positiva sociala handlingar i barngruppen är en spegling av de vuxnas 

förhållningssätt.  

Förmågan till självhävdelse handlar om att ta plats, vara den man är på ett positivt sätt 

och hävda egna åsikter och rättigheter. Det handlar också om att ta initiativ till lek, komma 

med i pågående lek, bjuda in andra barn i lek och våga säga ifrån och stå upp för andra. 

Självkontroll handlar främst om att kunna hålla sig själv tillbaka i samspelet med andra 

men också om att kunna hitta strategier för att hantera ilska och frustration (Pape, 2013). 

Lek har en central plats i barnens sociala liv. Lek och lekfullt samspel är nödvändigt för 

att barn ska känna sig delaktiga och utveckla social kompetens samtidigt som social 

kompetens är en viktig förutsättning för deltagande i lek. Lek, glädje och humor blir på 

så sätt viktiga faktorer för att kunna skapa en inkluderande gemenskap med plats för alla 

barn (Pape, 2013). 
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5 Teori 

För att kunna svara på mitt syfte och mina frågeställningar har jag valt att använda mig 

av olika teoretiska utgångspunkter vilka kan bidra till att synliggöra antaganden av 

betydelse för det värdepedagogiska arbetet. Ett synliggörande av bakomliggande 

antaganden kan möjliggöra att hinder och möjligheter i det pedagogiska arbetet 

framträder och på så sätt blir möjliga att påverka och förändra. Jag har valt att använda 

mig av Sanger och Osguthorpes (2005, 2009) teoretiska ram ”Moral Work of Teaching 

(MWT)” och antaganden grundat i moralteori eftersom dessa teoretiska utgångspunkter 

är nära knutna till det värdepedagogiska området. Ett relationellt perspektiv på utbildning 

har ideologiskt och politiskt stöd och utgör därför också en teoretisk grund i mitt arbete. 

Merriam (2011) anser att: 
 

Teorin skapar mening i den information man har, sammanfattar vad man vet och ger 

en generell förklaring av den företeelse som undersöks (Merriam 2011, s.68). 
 

 

5.1 Teoretisk ram 

Den övergripande teoretiska ramen för studien utgörs av Sanger och Osguthorpes (2005, 

2009) teoretiska ram ”Moral Work of Teaching (MWT)”. Tillsammans med syfte och 

frågeställningar har den teoretiska ramen styrt val av litteratur, forskning och teori och 

fungerat som ett redskap vid insamling och bearbetning av studiens material. Studiens 

resultat analyseras genom den teoretiska ramens olika aspekter och förankras i den teori 

som presenteras. Sanger och Osguthorpes teoretiska ram utgår från att olika 

bakomliggande antaganden ligger till grund för lärares handlande och den 

värdepedagogiska praktik som formas och består av fyra olika aspekter:   

 

• Kontigenta (kontextuella, komplexa faktorer) innefattar institutionella, politiska, 

sociala, historiska och personliga faktorer som påverkar lärare i deras arbete   

• Pedagogiska antaganden handlar om undervisningens eller den pedagogiska 

praktikens mål, innehåll och arbetssätt  

• Moraliska antaganden handlar om vad som är gott eller rätt, hur vi argumentera för 

detta och på vilka grunder  

• Psykologiska antaganden innefattar hur barn utvecklar värden, normer och moral  

Osguthorpes (2005, 2009) menar att dessa ansatser går in i varandra vilket kan utgöra en 

svårighet men att en uppdelning samtidigt kan bidra till tydlighet, medvetenhet och ett 

kritiskt reflekterande av den komplexitet som utgör lärares värdepedagogiska praktik. 

Genom ett kritiskt reflekterande av den värdepedagogiska praktiken kan lärare utveckla 

det kvalificerade yrkesspråk och den professionella kunskap om värdepedagogik och 

yrkesetik som utgör en viktig faktor för utveckling av området.   

 

5.2 Relationellt perspektiv, utbildning och pedagogik 

I enlighet med internationella och nationella styrdokument utvecklar Aspelin och Persson 

(2011) ett teoretiskt synsätt på utbildning som baseras på antagandet att människan föds, 

utvecklas och förverkligas i relationer. Det centrala för relationell pedagogik är relationer, 

kommunikation och mänskliga möten och det meningsfyllda antas växa fram i 

människans möte med världen. Kunskap menar man uppstår i mellanmänskliga möten 

och ingår i ett ständigt relationsflöde. Grunden och målet med utbildning är därför 
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relationer; att skapa en levande social gemenskap och lärmiljö där goda relationer kan 

utvecklas och barns utveckling främjas. För att utbildning ska kunna vara en lärande 

verksamhet där barn utvecklas och mår bra så behöver den vara socialt orienterad, 

kunskapsinriktad, lyfta fram värdefrågor och sätta relationer mellan barn och lärare i 

centrum. En skola som är socialt orienterad arbetar med barns sociala och personliga 

kompetenser och bedriver ett aktivt och målmedvetet arbete för demokratisk fostran.  I 

översiktlig mening kan relationell pedagogik förstås som ett demokratiprojekt där 

utbildningsprocessen ses som fostran för demokrati genom demokrati. 

Utbildning kan förstås som att barn utvecklar de kompetenser som behövs i ett samtida 

och framtida samhälle men Aspelin och Persson (2011) menar att skolan också har en 

existentiell uppgift; att vara mötesplats mellan människor. Genuina relationer skapas 

genom dialog. I ett relationellt perspektiv frågar sig läraren vem barnet kan vara i en 

given situation och vem barnet kan bli.  Det som får stor betydelse ur relationell synvinkel 

är lärarens förmåga att lyssna in och förhålla sig till barnets tankar och känslor. Genom 

dialog kan vi i ett visst ögonblick leva tillsammans med någon annan. Att ett dialogiskt 

möte och ett gemensamt tänkande uppstår har stor betydelse för att barns förmågor, 

kunskaper och attityder ska kunna stödjas och utvecklas. I första hand verkar läraren för 

att barnet blir delaktig i ett meningsskapande sammanhang och beaktar utbildningsmiljön; 

vad miljön kan bidra med och hur den medverkar till att skapa villkor för lärande (a.a.).  

Det relationella perspektivet bygger på utgångspunkten att en inkluderande skola för alla 

är bättre för alla barn än en segregerad och att specialpedagogisk verksamhet så långt det 

är möjligt bör utformas och bedrivas på ett inkluderande sätt (Aspelin, 2013). Aspelin 

(2013) menar att relationell specialpedagogik kan ses som en diskurs vilken förstår barns 

svårigheter som relationsfenomen där konkreta mellanmänskliga relationer sätts i 

centrum men där man också betonar betydelsen av en helhetssyn där olika nivåer av 

skolans verksamhet beaktas och relateras till varandra. Den centrala frågan för relationell 

specialpedagogik är vilka möjligheter barnet har att vara delaktig i genuina 

relationsprocesser och vilka hindren för sådana processer kan vara. 

Olika perspektiv på barns svårigheter och var man söker efter orsaker till 

inlärningsproblem får olika konsekvenser för den pedagogiska praktik som formas. 

Persson (2013) argumenterar för ett relationellt perspektiv som han ställer i relation till 

ett kategoriskt perspektiv. Persson (2013) menar att ett relationellt och ett kategoriskt 

perspektiv utgör helt olika sätt att förstå barns skolsvårigheter men att perspektiven inte 

behöver utesluta varandra. Vid val av ett kategoriskt perspektiv förläggs svårigheter till 

barnet och åtgärder riktas mot barnets uppvisade svårigheter. Vid val av ett relationellt 

perspektiv utgår man i stället från att barns svårigheter uppstår i mötet med omgivningen. 

Nordin-Hultman (2011) anser att vi inte kan skilja barnet från dess omgivning och hon 

menar att: 

Ett barn ”uppstår” med nya sätt att vara i nya situationer, i relation till de möjligheter, 

hinder och normer som olika miljöer och aktiviteter utgör (Nordin-Hultman, 2011, s. 

183). 

Ett sådant synsätt får till följd att fokus riktas mot åtgärder i barnens lärmiljö istället för 

att söka efter åtgärder riktade mot fel och brister hos barnen. Persson (2013) beskriver 

hur en utgångspunkt i ett relationellt perspektiv medför ett synsätt där specialpedagogiska 

insatser ses som något som samspelar med övrig pedagogisk verksamhet. Behov av 

särskilt stöd blir ett i grunden pedagogiskt problem där gemensamt ansvar tas för att alla 

barn får sina behov tillgodosedda till skillnad mot om utgångspunkt tas ur ett kategoriskt 

perspektiv. Då förläggs ansvaret för barn i behov av särskilt stöd till en person - 

specialpedagogen. Om man förstår specialpedagogisk verksamhet ur ett relationellt 

perspektiv blir tidsaspekten viktig. Då handlar det om att hitta långsiktiga lösningar i 
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stället för kortsiktiga åtgärder. Långsiktiga lösningar som engagerar alla vuxna och där 

förskolan som system blir föremål för utvecklingsarbete (Persson 2013). 

 

5.3 Antaganden om barns moralutveckling 

Colnerud (2014) menar att olika antaganden beträffande barns moralutveckling får 

avgörande konsekvenser för det pedagogiska handlandet. Ett urskiljande av olika 

pedagogiska antaganden om barns moralutveckling kan bidra till att bakomliggande 

antaganden blir synliggjorda och föremål för utforskande, reflektion och diskussion. 

Colnerud lyfter fram fem olika pedagogiska antaganden om moralutveckling; 

regelfokuserad ansats, moralisk självständighet, dygdetik, omsorgsetik och 

barnfrihetsmodellen. 
  
Enligt en regelfokuserad ansats utvecklas barn och ungdomar till moraliska personer om 

de lär sig specifika beteenden och införlivar vissa normer som en del av sin personlighet. 

Moralisk normpåverkan begränsas till regelföljande vilket medför ett förhållningssätt från 

pedagogens sida där tillsägelser, förmaningar, negativ och positiv förstärkning samt 

imitation är i fokus. Bakomliggande värden av önskade kulturellt bestämda sociala 

handlingsmönster är ingenting som diskuteras eller granskas. Moralisk självständighet 

innebär att pedagogen skapar möjlighet för barn och elever att utveckla ett kritiskt 

tänkande kring moraliska regler vilket i förlängningen syftar till ett självständigt 

reflekterande förhållningssätt. En svårighet med ansatsen är att flera barn och elever kan 

hamna utanför samtalsgemenskapen om deras språkliga förutsättningar inte räcker till i 

sammanhanget. Enligt dygdetiken utvecklar barn och elever goda egenskaper genom att 

önskvärt handlande ger tillfredställelse och känsla av glädje. Pedagogens roll blir därför 

att bidra till att barn och elever utvecklar goda karaktärsdrag och samtidigt vägleda dem 

till ett önskvärt handlande. Att vägleda till önskvärt handlande sker genom att berätta för 

barnen när de är små vad som är rätt för att sedan när de blir äldre ge möjlighet till 

ställningstagande och granskning av det de lärt sig. 
  
Omsorgsetiken grundar sig i att barn och elever införlivar värden och normer genom 

människor som tar hand om dem, visar omsorg och tillfredsställer deras grundläggande 

behov. Pedagogens förhållningssätt och moraliska handlande blir därför en stark 

påverkansfaktor samtidigt som ömsesidighet i relationen mellan barn, elev och pedagog 

betonas. Barnfrihetsmodellen bygger på en tillit till barns och elevers egna inneboende 

förmågor och erfarenheter och spontana moraliska utveckling. Pedagogiska konsekvenser 

för modellen blir att pedagogen bör lämna barn och elever fria från försök att påverka 

deras moraliska utveckling.  
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6. Metod 

I det här kapitlet presenteras den metod som används för studien. Här redogörs för 

metodval, metoder för insamling av data, urval och hur studien genomförts och 

analyserats. 

 

6.1 En kvalitativ fallstudie 

Min studie grundar sig i en kvalitativ forskningsansats. Inom kvalitativ forskning utgår 

man ifrån antagandet att världen inte är konstruerad på ett objektivt sätt utan i stället ser 

man verkligheten som subjektivt beskaffad, konstruerad genom människors upplevelser 

och samspel. Antagandet innebär att det inte bara finns en enda sanning utan många 

sanningar och verkligheter. Verkligheten behöver därför tolkas genom människors 

uppfattningar och åsikter istället för att mätas utifrån en faktabaserad grund (Merriam, 

2011). Med detta som utgångspunkt har jag valt kvalitativ fallstudie som metod vilket 

innebär fokus på förståelse, insikt, upptäckt och tolkning utifrån hur människor uppfattar 

världen snarare än hypotesprövning. En kvalitativ fallundersökning är en metod som är 

väl anpassad för att tolka och förstå det som sker i pedagogiska verksamheter eftersom 

den möjliggör fördjupade insikter om en viss situation och de inblandade personernas 

tolkningar av denna. I de fall där det är svårt att skilja den specifika företeelse man 

studerar från kontexten eller den omgivande situationen blir det också möjligt att rikta 

fokus mot viktiga faktorer och hur dessa samspelar med varandra. Det blir också möjligt 

att komma fram till en helhetsinriktad förståelse av det man studerar (Merriam, 2011). 

Det finns olika definitioner på vad en fallstudie kan vara men avgörande är om man kan 

urskilja någon form av avgränsad kontext som fokus för undersökningen.  

 

6.2 Metoder för insamling av data 

För att kunna svara på studiens syfte och frågeställningar har jag valt att använda mig av 

intervjuer och förskolans lokala dokument som informationskällor. Ahrne & Svensson 

(2013) menar att kvalitativa intervjuer kan ge ett brett material samtidigt som intervjuns 

svaghet är att det som sägs vid ett visst tillfälle kan ha underliggande betydelser och syften 

vilket kan ge resultat som inte är de tänkta. Intervjuer bör därför kompletteras med andra 

metoder. Jag har valt en kvalitativ (semistrukturerad och ostrukturerad) metod för mina 

intervjuer eftersom det möjliggör en mer öppen och mindre strukturerad intervjusituation 

där följdfrågor kan ställas. Vid genomförandet av intervjuerna skapade en intervjuguide 

med öppna frågor struktur och möjliggjorde svar som i vissa fall var både utförliga och 

detaljrika. Valet av intervjumetod skapade stort utrymme för informanternas möjlighet 

att påverka samtalets innehåll vilket bidrog till en informationsrik intervju men medförde 

också svårigheter med att hinna få svar på alla frågor inom den tidsram som var tänkt. Jag 

har dock haft möjlighet att återkomma med frågor till informanterna. En möjlighet jag 

inte kom att utnyttja då jag efter mitt transkriberingsarbete insåg att jag hade ett rikligt 

och fullt tillräckligt material att bearbeta och hämta information ifrån.  

 

6.3 Urval 

Urval och motiv för urval kan ses som huvudsakliga delar i en fallstudie eftersom det gör 

det möjligt för läsaren att bedöma resultatens giltighet (Gerring och Cojocaru 2015). I ett 

tidigt skede av mitt arbete beslutade jag mig för att hitta en förskola med särskilt intresse 

för att arbeta med värdegrundsfrågor. Genom sökande på Internet och genom olika 
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kontakter kunde jag avgränsa mitt fall till en förskola med stark demokratiprofilering som 

på olika sätt uppmärksammats för sitt goda arbete. Den enhet som förskolan är en del av 

består av fyra förskolor och totalt ansvarar förskoleenhetens chef tillsammans med en 

biträdande chef för 17 avdelningar, 285 barn och 67 medarbetare. På den utvalda 

förskolan arbetar totalt 20 pedagoger; 15 förskollärare och 5 barnskötare tillsammans med 

120 barn fördelade på 5 avdelningar. Ansvarsfördelningen mellan förskollärare och 

barnskötare på förskolan är tydligt uppgjord där förskollärarna ges ett större ansvar för 

det pedagogiska arbetet.  

Mitt urval av informanter har varit målstyrt vilket innebär att de som ingått i studien 

valdes utifrån olika kriterier (Bryman, 2011). Informanterna skulle vara relevanta för 

studiens syfte och vara behöriga förskollärare. Förskolans 5 olika avdelningar är 

åldersindelade och genom att intervjua en förskollärare från varje åldersgrupp kunde 

urvalet representera en variation; både vad gäller informanter och ålder på barn. Jag 

skickade mitt missivbrev till enhetens förskolechef som vidareberfodrade min förfrågan 

till de olika avdelningarnas förskollärare. De förskollärare jag intervjuade hade själva valt 

att delta och meddelat sitt intresse till förskolechefen. Urval av dokumentation har gjorts 

utifrån studiens syfte och frågeställningar men eftersom tillgängligheten av dokument har 

varit riklig har en begränsning rörande dokument varit nödvändig. De dokument jag tagit 

del av beskriver förskolans verksamhetsidé och systematiska kvalitetsarbete. Det 

insamlade materialet utgörs också av visst publicerat material innehållande information 

om förskolans arbete över tid. 

 

6.4 Validitet, reliabilitet, generaliserbarhet och etik 

Validitet (giltighet) och reliabilitet (tillförlitlighet) avser studiens kvalitet. Syftet för all 

forskning är att resultaten ska vara framtagna på ett tillförlitligt, giltigt och etiskt 

godtagbart sätt. Hur detta ska göras möjligt i kvalitativ forskning är man inte överens om. 

Fangen & Sellberg (2011) menar att etik i forskningssammanhang kan ses som en 

övergripande etisk fråga som gäller hur hela forskningsprocessen kan göras giltig och 

vilka konsekvenser det får för de inblandade. Enligt Thurén (2007) kan vi aldrig komma 

åt någon sanning eftersom vår förförståelse och värderingar inverkar på de tolkningar vi 

gör. Det vi kan göra är att ärligt, öppet och tydligt redogöra och argumentera för våra 

ställningstaganden och på så sätt närma oss tolkningar som är mer eller mindre sannolika. 

Validitet och reliabilitet kan diskuteras i relation till de datainsamlingsmetoder och 

analysmetoder som valts och de slutsatser som dragits i förhållande till den information 

vi utgått ifrån (Merriam, 2011).  

Etik kräver reflektion över handlandet (Vetenskapsrådet, 2011). Ett stort ansvar vilar på 

den enskilde forskaren att se, avväga, bedöma, fatta beslut och handla på ett moraliskt 

sätt i varje enskild situation under hela forskningsprocessen. Det har för min egen del 

inneburit självreflektion och ständig reflektion över vilka konsekvenser olika beslut, 

beteenden och handlingar kan få för de människor som medverkat i undersökningen. 

Viktiga etiska riktlinjer att förhålla sig till är informerat samtycke och konfidentialitet 

vilket ingått som information i det missivbrev jag lämnat till förskolan. I missivbrevet har 

jag informerat berörda i min studie om syftet med forskningen och att min 

forskningsprocess omfattas av etik enligt vetenskapsrådets etiska principer. Jag har 

informerat om att deltagandet handlar om ett ömsesidigt förtroende, är frivilligt och kan 

avbrytas när som helst under studiens gång. Eftersom konfidentialitet handlar om hur data 

som insamlas under studien hanteras har jag också informerat om att data kommer att 

förvaras oåtkomligt för utomstående och att data från forskningen inte ska kunna härledas 

till enskilda personer. Jag har även informerat om hur resultatet kommer att presenteras.  
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Bryman (2011) menar att det är vanligt att fallstudier kritiseras för att de resultat man får 

fram inte kan generaliseras. För fallstudieforskare är målet inte att resultatet ska kunna 

generaliseras till större populationer utan det viktiga är fallet i sig och möjligheten att på 

ett ingående och fördjupat sätt studera det man undersöker. Min empiriska studie är en 

berättelse om hur personal på en svensk förskola upplever att arbetet med värdefrågor 

bedrivs. Den handlar om arbetet på just den förskolan utifrån de förutsättningar som finns 

just där. Berättelsen är min tolkning men utgår samtidigt ifrån ett systematiskt arbete där 

empiri, forskning och litteratur samverkat. Studiens värde ligger till stora delar i det unika 

och den möjlighet läsaren har att använda resultaten på sin egen situation; i sin egen 

verksamhet och den förståelse, insikt och diskussion det kan bidra till. 

 

6.5 Databearbetning och analysens genomförande 

Alla intervjuer har dokumenterats med ljudinspelning och transkriberats ordagrant till 

skriftlig text direkt efter intervjusituationen. Därefter har texterna sammanställts under 

rubriker utifrån de ställda intervjufrågorna för att göra materialet överskådligt och på så 

vis underlätta analys och tolkning. I ett relativt tidigt skede av undersökningen gjordes en 

första genomgång och sammanställning av de dokument som fanns åtkomligt på 

förskolans hemsida. Dokument rörande förskolans planeringsarbete; uppföljning, 

utvärdering och utveckling av arbetet fick jag ta del av i samband med mina besök på 

förskolan. Under hela arbetets gång har jag låtit material i forma av litteratur, utredningar, 

forskning, empiri och analys av data samspelat på ett återkommande sätt. Slutresultatet 

av en fallundersökning kan vara beskrivande, tolkande eller värderande. En deskriptiv 

fallstudie presenterar en detaljrik redogörelse av det som studeras och i en tolkande 

fallstudie kan den beskrivande informationen användas för att belysa, stödja eller 

ifrågasätta de teoretiska förutsättningar man utgått ifrån (Merriam, 2011).  Jag gör 

bedömningen att min fallstudie ryms inom det som benämns tolkande fallstudie.  
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7. Resultat 

I resultatet sammanfattas informanternas svar, det material jag tagit del av i form av 

verksamhetsidé, planerings-, utvärderings- och utvecklingsdokument samt visst 

publicerat material. Resultatet presenteras med utgångspunkt i studiens två 

frågeställningar: 

• Hur uppfattar förskollärare i en förskola att arbetet med värden bedrivs och vilka 

möjligheter och hinder uttrycks?  

• Vilka värden och värdepedagogiska förhållningssätt framträder ur förskolans 

dokument och riktlinjer? 

Den första frågeställningen redovisas utifrån informanternas svar och presenteras under 

rubriken förskolans innehåll, arbetssätt och arbetsformer. Resultaten presenteras i 

rubriker utifrån de värdeord som framkommer ur svaren. De möjligheter och hinder i 

arbetet som går att utläsa redovisas sist under en egen rubrik. Den andra frågeställningen 

redovisas utifrån förskolans dokument och riktlinjer och presenteras under rubriken 

förskolans systematiska utvecklingsarbete. Resultaten förtydligas där genom 

informanternas svar och citat ur dokument.  

 

 

7.1 Förskolans innehåll, arbetssätt och arbetsformer 

När informanterna i intervjuerna beskrev hur de uppfattade sitt arbete med barnen utgick 

de från bestämda demokratiska värdeord i sitt resonemang. De förklarade att dessa 

grundar sig i ett gemensamt ställningstagande och att värdeorden kommer in på olika sätt 

i allt som görs på förskolan. Valda värdeord, innehåll, arbetsformer och arbetssätt hör 

intimt samman, är svåra att skilja åt och utgör i praktiken en helhet. Även om värdeorden 

i sig också går in i varandra och är svåra att skilja åt så möjliggör ett särskiljande en 

konkretisering av begreppen. De gemensamma värdeord som informanterna utgick ifrån 

var; delaktighet, mångfald, jämställdhet, meningsskapande och ömsesidigt beroende.  

 

7.1.1 Delaktighet  

Ur intervjusvaren framkom uppfattningen att grundförutsättningen för barnens 

delaktighet är att verksamheten bygger på ett undersökande förhållningssätt och arbetssätt 

där de vuxna försöker förstå vad barnen gör, hur de tänker och vilka frågor och hypoteser 

de har och utifrån detta utmanar dem vidare. Genom ett sådant förhållningssätt och 

arbetssätt skapas möjlighet för barnens delaktighet genom att deras behov, intressen, 

intentioner och funderingar kring olika fenomen ges möjlighet att framträda och påverka 

innehållet i verksamheten. Det som framstod som särskilt betydelsefullt vad gäller 

barnens möjlighet till delaktighet innefattade fysisk miljö, samlingar och grupparbete som 

arbetsform, barnens delaktighet i sitt eget lärande och de vuxnas förhållningssätt. Den 

fysiska miljön; dess tillgänglighet och förmåga att stimulera och utmana barnen uttrycktes 

som viktig eftersom det är där barnen gör sina val hela dagarna. I den fysiska miljön 

skapas dagligen olika möjligheter för barnen att välja aktiviteter som bygger på ett 

innehåll grundat i deras intressen. Genom att inreda förskolan med möbler i barnens höjd 

och placera material lätt åtkomligt görs den fysiska miljön tillgänglig för barnen vilket 

skapar förutsättning för självständighet; att klara av saker och lyckas vilket bidrar till 

upplevelse av delaktighet:  

”Här kan de känna redan från det de kommer in när de är ett år att de kan få klara 

av, de kan sätta sig på sin lilla, lilla pall alldeles själv, de kan duka av sin tallrik från 

bordet. Det är anpassat för barnen och det gör att de är delaktiga i sin vardag”. 
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Upplevelse av delaktighet genom möjlighet till självständighet handlar också om de 

vuxnas förhållningssätt. Det som uttrycktes var vikten av att ge barnen tid att försöka 

klara av och lösa saker själva och på så sätt få upplevelse av att ”jag är en som kan något”. 

Inflytande och delaktighet beskrevs som delar av samma sak där begreppet delaktighet 

uppfattades som en ”utvidgning” av barns inflytande. Delaktighet definierades som 

barnens rätt att bidra genom att medverka och vara medansvariga i det som pågår i 

verksamheten.  

Intervjuernas svar visade att livet i förskolan skapar många tillfällen att arbeta med 

barnens upplevelse av delaktighet. Det handlar om små vardagliga ting som att duka till 

maten eller fruktstunden, plocka ihop material till olika aktiviteter och att vara delaktig i 

att hjälpa när någon är ledsen eller när någon är arg. Vikten av att alla barn görs delaktiga 

beskrevs som något som ständigt finns med de vuxna i arbetet. För att skapa större 

delaktighet där alla barn kan bli nyfikna på det som händer, vara delaktiga i diskussioner 

och uppleva sammanhang där allas tankar och arbeten görs lika viktiga skapas olika 

gruppkonstellationer och små och stora samlingar. För barnens upplevelse av delaktighet 

blir det betydelsefullt att visa och göra tydligt att alla är en tillgång och viktiga för 

gruppen. Allas olika kompetenser lyfts fram som intressanta och viktiga för gruppens 

gemensamma lärande: 

”Allas arbeten är lika viktiga oavsett om man jobbar med projekt eller om man jobbar 

med lera eller om man jobbar med att rita eller vad man än gör så är allas arbete och 

allas tankar lika viktiga” 

För barnens möjlighet att medverka och vara medansvariga framstod samlingar som 

viktiga. Genom samlingar ges barnen möjlighet att få vara med att bestämma vad som 

ska hända på förskolan och på vilket sätt. Samlingarna innebär tillfällen till reflektion, 

återberättande och lyssnande. Det innebär också möjlighet till strukturerade valsituationer 

där barnen kan uttrycka åsikter om vad det är man vill göra och lyssna på vad kompisarna 

vill och tänker. Valsituationen innehåller moment av reflektion, förhandling och 

kompromisser.  

Barnens förmåga att ställa frågor uttrycktes viktigt för barnens upplevelse av delaktighet. 

Här framträdde uppfattningen att barnen genom att utveckla förmågan att ställa nyfikna 

frågor kan öka sina möjligheter att påverka arbetets inriktning och uppleva delaktighet i 

sitt eget lärande. Det som visade sig i intervjusvaren var att barnens förmåga att berätta, 

ställa frågor och uttrycka åsikter har sin grund i de vuxnas förhållningssätt och arbetssätt 

vilket följer barnen genom alla år på förskolan. Det handlar om de vuxnas förmåga att på 

ett nyfiket och intresserat sätt lyssna på barnen, själva ställa frågor och hela tiden lyfta 

fram vikten av att göra och tänka olika. Genom att de vuxna tar tillvara barnens tankar, 

åsikter och idéer på olika sätt visar de barnen att det de uttrycker är viktigt och har 

betydelse. Arbetsformer, arbetssätt och innehåll gör det möjligt för de vuxna att involvera 

barnen i sina egna och kamraternas lärprocesser och gör barnens inflytande synligt för 

dem själva: 

”Vi har jobbat med tomatplantor som de har haft med sig hem under sommaren. När 

de har kommit tillbaka med dem har de sett jätteolika ut. Då har vi undersökt vad det 

är som har hänt, vad det är som har förändrats på plantorna. Vi har haft en grupp 

där tre barn är detektiver; två barn är dokumentatörer och en är plantskötare. Den 

här gruppen har varit den som har undersökt plantan ingående och försökt att lista 

ut vad det är som har hänt, varför det har hänt och om vi kan hitta något spännande. 

Sedan har de fått i sitt uppdrag att ta med sig det till gruppen för att visa för de andra 

i samlingen att det här upptäckte vi idag och vi tror att det är så här, kan det vara så 

här? Då blir det helt plötsligt en delaktighet där barnen är med och styr vilka 

frågeställningar vi ska ha kring de här plantorna. Det tycker jag är att vara delaktig, 

att få styra sitt lärande”. 
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7.1.2 Mångfald  

Ur informanternas svar framkom att de vuxna på förskolan vill vidga begreppet av vad 

mångfald kan vara. Mångfald beskrevs som något som berikar och lyfter fram olika 

perspektiv på hur omvärlden kan uppfattas och definierades som att det finns många olika 

kulturer men också en mångfald av saker, material och olika sätt att göra och uppleva på. 

Svaren uttryckte en strävan att ge barnen en bild av att både människor och saker är olika 

och att det är en tillgång och inte ett hinder. Möjligheten att få uppleva olikheten i tingen 

kan hjälpa barnen att se och respektera olikheten hos varandra och det är de vuxnas ansvar 

att lyfta fram begreppet. I dagligt arbete blir det viktigt att de vuxna skapar många 

möjligheter för barnen att konkret uppleva att saker och ting är olika, känns olika, smakar 

olika, luktar olika, låter olika och fungerar olika:  

”… ett äpple kan vara hur olika som helst; det kan vara sött, surt, beskt och det blir 

då viktigt att få smaka på alla möjliga olika. Det kan också ha olika färg och olika 

storlek… Man kan dela ett äpple. Det kan man göra på olika sätt; kärnhuset ser ut på 

ett sätt när jag delar så men på ett annat när jag delar så. Äpplets skal smakar på ett 

sätt men kärnan smakar helt annorlunda. Att man ger barnen så många nyanser som 

möjligt för vad ett äpple kan vara. Det är mångfald för mig.” 

 

7.1.3 Jämställdhet 

Ur informanternas svar framträdde lärmiljöns betydelse för att pojkar och flickor ska få 

bli pojkar och flickor på många olika sätt utan begränsningar. Det som lyftes fram var 

vikten av att fysisk miljö, tema och projektarbeten görs intressanta för både flickor och 

pojkar. Det blir viktigt att den fysiska miljön signalerar könsneutralitet; innehåller 

material som kan bli vad som helst. Material som blir någonting beroende av vem som är 

där och leker oavsett kön. I intervjuernas svar visade sig uppfattningen att det är de vuxnas 

ansvar att de sammanhang som skapas och erbjuds i verksamheten gör det möjligt för 

barnen att upptäcka andra sidor än traditionella och könsstereotypa hos sig själva. Det 

handlar om att som vuxen vara tydlig med att alla kan göra allt och att visa att man kan 

vara bra på olika saker och att man kan vara bra på precis samma saker oavsett vilket kön 

man har. Om barnen skapar egna könsstereotypa sammanhang i verksamheten bemöter 

de vuxna det med olika strategier. De strategier som nämndes i intervjusvaren var 

vuxendeltagande i lek och att skapa variation i olika grupper; låta olika barn mötas. 

Intervjuernas svar visade att de vuxna på förskolan för en ständig diskussion för att stötta 

varandra i sitt förhållningssätt till flickor och pojkar. Genom att t.ex. filma varandra i 

olika miljöer och situationer och reflektera över hur barnen blir bemötta försöker de vuxna 

utveckla arbetet med jämställdhet: 

”Vi diskuterar ju mycket och träffar andra arbetslag… vi filmar varandra i olika 

miljöer och då kan det bli så att vi får uppgifter utifrån olika situationer t.ex. hur vi 

agerar utifrån ett jämställdhetsperspektiv och så tittar vi på det.” 

 

7.1.4 Meningsskapande  

I intervjusvaren beskrevs att en väl genomtänkt miljö, arbete i projekt och pedagogisk 

dokumentation har stor betydelse för hur mening skapas i det som görs på förskolan. Ett 

projektinriktat arbetssätt skapar mening genom att det kan pågå under en längre tid, bidra 

till fördjupning och skapa kontinuitet. En väl genomtänkt miljö skapar mening för barnen 

genom att den bygger på barnens intressen och möjliggör känsla av begriplighet genom 

en tydlig struktur. Pedagogisk dokumentation uttrycktes i flera av svaren vara avgörande 

för hur man lyckas skapa meningsfullhet. Genom pedagogisk dokumentation blir barnens 

intressen och lärande synligt vilket gör det möjligt att skapa intressanta och spännande 
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miljöer och utmana och motivera barnen till utforskande i pågående projekt. Ur 

intervjuernas svar framträdde projektprocessen som särskilt viktig för barnens 

meningsskapande. En stor del av svaren utgjordes av beskrivningar av vad det är som 

skapar mening i själva arbetsprocessen. Det som lyftes fram som betydelsefullt var att de 

uppgifter som skapas av de vuxna för olika grupper måste upplevas som viktiga och 

meningsfulla av barnen. Det blir möjligt genom att de vuxna följer barnens spår i det som 

pågår, skapar motivation genom att bygga upp en förväntan hos barnen och gör dem 

delaktiga i processen. Det blir viktigt att ge barnen tid för att kunna göra många gånger, 

stanna upp, reflektera, ta ansvar för olika aktiviteter och delge sitt görande för kamrater: 

”… att man ger barnen tiden att göra och att de reflekterar kring det dom gör.  Barnen 

gör nånting och sen får de ta tillbaka det och visa för sina kompisar: ”det här har vi 

gjort, jag gjorde så här för att…” 

”Det ger en mening att stanna upp och tänka vad det är vi håller på med. Att det inte 

bara går snabbt förbi … att man tar sig tid att jobba färdigt…”.  

 

7.1.5 Ömsesidigt beroende 

I intervjuernas svar framstod ”ömsesidigt beroende” som det värdeord genom vilket 

sammanhang och innehåll i verksamheten skapas där allas lika värde och omsorgen om 

allt levande blir centralt. Skillnad, likhet och olikhet görs till betydelsefulla värden då 

man menar att det är i meningsskapande möten med andra som är olika oss själva som vi 

lär känna oss själva. Svaren visade att barnen ges möjlighet att få upptäcka allas lika värde 

och omsorgen om allt levande genom erfarenheter grundade i upplevelser av att vi 

behöver varandra. På förskolan arbetar man medvetet med att barnen ska uppleva 

grupptillhörighet och samhörighet. Det blir viktigt att göra saker tillsammans och att 

uppmärksamma alla:  

”Det är viktigt att få vara i en grupp och få utbyte av varandra. Vi tänker tillsammans, 

gör tillsammans, lär av varandra och inspireras av varandra.”  

”Vi uppmärksammar vilka som är här och vilka som inte är här, vilka som är vår 

grupp det här med Vi-et. Både barn och pedagoger. Vi uppmärksammar alla”.  

Antaganden kring hur barn införlivar värden rörande moral finns med som en del i de 

vuxnas barnsyn, kunskapssyn och förhållningssätt. Det som framkom var att ”ömsesidigt 

beroende” innefattar frågor om moral; hur vi bör behandla varandra, vad som är rätt och 

fel och hur vi tar ansvar för våra val och handlingar. Det innefattar också social och 

personlig utveckling. I informanternas olika svar kunde ansatserna moralisk 

självständighet, dygdetik och omsorgsetik urskiljas. Barnfrihetsmodellen nämndes också 

i svaren i form av ”barnet som natur”. Ansatsen ”moralisk självständighet” visade sig i 

beskrivningar av hur informanterna skapar möjlighet för barnen att utveckla ett 

reflekterande tänkande kring moraliska regler genom samtal och diskussion: 

”Vi har regler men varför har vi regler. Det handlar om att man tror att barn kan 

vara med och tänka kring detta. Man säger inte saker till kompisarna som kan kränka 

eller göra dem ledsna … När något sådant händer sätter man sig ner och diskuterar 

varför blev det så här? På vilket sätt kunde du ha gjort annorlunda eller på vilket sätt 

kunde vi ha gjort annorlunda.” 

Omsorgsetik framkom som något centralt i informanternas arbete. Ofta uttrycktes 

omsorgsetik kombinerat med dygdetik. Det som framträdde ur intervjuernas svar var 

uppfattningen att om barnen ska utveckla de färdigheter och kompetenser som behövs i 

ett framtida hållbart samhälle är ”omsorgen om”; omsorgen om varandra och allt levande 

viktigt att lyfta fram. De vuxnas förhållningssätt och moraliska handlande som 

påverkansfaktor uttrycktes i form av den vuxne som förebild och vikten av att vara en 

närvarande, lyssnande och inkännande vuxen. I intervjusvaren beskrevs hur de vuxna på 
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förskolan genom att berätta och visa genom sitt förhållningssätt vad som är moraliskt 

riktigt vägleder barnen till önskvärt handlande: 

Det blir ju konflikter mellan barn så är det ju men att man går in och hjälper dem. 

”Titta nu blev kompisen ledsen” att man uppmärksammar barnen på den andra och 

visar på hur vi vill att man ska göra… ”Nu hjälper vi kompisen i stället och klappar”. 

Sociala berättelser, sagor och bilder uppfattades som verktyg i arbetet med att överföra, 

förmedla och förankra moraliska regler och vägleda barnen till önskvärt handlande: 

”Vi läser en bok om lilla Anna och långa farbrorn som handlar om att hjälpa 

varandra. Där pratar vi om hur vi är mot kompisarna genom lilla Anna, långa 

farbrorn, Mamma mu eller Kråkan så det blir ett verktyg för barnen.” 

I intervjuernas svar visade sig ett ställningstagande mot barnfrihetsmodellen. Att lämna 

barn fria från försök att påverka deras moraliska utveckling uttrycktes kunna få 

konsekvenser som inte är förenligt med ett demokratiskt tänkande: 

”Det här att bara låta det vara… då brukar vi kalla det barnet som natur; att få vara. 

Då handlar det kanske om att man kränker nån annan för om jag alltid får som jag 

vill då är det ju nån annan som får backa, då är det inte en demokratisk process längre 

utan något annat som sker”. 

 

7.1.6 Hinder och möjligheter i arbetet 

Det som upplevdes som både hinder och möjligheter i arbetet var organisation och tid. 

Organisation var det som framstod skapa mest möjligheter. Grupparbete som arbetsform 

och att organisera för olika gruppkonstellationer uttrycktes som något centralt i arbetet; 

det skapar möjligheter att styra arbetet i riktning mot den pedagogik man vill bedriva. I 

intervjuerna framträdde uppfattningen att arbete i olika gruppkonstellationer har stor 

betydelse för det gemensamma och individuella lärandet. Olika gruppkonstellationer 

skapar möjlighet för olikheter att mötas och tankar och perspektiv utbytas och gör det 

möjligt för barnen att upptäcka och se värdet av varandras olika kompetenser och värdet 

i att göra tillsammans. Krockar” ses som något som kan leda utvecklingen framåt: 

”Ja… man försöker väldigt mycket att jobba med olika konstellationer. Det handlar 

om att om du alltid möter samma människor så blir det ju ingen utveckling… I bland 

så behöver man ju sätta ihop grupper som kanske krockar lite eller som har lite olika 

tankar och då gör ju vi det för att vi vill få fram detta.” 

Det som framkom ur intervjusvaren var uppfattningen att i grupper med färre antal barn 

(5 eller färre) ökar förutsättningarna för de vuxna att lyssna och förstå vad det är barnen 

intresserar sig för och att kunna göra alla delaktiga i det som händer. Det skapar också 

möjlighet för ”nära möten” mellan vuxna och olika enskilda barn att uppstå. Genom den 

ökade förståelse för barnen som blir möjlig genom arbete i mindre grupper kan de vuxna 

skapa nya grupper grundat i det man uppmärksammat kring barnens intresse, 

förutsättningar och behov. Ibland styr de vuxna grupperna och ibland ges barnen 

möjlighet att välja: 

”Ibland gör barnen egna val och ibland styr vi grupperna för att vi vill få en dynamik 

i det som görs. En del är verbala en del är fysiska och att man försöker blanda i det 

så att jag lär mig av dig och du lär dig av mig och att det blir på så många olika sätt 

som möjligt”. 

Det informanterna uttryckte som hinder i verksamheten var att möjligheten att skapa 

grupper med färre antal barn minskar när det saknas personal. De upplevde att den 

organisation de byggt upp utifrån ett delat gemensamt ansvar för alla förskolans barn 

bidrog till större flexibilitet och ökade möjligheter att skapa mindre grupper. Det gällde 

även när det fattades personal. I intervjusvaren framkom uppfattningen att det är 

organisationen som skapar möjlighet för” nära möten” att uppstå. Ett nära möte beskrevs 
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som ett berikande möte vars förutsättningar utgörs av de vuxnas förmåga att lyssna och 

vara ”här och nu” i situationen. Tydliga roller och ansvarsfördelning i organisationen 

framstod ur svaren som viktigt i sammanhanget genom att det skapar trygghet för de 

vuxna att veta att alla barn fångas upp och tas omhand även om någon vuxen stannar upp 

i ett nära möte med ett enskilt barn: 

”Man måste vara med här och nu och lyssna för att det ska bli ett berikande möte. Nu 

är jag i det här mötet med de här barnen eller det här barnet och mina kollegor har 

de andra och att man känna sig trygg i det… att kunna ta sig tiden att var här och nu 

och närvarande”.  

Det framkom också att de vuxna på förskolan kritiskt granskar sin egen roll och 

förhållningssätt i relation till barnens lärande. Även om informanterna inte tog upp 

granskningen av sig själva när de uttryckte sig kring hinder och möjligheter i arbetet så 

blev det synligt i intervjusvaren. Genom film, bilddokumentation och skuggning av 

varandra lyfts olika situationer fram som diskussionsunderlag. De vuxnas roll och 

förhållningssätt blir synligt och det blir möjligt att reflektera över varför vissa situationer 

fungerar och andra inte. På förskolan har man valt att ha en pedagog med ett samordnande 

ansvar för att utveckla det pedagogiska arbetet; en pedagogista. Vid reflektionstillfällena 

fungerar hon som samtalsledare. Hennes roll uppfattades som viktig genom att hon kan 

se på de vuxnas arbete utifrån och bidra med andra sätt att se på det de gör; hon ställer 

frågor som öppnar upp för reflektion och kritiskt tänkande och för diskussioner framåt. 

Svaren visade en medvetenhet om att de vuxna själva har en stor betydelse för det som 

uppstår och utvecklas i verksamheten:  

”I grund och botten så är det ju ens eget agerande det handlar om och då kanske man 

får frågan hur gjorde du då? Ja, jag gjorde så här och så här…då kan man få hjälp; 

men om du tänker att du gör så här nästa gång så kanske …”. 

Det som kan utgöra hinder eller möjligheter i arbetet med granskning handlar om att det 

krävs mod att utsätta sig själv för granskning. Att kritiskt granska sin egen roll och 

förhållningssätt uppfattades i intervjusvaren inte alltid som bekvämt men där fanns 

samtidigt en förståelse för granskningens betydelse för sitt eget, barnens och hela 

verksamhetens lärande och utveckling. 

 

7.2 Förskolans systematiska utvecklingsarbete 

Den undersökta förskolans arbete framstår som ett långsiktigt systematiskt 

utvecklingsarbete där syftet över tid har varit att hitta hållbara lösningar och utveckla 

kunskap och kompetens inom organisationen för att kunna säkra alla barns rätt till en 

meningsfull förskola. Under det här avsnittet presenteras först resultat som ger en liten 

inblick i den utvecklingsprocess som ligger till grund för det arbete som idag bedrivs på 

förskolan. Därefter redogörs för resultat direkt kopplade till förskolans systematiska 

utvecklingsarbete.  

 

7.2.1 Ett systematiskt arbete över tid 

Genom förskolans material i form av bilder, publikationer och processbeskrivningar som 

bevarats och nu finns tillgängliga i förskolemiljön går det att följa förskolans arbete över 

tid. Under tidigt 90-tal tog pedagoger och ledning på förskolan gemensamt ställning till 

en gemensam syn på förskolan och dess uppdrag. Samtidigt gjorde man också ett aktivt 

val av den barn- och kunskapssyn som man ville skulle utgöra en grund för arbetet och 

genomsyra verksamheten. Utifrån dessa ställningstaganden formulerades en gemensam 

verksamhetsidé som grund för det arbete man vill bedriva. I en av förskolans 
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publikationer berättar en pedagog hur de utifrån de ställningstaganden man gjort själva 

började utveckla system som var konkreta, användbara och som hjälpte dem framåt 

istället för att invänta idéer ”uppifrån”. En ny ledningsfilosofi formulerades eftersom man 

ville komma ifrån en hierarkisk struktur och i stället skapa en organisation med delat 

ledarskap och delaktighet på alla nivåer och i alla frågor. Förskolans sätt att utifrån stor 

delaktighet arbeta fram en organisation och den satsning som gjorts på ständigt 

återkommande extern och intern handledning beskrivs vara det som på djupet förändrat 

verksamheten.  

 

7.2.2 Förskolan och uppdraget 

I förskolans dokument framstår förskolan som viktig för fostran av demokratiska 

människor och ett demokratiskt samhälle. Förskolan beskrivs som en del av samhället; en 

demokratisk mötesplats där man valt välkomnandet som förhållningssätt. Med en syn som 

betonar förskolan som mötesplats blir ”mötet” och därför också relationer och gruppens 

betydelse för lärandet centralt både i organisation och arbetssätt. Möten mellan människor 

men även möten mellan människa miljö och material ses som centralt. För detta skapas 

olika mötesplatser. Förskolan beskrivs som alla barns och familjers rättighet. Alla barn 

har rätt till en meningsfull förskoletid: 

”Varje barn ska ha rätt att känna … att de kommer till förskolan och gör något som 

är meningsfullt att man inte kommer hit och bara vistas eller förvaras. Utan när man 

kommer hit ska man känna att det jag har gjort idag det har betydelse för mig, det har 

betydelse för andra kamrater…”. 

De vuxna på förskolan har tagit en gemensam ställning till vilken roll de anser att 

förskolan måste ha i ett demokratiskt samhälle. Svaret på varför barn ska gå i förskolan 

går att utläsa i ett av förskolans dokument där står det: 

”vi tänker på att alla sammanhang som vi erbjuder barnen…allt som sker och görs 

…ska bidra till att vi tillsammans utvecklar våra förmågor och kompetenser för att 

kunna ta ansvar för vår framtid.” 

 

7.2.3 Förskolans verksamhetsidé  

Under flera år har man på förskolan arbetat med att formulera en gemensam 

verksamhetsidé som grund för det arbete man vill bedriva. Verksamhetsidén är 

formulerad i ett dokument som utgår ifrån förskolans läroplan och är uppbyggd på samma 

sätt med samma områden och rubriker och ses som ett uttryck för det man vill att en 

förskola ska ge alla barn; vad man anser att alla barn har rätt till. Innehållet är ett resultat 

av en lång process där man gemensamt på förskolan och enheten tolkat och konkretiserat 

uppdraget. Det har bland annat resulterat i ett gemensamt ställningstagande där olika 

värdeord valts ut och definierats. De värdeord som skrivs fram är delaktighet, mångfald, 

jämställdhet, meningsskapande och ömsesidigt beroende. Syftet med de värdeord som 

valts ut är att de ska fungera som konkreta vägledande redskap i arbetet. 

I verksamhetsidén beskrivs förskolans kultur som en ”reflekterande kultur” där 

utgångspunkten är Vi-et där samarbete och ett gemensamt tankesätt är det centrala. En 

gemenskap; ett ”vi” som man menar växer ur det ömsesidiga beroende vi människor har 

av varandra: 

”Ömsesidigt beroende… just det här att se vikten av en annan människa… jag är 

beroende av dig och du är beroende av mig i många sammanhang… det betyder att 

vi måste hjälpas åt”. 

Informanternas svar vittnar om att verksamhetsidén är ett levande dokument som fungerar 

som ett oumbärligt redskap i det dagliga arbetet: 
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”… men som jag brukar säga det här det är vår bibel. Alla vi som jobbar här har ju 

ett eget exemplar och vi har läst den många gånger. Vi har diskuterat den och så fort 

vi gör någonting relateras till den. Vi kan välja att ta från läroplanen eller från 

verksamhetsidén men ofta blir det att man använder verksamhetsidén för den ligger 

närmre oss.  

Ett reflekterande arbetssätt och en reflekterande organisation uttrycks i verksamhetsidén 

vara grunden för ett gemensamt lärande och ökad kompetens på olika områden och nivåer 

i förskolan och på enheten. Den kunskap som utvecklas sprids och delas genom 

deltagande i olika nätverk, via studiebesök, föreläsningar och fortbildningsdagar. 

Förskolans har genom åren utvecklat många redskap vilka är utformade för olika 

situationer och för olika nivåer i organisationen. Systemet av verktyg innefattar olika 

delar där det finns ”redskap i redskapen” men varje redskap hör ihop med alla de andra 

och bildar en helhet. Dessa redskap ses av informanterna som viktiga för utvecklandet av 

den organisation man behöver för att kunna fullfölja uppdraget. De redskap som beskrivs 

i verksamhetsidén handlar om en tydlig organisation med en reflekterande kultur, inne 

och ute – miljö, tema, ett undersökande arbetssätt samt pedagogisk dokumentation. I 

verksamhetsidén skrivs förskolans gemensamma val av barn- och kunskapssyn och syn 

på det systematiska kvalitetsarbetet fram.  

 

7.2.4 Val av barn- och kunskapssyn 

Barnsyn, kunskapssyn och synen på det kooperativa lärandet beskrivs vara en grund till 

pedagogernas förhållningssätt. Den syn på människan som framträder ur dokument är en 

syn på människan som ständigt blivande i pågående sammanhang. Barnsyn uttrycks vara 

ett aktivt val från pedagogerna sida där alla på förskolan valt att se ett barn som är fullt 

av frågor, ivrigt vill förstå och aktivt skapar sin kunskap tillsammans med andra. Ett barn 

som kan om vuxna ser och ger möjlighet till det och också är en jämbördig medborgare i 

samhället. Pedagogernas kunskapssyn beskrivs i dokument som kopplad till barnsyn där 

en viktig grund för hela förskolans arbete utgörs av synen på det kooperativa lärandet 

vilket uttrycks som att alla lär av varandra. För att respekt, förståelse och tolerans för 

skillnader och olikheter ska uppstå krävs kooperativa lärandeprocesser som bygger på 

samarbete, delaktighet, ömsesidigt förtroende och förhandlingar mellan individer. Den 

barnsyn, kunskapssyn och syn på det kooperativa lärandet man valt uttrycks kräva vissa 

förhållningssätt av pedagogerna. Det handlar om att vara aktivt nyfiken på och lyssnande 

till barnen och deras tankar. Genom att arbeta med gemensamt tema (ett valt 

undersökningsområde som kan innehålla mindre projekt) på enheten blir det möjligt att 

bedriva ett aktivt arbete utifrån barnens nyfikenhet och lust till lek och lärande. I 

projektarbete kan barnen lära genom att: 

 ”få försöka, undersöka, förundras, fantisera, uppleva och få dra slutsatser själv och 

tillsammans med andra” (Förskolans Verksamhetsidé).  

Ett undersökande förhållningssätt och arbetssätt där de vuxna försöker förstå vad barnen 

gör, hur de tänker, vilka frågor och hypoteser de har och utifrån detta utmana dem vidare 

skapar möjlighet till ett fördjupat lärande.  

 

7.2.5 En systematisk modell för utvecklingsarbete 

Förskolan har en systematisk modell för hur de lagt upp sitt kvalitetsarbete. Det 

pedagogiska innehållet struktureras i form av ett ”Pedagogiskt år” och som delar i detta 

finns två system för utvärdering. Det ena utvärderingssystemet omfattar hela 

verksamheten och innehåller upptakts-, uppföljnings- och utvärderings dokument. Dessa 

dokument bygger på tidigare utvärderingar och analys av utvecklingsbehov och är 
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uppbyggt utifrån olika frågeställningar som de olika arbetslagen har att besvara. Det andra 

systemet följer specifikt teman och projekt. Förskolan har tydliga ramar och en tydlig 

struktur för sitt systematiska kvalitetsarbete och informanterna uttrycker att det är en 

trygghet i arbetet och en hjälp att rikta fokus mot uppdraget och det barnen har rätt till. 

Upptakts-, uppföljnings- och utvärderings dokument utgår på samma sätt som 

verksamhetsidén från läroplanens områden och rubriker och innehåller olika 

frågeställningar gällande arbetslagets konkreta arbete med förskolans valda värden, det 

gemensamma förhållningssätt man strävar efter och vad arbetslaget lärt och vad det kan 

tänkas få för konsekvenser för kommande arbete. I en del av frågeställningarna hänvisas 

till redskap i form av andra dokument som blir ett stöd för att t.ex. göra tillfälliga 

överenskommelser. Ett exempel utgörs av den skrivna överenskommelse som arbetslagen 

formulerar varje år vid terminsstart vilken handlar om hur oenighet ska hanteras i 

arbetslaget. Den vittnar om en medvetenhet om vikten av motsättningar och att demokrati 

handlar om att vi trots våra olikheter är beroende av varandra och genom förhandling 

måste dela vissa överenskommelser:  

”Det tas alltid upp på upptakten och finns med i uppstartsdokumentet. Hur gör ni om 

ni kommer i konflikt med varandra? Hur ska ni lösa det? Vilka strategier har ni då? 

Hur vill ni att det ska gå till? Det bestäms i gruppen hur det ska gå till.” 

Förskolan tydliggör sitt arbete för lika rättigheter i en likabehandlingsplan och plan mot 

kränkande behandling. Likabehandlingsplanen kopplas till verksamhetsidén, diskuteras 

och lyfts fram varje år. Likabehandlingsplanen kan ses som ett redskap i form av en 

handlingsplan mer än ett redskap i dagligt arbete. Det gemensamma tema som förskolan 

valt som undersökningsområde löper som en gemensam röd tråd genom enheten. I 

verksamhetsidén beskrivs hur organisationen med olika grupper gör att allas tankar och 

kunskaper kring temat kan delas, det blir möjligt att hjälpa varandra och vi - känslan 

stärks. Valet av tema går att koppla till verksamhetsidén genom att det möjliggör ett 

undersökande av de värden man valt. Det blir synligt i temats övergripande frågeställning 

och syfte:  

”Hur bygger vi tillsammans en hållbar framtid? Vi hör ihop med varandra och med 

annat som gror, växer, porlar, kryper och flyger. Vi vill vidga vår gemensamma 

förståelse för att vi är delar i det komplexa system som är livet på jorden. Mitt 

agerande påverkar ditt och ditt agerande påverkar mitt och vårt agerande påverkar 

allt”. 

Det system som specifikt följer teman och projekt utgörs av ett Power Point dokument 

med en övergripande struktur. Varje arbetslag utvecklar projektstrukturen utifrån sina 

förutsättningar till ett dagligt redskap genom de förberedda frågor och frågeställningar 

som finns i dokumentet. Ett projektinriktat och utforskande arbetssätt beskrivs i 

verksamhetsidén höra ihop med redskapet pedagogisk dokumentation. Förskolan 

använder pedagogisk dokumentation som ett centralt redskap för planering, 

genomförande och utvärdering av pågående läroprocesser i barngruppen och den bildar 

underlag för hur arbetet går vidare, varje dag, vecka eller läsår, på gemensam nivå, varje 

förskolas nivå, gruppnivå och individuell nivå. Genom den pedagogiska 

dokumentationen blir det möjligt att hitta strategier för att kunna utmana barnen vidare i 

sina läroprocesser, se konsekvenser av utmaningar och aktiviteter, utveckla förskolans 

miljö, vilket material som ska erbjudas och vilken roll den vuxna ska inta. Den 

pedagogiska dokumentationen fungerar som en cirkulär process där nya frågor väcks som 

leder till nya observationer o.s.v.: 

”Hur fortsätter vi från föregående vecka? hur och vad gjorde och sa barnen? Vilka 

reflektioner gör vi? -  vad är det vi har sett och vad ska vi gå vidare med? Vad 

fördjupar vi oss i?”. 
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Med hjälp av pedagogisk dokumentation blir hela processen av arbetet synligt och möjligt 

att reflektera kring med utgångspunkt i det barnen gjort, tänkt och berättat. Arbetet 

kopplas hela tiden till läroplanen och verksamhetsidén. Det blir då tydligt för alla vad 

man håller på med och varför:  

”Våra veckobrev till föräldrar är en pedagogisk dokumentation med bilder och texter 

om vad som hänt under veckan och där ska alltid finnas en koppling till läroplan eller 

verksamhetsidén… det är viktigt att veta vad man gör och varför och då måste man 

koppla arbetet direkt till läroplan och verksamhetsidé”. 

Enhetens gemensamma pedagogista är den som håller samman arbetet genom att 

förbereda, leda processer, ha överblick över det som pågår på olika avdelningar och se 

till att olika avdelningarna möts. Pedagogistan deltar också i arbetslagens uppföljningar 

och sammanställer den slutliga utvärderingen. I den slutliga utvärderingen görs en analys 

av det som varje enskilt arbetslag och systemet i stort behöver utveckla. Till 

pedagogistans uppgifter hör också ett ansvar att göra gemensamma lärdomar synliga för 

alla. Eftersom förskolan har valt att skapa en organisation med delat ledarskap och 

delaktighet på alla nivåer sker pedagogistans arbete i samarbete med olika 

ansvarsgrupper. 
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8. Analys 

I det här kapitlet ställs teori och empiri i relation till varandra. Studiens resultat analyseras 

genom den teoretiska ramens olika aspekter och förankras i den teori som presenteras i 

kapitel 5. Frågeställningen om hur förskollärarna i en förskola uppfattar att arbetet med 

värden bedrivs och vilka möjligheter och hinder som uttrycks redovisas under rubrikerna 

pedagogiska respektive moraliska och psykologiska antaganden. Frågeställningen om 

vilka värden och värdepedagogiska förhållningssätt som framträder ur förskolans 

dokument och riktlinjer redovisas under rubriken kontigenta/kontextuella 

påverkansfaktorer. 

 

8.1 Kontigenta/kontextuella påverkansfaktorer 

Under detta avsnitt analyseras studiens resultat utifrån frågeställningen om vilka värden 

och värdepedagogiska förhållningssätt som framträder ur förskolans dokument och 

riktlinjer. 

 

8.1.1 Förskolans dokument och riktlinjer 

De värden och värdepedagogiska förhållningssätt som framträder ur förskolans dokument 

och riktlinjer har sin grund i de olika ställningstaganden som de vuxna på den undersökta 

förskolan gjort. Ett grundläggande ställningstagande handlar om vilken roll man anser att 

förskolan måste ha i ett demokratiskt samhälle. I förskolans dokument beskrivs förskolan 

som en del av samhället; en demokratisk mötesplats där man valt välkomnandet som 

förhållningssätt. Med en syn som betonar förskolan som mötesplats blir ”mötet” och 

därför också relationer och gruppens betydelse för lärandet centralt både i organisation 

och arbetssätt. Möten mellan människor men även möten mellan människa miljö och 

material ses som centralt. För detta skapas olika mötesplatser.  

Att vara mötesplats mellan människor menar Aspelin och Persson (2011) vara en 

existentiell uppgift som skolan har grundad i ett relationellt perspektiv och antagandet att 

relationer, kommunikation och mänskliga möten är centralt i allt mänskligt liv och att det 

meningsfyllda antas växa fram i människans möte med världen. Att vara en ”demokratisk 

mötesplats” kan förstås som den idé utifrån vilken den undersökta förskolan har byggt sin 

organisation och pedagogiska verksamhet. Begreppet ”demokratisk mötesplats” kan 

tolkas innefatta antaganden grundade både i ett relationellt och ett demokratiskt 

perspektiv. Det vill säga; för att förskolan ska kunna vara en ”demokratisk mötesplats” 

måste den grundas i centrala värden för mänskligt liv och i grundläggande demokratiska 

värderingar.  

Förskolans roll i ett demokratiskt samhälle skrivs också fram som att ”vi tillsammans 

utvecklar våra förmågor och kompetenser för att kunna ta ansvar för vår framtid”. Det 

kan jämföras med Aspelin och Persson (2011) som menar att utbildning ur ett relationellt 

perspektiv kan förstås som att barn utvecklar de kompetenser som behövs i ett samtida 

och framtida samhälle. Utifrån en sådan syn på förskolans roll blir grundläggande frågor 

för mänskligt liv som hur vi bör behandla varandra, urskilja vad som är ont och gott, rätt 

och fel och hur vi tar ansvar för våra val och handlingar lika viktiga inslag i skolans 

verksamhet som lärandet av ämnesordnade faktakunskaper. Det kan ses som en 

förutsättning för att utbildning ska kunna vara en lärande verksamhet där barn utvecklas 

och mår bra (Aspelin och Persson, 2011).  Ett annat grundläggande ställningstagande 

handlar om den barn- och kunskapssyn som de vuxna på förskolan vill ska ligga till grund 

för arbetet. Den barnsyn som beskrivs i förskolans dokument är ett barn som är fullt av 

frågor, ivrigt vill förstå och aktivt skapar sin kunskap tillsammans med andra. Ett barn 
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som kan om vuxna ser och ger möjlighet till det och också är en jämbördig medborgare i 

samhället med rättigheter. Förskolan beskrivs som alla barns och familjers rättighet. Alla 

barn har rätt till en meningsfull tid i förskolan. Det kan förstås som att förskolan vilar på 

en bakomliggande ideologisk grund om en sammanhållen, gemensam inkluderande skola; 

en skola för alla. Det som framträder ur den barnsyn som uttrycks är en respekt för barnet 

som en jämbördig medmänniska med rätt att bemötas med samma aktning och respekt 

som en vuxen. Respekten för barnet kan härledas till den människosyn som framträder ur 

förskolans dokument. Människan beskrivs där som ständigt blivande i pågående 

sammanhang vilket kan jämföras med (Nordin-Hultman, 2011) som menar att barnet blir 

till om och om igen i ett ständigt pågående sammanhang. Det kan vidare relateras till ett 

relationellt perspektiv där den vuxnas förhållningssätt enligt (Aspelin och Persson, 2011) 

kännetecknas av att den vuxna med en öppenhet frågar sig vem barnet kan vara i en given 

situation och vem barnet kan bli. 

En viktig grund för hela förskolans arbete menar man utgörs av synen på det kooperativa 

lärandet vilket beskrivs som att alla lär av varandra. Värdet i det kooperativa lärandet kan 

ses utifrån ett relationellt perspektiv där kunskap och lärande inte bara ses som relaterat 

till individen utan något som definieras och skapas tillsammans med andra (Aspelin och 

Persson, 2011). Det kan också ses ur ett demokratiskt perspektiv. Att utveckla 

kooperativa lärandeprocesser som bygger på samarbete, delaktighet, ömsesidigt 

förtroende och förhandlingar mellan individer blir viktigt för att respekt, förståelse och 

tolerans för skillnader och olikheter ska uppstå. Barnsyn, kunskapssyn och synen på det 

kooperativa lärandet beskrivs vara en grund till pedagogernas förhållningssätt och 

arbetssätt. Synen på barnet som kompetent och aktivt i sökande efter mening och 

förståelse kräver enligt förskolans dokument ett förhållningssätt hos de vuxna som 

handlar om att vara aktivt nyfiken på och lyssnande till barnen och deras tankar. Det leder 

vidare till ett undersökande projekterande förhållningssätt och arbetssätt där barn och 

vuxna lär tillsammans och de vuxna försöker förstå vad barnen gör, hur de tänker, vilka 

frågor och hypoteser de har och utifrån detta utmanar dem vidare.  

Ett annat betydelsefullt ställningstagande är ställningstagandet om en organisation och en 

pedagogisk verksamhet som bygger på allas delaktighet. Ställningstagandet kan förstås 

utifrån idén om förskolan som en ”demokratisk mötesplats” och frågan; hur man kan 

bygga en förskola utifrån centrala värden för mänskligt liv grundade i demokratiska 

värderingar. För den undersökta förskolan är svaret; genom allas delaktighet. Genom att 

skapa en organisation med delaktighet på alla nivåer och i alla frågor blir det möjligt att 

skapa en förskola som fungerar som en ”demokratisk mötesplats” där demokrati ”levs” 

varje dag. Utifrån ett relationellt perspektiv kan utbildningsprocessen i ett sådant 

sammanhang ses som fostran för demokrati genom demokrati (Aspelin och Persson, 

2011).  

På förskolan har man tagit ställning för vilka värden som ska peka ut en riktning i arbetet. 

Förskolans gemensamt valda värdeord delaktighet, mångfald, jämställdhet, 

meningsskapande och ömsesidigt är resultatet av en lång process där styrdokumentens 

målformuleringar brutits ner för att bli användbara i den vardagliga praktiken.  

Värdeorden innefattar grundläggande demokratiska värderingar som respekt för vår 

gemensamma miljö, allas lika värde, individens frihet och integritet, omsorgen om och 

hänsyn till andra människor samt jämställdhet mellan könen. Värdeorden möjliggör ett 

aktivt och målmedvetet arbete för demokratisk fostran. Att det bedrivs ett aktivt och 

målmedvetet arbete för demokratisk fostran kan ses som ytterligare en förutsättning för 

att utbildning ska kunna vara en lärande verksamhet där barn utvecklas och mår bra 

(Aspelin och Persson, 2011). Det relationella perspektivet bygger på utgångspunkten att 

en inkluderande skola för alla är bättre för alla barn än en segregerad och att 

specialpedagogisk verksamhet så långt det är möjligt bör utformas och bedrivas på ett 
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inkluderande sätt (Aspelin, 2013). Den undersökta förskolans arbete framstår som ett 

långsiktigt, medvetet, systematiskt utvecklingsarbete där syftet över tid har varit att hitta 

hållbara lösningar och utveckla kunskap och kompetens inom organisationen för att 

kunna säkra alla barns rätt till en meningsfull förskola. Det långsiktigt systematiska 

utvecklingsarbete som bedrivs kan vara ett svar på hur verksamheten möter barns 

olikheter. Persson (2013) menar att om man förstår specialpedagogisk verksamhet ur ett 

relationellt perspektiv blir tidsaspekten viktig. Då handlar det om att hitta långsiktiga 

lösningar i stället för kortsiktiga åtgärder. Långsiktiga lösningar som engagerar alla vuxna 

och där förskolan som system blir föremål för utvecklingsarbete. 

 

8.2 Pedagogiska antaganden 

Här analyseras studiens resultat utifrån hur förskollärarna i en förskola uppfattar att 

arbetet med värden bedrivs beträffande innehåll, arbetssätt och arbetsformer och vilka 

möjligheter och hinder som uttrycks. 

 

8.2.1 Förskolans innehåll, arbetssätt och arbetsformer 

I ett relationellt perspektiv arbetar de vuxna i första hand för att barnen ska bli delaktiga 

i ett meningsskapande sammanhang och beaktar utbildningsmiljön; vad miljön kan bidra 

med och hur den medverkar till att skapa villkor för lärande (Aspelin och Persson, 2011). 

På den undersökta förskolan utgår de vuxna från att lärmiljön ska skapa möjligheter så 

att alla barn kan vara delaktiga i meningsskapande sammanhang. Det visar sig i resultatet 

genom informanternas beskrivningar av sitt arbete utifrån förskolans valda värdeord. 

Orden som utgör den undersökta förskolans valda värden; delaktighet, mångfald, 

jämställdhet, meningsskapande och ömsesidigt har inte ett värde i sig utan begreppen får 

ett värde genom att de vuxna skapar sammanhang där orden ”görs”. Informanterna 

uttrycker att en grundförutsättning för barnens delaktighet och meningsskapande är att 

hela verksamheten i olika sammanhang utgår ifrån barnens behov, intressen, intentioner 

och funderingar kring olika fenomen. Informanterna menar också att det är viktigt med 

en väl genomtänkt miljö som kan ge de vuxna möjlighet att inspirera och utmana barnen 

att göra olika val utifrån det som de visar intresse för.  

För alla barns upplevelse av delaktighet blir det betydelsefullt att lyfta fram och göra 

tydligt att alla är en tillgång och viktiga för gruppen. Det blir viktigt att skapa gruppkänsla 

och gemenskap ett; ”VI”. När olika aktiviteter planeras utgår de vuxna från att innehållet 

ska vara gemensamhetsskapande; bidra till känsla av samhörighet och delaktighet bland 

barnen. Genom att vara delaktig i det som händer i verksamheten blir det också möjligt 

att ta del av en gemenskap och kunna påverka; säga sin mening, lyssna på andras åsikter, 

förstå olika perspektiv och förhandla. Sett ur ett relationellt perspektiv växer det 

meningsfyllda fram i människans möte med världen (Aspelin och Persson, 2011). 

Resultatet visar att de vuxna på förskolan arbetar med att utveckla ett pedagogiskt innehåll 

och arbetssätt med syfte att barnen ska ges möjlighet att själva och tillsammans med andra 

skapa sammanhang och mening. 

Med temat ”Hur bygger vi tillsammans en hållbar framtid?” som utgångspunkt erbjuds 

barnen ett innehåll som gör det möjligt att arbeta med många olika värdefrågor på många 

olika sätt i riktning mot det övergripande målet; att kunna ta ansvar för vår framtid.  Ett 

projekterande arbetssätt och förhållningssätt där barn och vuxna tillsammans undersöker 

den konkreta fysiska världen tillsammans med pedagogisk dokumentation gör det möjligt 

att skapa meningsfulla sammanhang där barnen kan göras delaktiga i sina egna och 

varandras lärprocesser. Genom att undersöka och förstå på många olika sätt möjliggörs 
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en upplevelse av att allt hänger ihop; har en mening. Vad en tomatplanta behöver för att 

må bra kan till exempel leda till spännande undersökningar utifrån experiment och 

fördjupat lärande genom användande av olika uttrycksformer och material. Det kan också 

bidra till reflektion och diskussioner som leder vidare till vad vi människor behöver för 

att trivas och må bra. Att barnen får möjlighet att ingå i olika gruppkonstellationer 

uppfattar informanterna som viktigt för det gemensamma och individuella lärandet. Det 

skapar möjlighet för olikheter att mötas och tankar och perspektiv utbytas. Det gör det 

också möjligt för barnen att se värdet av varandras olika kompetenser och att göra saker 

tillsammans. När möjligheter och hinder i arbetet uttrycks av informanterna handlar det 

om organisation och tid. Informanterna ser stora möjligheter i organisationen. 

Grupparbete som arbetsform är något som framträder som centralt i förskolans arbete. Att 

organisera för grupparbete i olika konstellationer skapar möjlighet att styra arbetet i 

riktning mot den pedagogik man vill bedriva. Det informanterna uttrycker som hinder är 

att möjligheten att skapa grupper med färre antal barn minskar när det saknas personal. 

 

8.3 Moraliska och psykologiska antaganden 

Under denna rubrik analyseras studiens resultat utifrån frågeställningen om hur 

förskollärarna i en förskola uppfattar att arbetet med värden bedrivs beträffande moral 

och social- och personlig utveckling och vilka möjligheter och hinder som uttrycks. 

 

8.3.1 Förskolans arbete med moral och social- och personlig utveckling 

Studiens resultat visar att informanterna uppfattar att förskolans valda värdeord 

”ömsesidigt beroende” innefattar frågor om moral samt social och personlig utveckling. 

De uttrycker att det genom värdeordet ”ömsesidigt beroende” blir möjligt att skapa 

sammanhang och innehåll i verksamheten där allas lika värde och omsorgen om allt 

levande blir centralt; omsorgen om varandra men också om material och miljö. Colnerud 

(2014) anser att olika antaganden beträffande barns moralutveckling får avgörande 

konsekvenser för det pedagogiska handlandet och det som går att utläsa ur resultatet är 

att omsorgsetik utgör en stor del i informanternas arbete.  

De vuxna på förskolan ser sig som betydelsefulla förebilder för att barnen ska utveckla 

sociala färdigheter som till exempel respekt för varandras integritet och omtanke om 

varandra. Dygdetik framträder också ur informanternas svar. Det innebär att de vuxna 

vägleder barnen till ett önskvärt handlande genom att berätta och visa genom sitt 

förhållningssätt vad som är moraliskt riktigt handlande. Resultatet pekar mot att det finns 

en medvetenhet hos de vuxna om att inte lämna barnen fria från moralisk påverkan 

eftersom det kan få konsekvenser som inte är förenligt med ett demokratiskt tänkande. 

Omsorgsetiken grundar sig i att barn och elever införlivar värden och normer genom 

människor som tar hand om dem, visar omsorg och tillfredsställer deras grundläggande 

behov. Pedagogens förhållningssätt och moraliska handlande blir därför en stark 

påverkansfaktor samtidigt som ömsesidighet i relationen mellan barn, elev och pedagog 

betonas (Colnerud, 2014). Att ömsesidighet i relationen ses som viktigt på förskolan visar 

sig i de vuxnas medvetna och aktiva strävan att utveckla ”lyssnandet på varandra” både 

vad gäller barnen och de vuxna. Ett ömsesidigt samtal kan ses som en demokratisk 

process där ”lyssnande” och dialog är centrala delar. Aspelin och Persson (2011) menar 

att genuina relationer skapas genom dialog. Genom dialog kan vi i ett visst ögonblick 

leva tillsammans med någon annan. Det finns en strävan att skapa en miljö på förskolan 

där ”nära möten” eller ”dialogiska möten” kan uppstå. Genom att organisera för olika 

grupper med färre antal barn och genom ett arbetssätt där barnen ges tid, där man utgår 

ifrån deras intressen och där vuxna och barn tillsammans undersöker olika fenomen 



36 

skapar förskolan möjlighet för att ”dialogiska möten” ska uppstå mellan vuxna och barn 

och mellan barn och barn. Aspelin och Persson (2011) menar att ett ”dialogiskt möte” där 

den vuxna lyssnar in och förhåller sig till barnets tankar och känslor så att ett gemensamt 

tänkande uppstår har stor betydelse för att barnets förmågor, kunskaper och attityder ska 

kunna stödjas och utvecklas. ”Dialogiska möten” skapar förutsättningar för genuina 

relationsprocesser och goda sociala relationer att utvecklas. Resultatet visar hur 

verksamhetens innehåll, arbetsformer, arbetssätt och de vuxnas förhållningsätt ger barnen 

möjlighet att möta sig själva genom att möta varandras olikheter. Skillnad, likhet och 

olikhet görs till betydelsefulla värden där allas olika kompetenser lyfts fram som 

intressanta och viktiga för gruppens gemensamma lärande. Att barnen lär sig lyssna och 

förstå olika perspektiv, förhandla och komma överens är en central del i arbetet. Det finns 

en medvetenhet om att demokrati handlar om att vi trots våra olikheter är beroende av 

varandra och därför genom förhandling måste dela vissa överenskommelser. 

Genom strukturerade valsituationer ges barnen möjlighet att uttrycka åsikter om vad det 

är man vill göra och lyssna på vad kompisarna vill och tänker. Valsituationen innehåller 

moment av reflektion, förhandling och kompromisser. Barnen ges tid. Tid att kunna göra 

många gånger, stanna upp, reflektera och delge sitt görande för kamrater. Barnen ges 

också tid att försöka klara av att lösa saker själva och på så sätt få upplevelse av att vara 

delaktig i sitt egna lärande och på sätt kunna erfara att ”jag är en viktig person som kan 

något”. Förutom omsorgsetik och dygdetik är moralisk självständighet ett antagande om 

barns moralutveckling som blir synligt i de vuxnas arbete. Moralisk självständighet 

innebär att de vuxna skapar möjlighet för barnen att utveckla ett kritiskt tänkande kring 

moraliska regler vilket i förlängningen syftar till ett självständigt reflekterande 

förhållningssätt (Colnerud, 2014). I barngruppen skapas många tillfällen till reflektion på 

olika sätt vilket gör det möjligt för barnen att utveckla ett reflekterande tänkande kring 

till exempel moraliska regler genom att berätta, lyssna och ställa frågor. Att barnen lär 

sig att ställa frågor uttrycks av informanterna som särskilt viktigt.  

Colnerud (2014) menar att en svårighet med ansatsen är att flera barn kan hamna utanför 

samtalsgemenskapen om deras språkliga förutsättningar inte räcker till i sammanhanget. 

För alla barns delaktighet har man både små och stora samlingar på förskolan och för att 

alla ska ha möjlighet att kommunicera och samspela används olika kommunikationssätt 

till exempel bildstöd i form av bilder. Relationer stöds och ges förutsättningar att 

utvecklas genom att de vuxna på ett medvetet sätt organiserar för olika 

gruppkonstellationer och tillsammans reflekterar och analyserar det som händer mellan 

barnen och mellan barnen och de vuxna.  

Genom film, bilddokumentation och skuggning av varandra granskar de vuxna sin egen 

roll och förhållningssätt. Pedagogisk dokumentation utgör en möjlighet för de vuxna att 

fördjupa lyssnandet, förstå barnen bättre och synliggöra samspelet i gruppen; mellan barn 

och vuxna och mellan barn och barn. Det blir en möjlighet att på ett aktivt sätt förändra 

och utveckla nya strategier i bemötandet av barnen, stärka barnens relationer och 

motverka utanförskap. Informanterna menar att antaganden om barns moralutveckling 

finns med i de regelbundna reflektioner och diskussioner som förs på förskolan kring 

barnsyn och kunskapssyn. Resultatet visar att det krävs mod att ifrågasätta sig själv vilket 

kan innebära hinder eller möjligheter i arbetet. 
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9. Slutdiskussion 

I det sista kapitlet för jag en diskussion kring mitt arbete. Först diskuterar jag resultatet 

och därefter metoden. Slutligen reflekterar jag över möjligheter till vidare forskning. 

Syftet med studien är att undersöka vad värdepedagogik i förskolan kan innebära och hur 

ett arbete med värden kan bidra till meningsskapande sammanhang där alla barn kan 

uppleva sig som socialt och pedagogiskt delaktiga. 

 

9.1 Resultatdiskussion 

Den undersökta förskolans arbete framstår som ett långsiktigt, medvetet, systematiskt 

utvecklingsarbete där syftet över tid har varit att hitta hållbara lösningar och utveckla 

kunskap och kompetens inom organisationen för att kunna säkra alla barns rätt till en 

meningsfull förskola.  Förskolans utvecklingsarbete grundar sig i olika ställningstaganden 

som förskolan gjort vilka kan ses ha en avgörande betydelse för den verksamhet som 

formats och formas. Ett relationellt perspektiv blir synlig i alla förskolans 

ställningstaganden och kan härledas till en existentiell syn på skolans uppgift grundad i 

antagandet att relationer, kommunikation och mänskliga möten är centralt i allt mänskligt 

liv och att det meningsfyllda antas växa fram i människans möte med världen (Aspelin 

och Persson, 2011).  

Betydelsefulla ställningstaganden handlar om syn på förskolan och dess uppdrag, val av 

barn- och kunskapssyn och ställningstagande för en organisation byggd på allas 

delaktighet. Som grund för det arbete man vill bedriva finns en skriftligt formulerad 

gemensam verksamhetsidé. Studien resultat visar vikten av att en skola tar ställning till 

och enas om pedagogisk grundsyn och reflekterar över vilka konsekvenser olika 

ställningstaganden får för skolans miljö, arbetsformer, arbetssätt och innehåll i relation 

till målen för verksamheten. Gadler (2011) menar att det som har stor betydelse för 

möjligheten att genomföra uppdraget handlar om att begrepp som avspeglar intentionerna 

i styrdokumenten blir föremål för ett gemensamt tolkande.  

Den verksamhetsidé som förskolan utvecklat kan ses som jämförbar med den helhetsidé 

kopplad till uppdraget vilken Scherp (2012) menar att komplexa verksamheter måste 

bygga på. Att en helhetsidé formuleras har stor betydelse eftersom den möjliggör en 

förbindelse mellan uppdrag och vardagshändelser. På den undersökta förskolan fungerar 

verksamhetsidén som en förbindelselänk i första hand genom de värdeord de vuxna 

gemensamt valt som riktlinjer för sitt arbete. Förskolans valda värden kan förstås som 

både mål och medel för arbetet i riktning mot målet; en skola för alla. Resultatet visar att 

de sammanhang som informanterna skapar utifrån valda värdeord innefattar omsorgsetik, 

barnens möjlighet till delaktighet och inflytande, deltagande i olika former av samarbete 

och beslutsfattande, möjlighet att utveckla kommunikativa förmågor, förståelse för 

olikhet som ett värde och att allas uppfattningar och åsikter är lika mycket värda samt 

möjlighet att utveckla förmåga att förhandla och ta ansvar.  

Förbindelsen mellan uppdrag och vardagsarbete blir synlig i mitt resultat och uppfattas 

också som synlig av informanterna. Det är ett medvetet arbete som bedrivs. Informanterna 

upplever verksamhetsidén som ett stort stöd i arbetet och uppfattar sig delaktiga i det 

utvecklingsarbete som bedrivs. Det kan jämföras med Ribaeus (2014) forskning om 

demokratiuppdrag i förskolan där likheterna med min studie är stora vad gäller metod och 

urval men där resultatet blev det motsatta. Hennes resultat visar att även om förskollärarna 

arbetade med demokratiuppdraget så var det inte ett medvetet arbete som bedrevs. Det 

förskollärarna uttryckte i hennes studie var att de inte upplevde att formulerade mål 

omsattes till handling. Organisation och pedagogik hör ihop. Genom att skapa en 
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organisation med delaktighet på alla nivåer och i alla frågor blir ett värdepedagogiskt 

arbete i den undersökta förskolan möjligt. Det blir möjligt att skapa en förskola som 

fungerar som en ”demokratisk mötesplats” där demokrati kan ”levas” varje dag. I 

översiktlig mening kan det arbete som förskolan bedriver förstås som ett 

demokratiprojekt där utbildningsprocessen ses som fostran för demokrati genom 

demokrati (Aspelin och Persson, 2011). Med en syn som betonar förskolan som 

”demokratisk mötesplats” blir ”mötet” och därför också relationer och gruppens betydelse 

för lärandet centralt både i organisation och arbetssätt.   

Välkomnandet som förhållningssätt kan förstås som ett uttryck för en vilja att ”bjuda in 

till samtal” och dialog på ett sätt som Halvars – Franzén (2010) i sin forskning menar 

möjliggör etiska möten. Ett förhållningssätt som möjliggör etiska möten riktar sig mot 

det som läraren kommer att möta och grundas i en etik där ansvar innebär ett öppet, 

förutsättningslöst och nyfiket bemötande av barnen och andra människor. För ett sådant 

öppet sätt att förhålla sig blir ”lyssnandet” av största vikt; ett fördjupat, aktivt och 

förutsättningslöst lyssnande där frågor formuleras vilket skapar en öppning till samtal och 

förhandling där olikheter kan mötas och konfronteras. 

Det som går att utläsa ur förskolans dokument och också i informanternas svar är att deras 

valda syn på barnet som kompetent och aktivt i sökande efter mening och förståelse 

kräver ett förhållningssätt hos de vuxna där de är aktivt nyfikna på och lyssnande till 

barnen och deras tankar. Genom ett undersökande arbetssätt där barn och vuxna lär 

tillsammans blir det möjligt för de vuxna att vara aktivt nyfiken på och lyssnande till 

barnen genom att försöka förstå vad barnen gör, hur de tänker, vilka frågor och hypoteser 

de har och utifrån detta utmanar dem vidare. Det går att förstå som att de vuxna har en 

öppenhet för barnens närmande av innehållet i verksamheten vilket Emilsson (2008), 

Ostrem (2008) och Bae (2012) menar har stor betydelse för den kvalité i 

kommunikationen som uppstår mellan barn och vuxna. 

Deras forskning visar att det som är avgörande för hur barn får en känsla av och förståelse 

för delaktighet, inflytande och vad demokrati i praktiken innebär handlar om kvalitén i 

den kommunikation som sker mellan barn och vuxna på förskolan och vilka möjligheter 

den skapar för barnet att bli till subjekt i förskolans vardag. Genom att förskolan skapar 

förutsättningar för ”nära möten” eller ”dialogiska möten” har barnen möjlighet att bli till 

ett subjekt i förskolan genom att barnen och den vuxna kan mötas i kommunikation och 

samförstånd i en delad verklighet. Ostrem (2008) menar att fostran på så sätt blir en 

kommunikativ process av meningsskapande. För att en sådan process ska bli möjligt är 

det viktigt att barnet erkänns som subjekt; att barnet ses som en jämbördig och fullvärdig 

deltagare i kommunikationen och mötet med den vuxne. I förskolans dokument erkänns 

barnet som ett subjekt; barnet skrivs fram som en jämbördig medmänniska med rätt att 

bemötas med samma aktning och respekt som en vuxen.  

Det som blir synligt i studiens resultat är att de vuxna i förskolan ser som viktigt att 

”dialogiska möten” också uppstår mellan barnen. ”Dialogiska möten” mellan barnen blir 

möjligt genom synen på det kooperativa lärandet vilket utgör en grund i förskolans arbete 

och beskrivs som att alla lär av varandra. Att utveckla kooperativa lärandeprocesser som 

bygger på samarbete, delaktighet, ömsesidigt förtroende och förhandlingar mellan 

individer blir viktigt för att respekt, förståelse och tolerans för skillnader och olikheter 

ska uppstå. I barngruppen skapas många tillfällen till samtal, reflektion och diskussion på 

olika sätt vilket gör det möjligt för barnen att berätta, lyssna på varandra och ställa frågor. 

Att ”lyssnandet” betonas i den undersökta förskolan och att de vuxna ser det som viktigt 

att barnen lär sig att lyssna och ställa frågor kan vara ett uttryck för en medvetenhet om 

”lyssnandets” betydelse i etisk/demokratisk bemärkelse. För alla barns upplevelse av 

delaktighet blir det viktigt att skapa gruppkänsla och gemenskap ett; ”VI” som kan bidra 

till barnens känsla av samhörighet och upplevelse av att vi är beroende av varandra och 
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att det är viktigt att hjälpas åt. Alla lyfts fram som en tillgång i gruppen och skillnad, 

likhet och olikhet görs till betydelsefulla värden där allas olika kompetenser lyfts fram 

som intressanta och viktiga för gruppens gemensamma lärande. Olausson (2012) menar 

att det är viktigt att begreppet kulturell mångfald vidgas till att omfatta ”allas olikhet” och 

att ”allas” olika idéer, tankar och handlingar ges möjlighet att framträda i 

utbildningssammanhang eftersom det kan bidra till respekt, förståelse och tolerans för 

skillnader och olikheter. 

Grannäs (2011) anser att ett medvetet systematiskt arbete med värdefrågor i förskola och 

skola är en grundläggande förutsättning för att demokratiska värden ska kunna värnas och 

alla barns och elevers rättigheter och möjligheter i skolan säkerställas. Studiens resultat 

visar att värdefrågor står i centrum för den undersökta förskolans utvecklingsarbete och 

att ett medvetet systematiskt arbete bedrivs utifrån allas upplevelse av delaktighet. Det 

systematiska arbetet gör det möjligt att utveckla kunskap och kompetens inom 

organisationen i syfte att alla vuxna ska kunna möta alla barns behov. Det är min 

uppfattning att den undersökta förskolan har lyckats utvecklats till en ” lärande 

organisation” vilket enligt forskning ses som en nödvändig förutsättning för att alla barns 

rätt till en meningsfull skola ska kunna säkras. Förskolans organisation skapar goda 

förutsättningar för medarbetarnas lärande och tar tillvara och använder den kunskap som 

utvecklas med hjälp av en vägledande systematisk modell (Berg och Scherp, 2003). 

Studiens resultat visar stor överensstämmelse mellan de betydelsefulla faktorer jag genom 

forskning och litteratur lyft fram och de faktorer som genom ett långsiktigt arbete på 

förskolan konkretiserats och prövats. Det kan förstås som att förskolan bedriver en 

systematisk kunskapsbildning om lärande och undervisning utifrån sin egen 

vardagsverksamhet i enlighet med forskning.  

Det finns en stor överenstämmelse mellan Göransson och Nilholms (2013) 

gemenskapsorienterade definition av inkludering och det arbete som förskolan bedriver. 

På förskolan framstår det som centralt att skapa en levande demokratisk gemenskap där 

goda relationer kan utvecklas och utanförskap förhindras. Förskolan strävar också mot att 

utveckla en pedagogisk verksamhet som lyfter fram skillnader mellan människor som det 

normala och olikhet som en tillgång. Studiens resultat kan tolkas som ett konkret exempel 

på det teoretiska synsätt på utbildning som Aspelin och Persson (2011) utvecklat där de 

menar att för att utbildning ska kunna vara en lärande verksamhet där barn utvecklas och 

mår bra behöver den vara socialt orienterad, kunskapsinriktad och lyfta fram värdefrågor. 

En skola som är socialt orienterad arbetar med barns sociala och personliga kompetenser 

och bedriver ett aktivt och målmedvetet arbete för demokratisk fostran. Aspelin och 

Persson (2011) anser att det meningsfyllda uppstår i mellanmänskliga möten i ett ständigt 

relationsflöde och att grunden och målet med utbildning därför är relationer. I deras 

teoretiska synsätt på utbildning sätts relationer mellan barn och vuxna i centrum.  På den 

undersökta förskolan sätts relationer mellan barn och vuxna, relationer mellan barn och 

barn men även relationer mellan barn och material i centrum.  

Persson (2013) visar hur en utgångspunkt i ett relationellt eller kategoriskt perspektiv får 

olika konsekvenser för hur skolans pedagogiska verksamhet utformas. Vid val av ett 

kategoriskt perspektiv förläggs svårigheter till barnet och åtgärder riktas mot barnets 

uppvisade svårigheter. Vid val av ett relationellt perspektiv utgår man i stället från att 

barns svårigheter uppstår i mötet med omgivningen. Det får till följd att de vuxna riktar 

fokus mot åtgärder i barnens lärmiljö istället för att söka efter åtgärder riktade mot fel och 

brister hos barnen. Det långsiktigt systematiska utvecklingsarbete som bedrivs på den 

undersökta förskolan kan vara ett svar på hur verksamheten möter barns olikheter. 

Persson (2013) menar att om man förstår specialpedagogisk verksamhet ur ett relationellt 

perspektiv blir tidsaspekten viktig. Då handlar det om att hitta långsiktiga lösningar i 

stället för kortsiktiga åtgärder. För att kunna möta alla barn på bästa behöver vi ta 
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utgångspunkt i ett relationellt perspektiv och söka efter långsiktiga lösningar som 

engagerar alla vuxna och där förskolan som system blir föremål för utvecklingsarbete. 

Det blir viktigt med en helhetssyn där olika nivåer av skolans verksamhet beaktas och 

relateras till varandra samtidigt som vi förstår barns svårigheter som relationsfenomen 

där konkreta mellanmänskliga relationer sätts i centrum (Aspelin, 2013). Utifrån ett 

relationellt perspektiv på specialpedagogik är relationsbyggande mellan barn och vuxna 

och mellan barn och barn en viktig och central del. För att goda relationer ska kunna 

utvecklas måste förutsättningar för ”dialogiska” möten skapas. Det är i konkreta 

mellanmänskliga möten som värden, normer och attityder uppstår och inkluderings- eller 

exkluderingsprocesser har sin grund. Den centrala frågan för relationell specialpedagogik 

är därför vilka möjligheter barnet har att vara delaktig i genuina relationsprocesser och 

vilka hindren för sådana processer kan vara Aspelin och Persson (2011).   

I mitt kommande arbete som specialpedagog ser jag som huvudsaklig uppgift att verka 

för ett medvetet systematiskt arbete med värdefrågor. I det arbetet blir det viktigt med en 

helhetssyn där olika nivåer av skolans verksamhet beaktas och relateras till varandra 

samtidigt som konkreta mellanmänskliga relationer sätts i centrum. Alla barn har rätt att 

få delta i meningsfulla aktiviteter, lyckas, uttrycka åsikter om sitt lärande och ingå i en 

gemenskap där de upplever sig vara en tillgång och blir erkända som betydelsefulla 

personer. Även om barn har kända stödbehov så påverkas deras möjligheter till 

pedagogisk och social delaktighet till stor del av den lärmiljö de möter. Vi behöver därför 

rikta våra blickar mot barnens lärmiljö och utveckla förståelse och kunskap om hur 

lärmiljön påverkar barnen. Det blir viktigt att vi vuxna analyserar och kritiskt granskar 

våra egna värderingar, föreställningar, förhållningssätt och reflekterar över hur barnen 

blir bemötta i olika situationer, varför de blir bemötta så och vad det leder till. Studiens 

resultat visar hur pedagogisk dokumentation och handledning kan synliggöra olika 

relationer i förskolan och vara en möjlighet att på ett aktivt sätt förändra och utveckla nya 

strategier i bemötandet av barnen, stärka barnens relationer och motverka utanförskap.  

 

9.2 Metoddiskussion 

Fallstudien har varit min metod. Den tillsammans med den teoretiska ramen har gjort det 

möjligt att undersöka förskolans pedagogiska arbete med barnen och också rikta fokus 

mot andra faktorer som samspelar med varandra. På så sätt har jag haft möjlighet att 

studera det pedagogiska arbetet närmare och samtidigt kunna utveckla en 

helhetsförståelse av förskolans arbete. Den teoretiska ramen har ibland varit ett stöd i 

arbetet och ibland utgjort en svårighet. Den har gjort det möjligt att se olika delar var för 

sig men samtidigt har det ibland varit svårt att skilja dessa delar från varandra då allt går 

in i vartannat. I min studie har jag använt mig av kvalitativa intervjuer med öppna frågor 

som tillsammans med förskolans alla dokument resulterade i ett omfattande material att 

skapa ordning i. Min upplevelse under arbetet med resultatredovisningen har ändå varit 

att mina intervjufrågor bidragit med ett erfarenhetsbaserat material som väl passat mitt 

syfte och frågeställningar. Det har varit en fördel att ha ett omfattande material att tillgå 

men det har samtidigt krävt ett urvalsarbete. Val innebär alltid att något väljs och något 

annat väljs bort. Det som valts bort kan också ha varit viktigt och på så sätt också haft 

betydelse för slutresultatet. Det går inte att komma ifrån att val av litteratur, forskning, 

intervjusvar och analys har filtrerats genom mina egna värderingar och förutfattade 

meningar vilket naturligtvis påverkat studien. 

Urval av fall anses viktigt vid fallstudieforskning men samtidigt finns inte någon enighet 

om hur detta ska göras. Enligt Gerring och Cojocaru (2015) kan min studie definieras 

som ”a most likely case”. Det innebär att mitt urval av fall varit målstyrt och också 

innefattar ett antagande; en hypotes. Jag har valt en förskola som antas ha goda 
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förutsättningar för att värdegrundsfrågor ska stå i centrum för utvecklingsarbetet och gjort 

en hypotesprövning där resultatet har konfronterats med teori och forskning. Studiens 

resultat bekräftar att värdegrundsfrågor står i centrum på den undersökta förskolan och 

visar på en stor överenstämmelse mellan teori, forskning och empiriska resultat. Detta 

styrker studiens validitet. Gerring och Cojocaru (2015) menar att det går att identifiera 

olika kriterier för urval som har betydelse för en fallstudies kvalitet. Ett nyckelkriterium 

handlar om tillgång till data. Eftersom syftet för en fallstudie är att utvidga vår kunskap 

genom att ge information om något som inte går att mäta eller är möjligt att sätta ihop på 

ett enkelt sätt måste källorna vara säkra, tillräckliga och åtkomliga. På den undersökta 

förskolan har det funnits gott om dokument och även publicerat material att ta del av. 

Dokumenten har varit lätt åtkomliga och funnits tillgängliga både på förskolans hemsida 

och i förskolan. Det som kan styrka källans säkerhet vad gäller dokumenten är att många 

av dokumenten används som dagliga redskap och har utarbetats under en längre tid. 

De informanter som deltagit i studien har representerat olika åldersindelade barngrupper 

från 1 till 5 år. Trots att informanterna arbetade i olika grupper och med barn i olika åldrar 

så var deras intervjusvar väl överensstämmande. Svaren visade också en stor 

överenstämmelse med innehållet i undersökta dokument vilket kan antas öka källornas 

säkerhet och resultatens reabilitet. Informanterna har under hela arbetets gång funnits 

tillgängliga för ytterligare information om så behövts. Det som kan ses som en brist i min 

studie är det faktum att jag bara använt mig av två metoder för att inhämta information.  

Till en början hade jag tänkt använda mig av en kombination av flera informationskällor; 

deltagande observation, intervjuer och analys av dokument men det visade sig inte vara 

möjligt tidsmässigt. Att använda flera metoder för att inhämta information kan möjliggöra 

en holistisk tolkning av det man valt att undersöka och öka en studies validitet men bara 

om varje del är noggrant genomförd (Bryman, 2011). Jag gjorde därför valet att använda 

mig av två metoder; intervjuer och dokument och utföra dessa mer noggrant. Det som kan 

styrka studiens validitet är den holistiska förståelse av förskolan situation som blir möjlig 

genom de dokument och det publicerade material som beskriver förskolans arbete över 

tid. I ett tidsperspektiv framstår det jag undersökt och studiens resultat som en del i en 

process och inte något slumpartat som uppstått vid ett enstaka undersökningstillfälle.  

 

9.3 Fortsatt forskning 

Min studie har bidragit till insikter men också många nya tankar och frågor. I min studie 

framstår lärmiljö som något centralt. Intressanta forskningsspår utifrån det skulle kunna 

vara; hur kommunikativa miljöer kan skapas för alla barn, vilka olika kommunikationssätt 

som är möjliga för barnen vid reflektion och samtal och hur dessa kan bidra till barnens 

delaktighet. Andra forskningsfrågor skulle kunna utgå från arbetet med pedagogisk 

dokumentation och handledningens betydelse för att granska förskolans arbete och 

synliggöra samspelssituationer. En jämförande studie av fallstudier liknande min egen 

kan vara ett annat förslag till fortsatt forskning. Slutligen; om ett systematiskt 

utvecklingsarbete med värden ska kunna bedrivas i skolverksamhet ser jag det som ytterst 

viktigt att forskning riktas mot ledningsfunktionens betydelse och utveckling.  
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Bilaga 1 Missivbrev 

 

   Hej! 

Jag heter Annika Linder och studerar på specialpedagogprogrammet vid 

Linnéuniversitetet i Växjö. Det är nu min sista termin på programmet och det som återstår 

att göra är en studie som ska presenteras genom en examensuppsats. Mitt syfte med 

studien är att undersöka hur värdegrundsuppdraget kan omsättas i praktiken. Genom 

litteratur, forskning och empiri vill jag kunna bidra med ökad förståelse för och dialog 

kring de förutsättningar ett sådant arbete kräver.  

I min studie utgår jag ifrån ett relationellt specialpedagogiskt perspektiv där 

mellanmänskliga möten ses som något centralt och barns och elevers svårigheter förstås 

som relationsfenomen. Min utgångspunkt är därför att hela förskolemiljön behöver 

beaktas om det ska bli möjligt att skapa en förskola där alla barn kan trivas, må bra, 

utvecklas och lära på bästa sätt.  

Metoder för datainsamling är dokument och intervjuer och om medgivande ges kommer 

jag att använda mig av ljudinspelning. All data kommer att behandlas konfidentiellt. Det 

betyder att ingen annan än jag som studerande och (i väldigt sällsynta fall) min handledare 

kommer att få ta del av utskrifter av intervjuer. Inga namn på personer eller verksamhet 

kommer att nämnas i den examensuppsats som skrivs. Jag omfattas av den etik som görs 

gällande i vetenskapsrådets etiska principer och medverkan bygger på frivillighet där 

deltagandet kan avbrytas när som helst om informanten så önskar. Jag är mycket glad och 

tacksam för att ni visat intresse och kommer att ta emot mig. Min avsikt är att försöka 

begränsa tiden för intervjuerna till 45 minuter. 

 

Tack på förhand 

Vänliga hälsningar Annika Linder 
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Bilaga 2 Intervjuguide förskollärare 

Val av värden med koppling till styrdokument 

• Hur tänker du kring innehållet i förskolans gemensamma värden i relation till 

styrdokument? 

• Varför just dessa värden? 

• Uppfattar du att dessa värden omförhandlas eller är de statiska? 

Arbetets genomförande 

• Hur kommer förskolans valda värden till uttryck i verksamheten i olika situationer 

under dagen?  

• Vad uppfattar du att barnen har inflytande över och är delaktiga i?  

• Vilka värden har du uppfattat att barnen skapar mellan sig och tillsammans med 

vuxna? Hur? I vilka situationer?  

• Enligt läroplanen ska arbetslaget lyfta fram och problematisera etiska dilemman och 

livsfrågor i barngruppen. Hur, på vilket sätt uppfattar du att ni gör detta? 

• Vad anser du vara viktigt att arbeta med för att barnen ska utveckla sin förmåga att 

förhandla? Hur stödjer ni barnen i detta? 

• Vad anser du vara viktigt att tänka på i samtal med barn?  

I er verksamhetsidé står det att: ”Mötet mellan pedagog och barn ska vara ett nära, 

berikande möte och bygga på en vilja att förstå den andre”  

• Vilka kvalitéer menar du att ett sådant möte innehåller? 

• Hur bidrar du som pedagog för att mötet ska bli till ett nära, berikande möte? 

Planering, utvärdering och utveckling  

• Anser du att ni granskar arbetet med kritiska ögon? Kan du ge något exempel där 

kritisk granskning resulterat i förändring och utveckling? 

• Vilka situationer anser du synliggörs och blir föremål för reflektion i 

personalgruppen? Tillrättalagda situationer?   Mellansituationer?   

• Enligt forskning har antaganden om hur man blir en moralisk person stor betydelse 

för hur pedagoger bedriver sitt arbete. Uppfattar du att det är något som blir föremål 

för utforskande, reflektion och diskussion? 

• Hur tar ni tillvara ert lärande? 

• Hur uppfattar du att konflikter hanteras i verksamheten? 

 

Hinder och möjligheter 

• Vilka är dina tankar kring hinder och möjligheter i arbetet med värden och det vi 

samtalat om? 


