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Värdegrunden är ett omdiskuterat begrepp som är svårt att sätta ord på. Alla talar vi om 

en värdegrund, men hur ska det kunna vara en och samma värdegrund om inte vi inom 

förskolan för ständiga diskussioner om innehållet och vad värdegrunden står för. 

Avsikten med vårt examensarbete har varit att undersöka pedagogernas föreställningar 

kring begreppet värdegrunden samt hur pedagogerna arbetar med värdegrunden i 

förskolan. För att finna svar på detta har vi lämnat ut intervjuenkäter och haft 

fokussamtal med pedagoger på två förskolor. I vår studie kan vi konstatera att 

pedagogers förhållningssätt och ständiga diskussioner är betydelsefullt i 

värdegrundsarbetet. Det är enligt oss viktigt att alla i förskolan arbetar för en gemensam 

värdegrund samt ständigt för diskussioner kring värdegrunden eftersom samhället är i 

ständig förändring.  
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1. INLEDNING 
 
Värdegrunden är något som har diskuterats mycket under vår tid på lärarutbildningen. Vad är 

värdegrunden? Vad står den för? Är det ett område och innehåll som diskuteras ute på förskolorna 

eller tar vi alla för givet att vi har samma syn när det gäller värdegrunden?  

Värdegrunden är ett komplext begrepp som innefattar de etiska värdena. När man läser Lpfö-98 

känns värdegrunden som en fast färdig grund som ska förmedlas och förankras hos barnen i 

förskolan, men det ger också sken av att det är gemensamma värden. Alla talar vi om en 

värdegrund, men hur ska det kunna vara en och samma värdegrund om inte vi inom förskolan för 

ständiga diskussioner om innehållet och vad det står för? Vad lyfter pedagogerna fram som viktigt 

och värdefullt? Vad kommer att synliggöras när vi börjar diskutera de olika värden som innefattar 

värdegrunden?  

Vi anser att pedagogernas förhållningssätt är en viktig aspekt i värdegrundsarbetet på våra 

förskolor och vill därför fördjupa vår förståelse av hur pedagogerna planerar och arbetar med de 

värdegrundsmål som finns. Vilka föreställningar finns beträffande värdegrundsbegreppet samt 

vilka möjligheter och hinder blir synliga i pedagogernas arbete kring dessa frågor? 

 

                                              Det händer men sällan 

                                              att en av oss verkligen ser den andre: 

                                              ett ögonblick visar sig en människa 

                                              som  på ett fotografi men klarare 

                                              och i bakgrunden 

                                              någonting som är större än hans skugga 

                                                                                      

                                                                                           En dikt av Tomas Tranströmer 

 

”Den handlar således om att vi alla måste träna oss i att se den andre och gärna på ett så 

tydligt sätt att vi kan lära oss hur den andre tänker, alltså tänka oss in i hur den andre tänker 

– annars kan vi inte förstå den andre och då heller inte skapa förutsättningar för att den 

andre skall kunna lära sig något eller få ut något av vårt gemensamma möte. Allt detta 

kräver ett värdesystem präglat av allas lika värde och människans okränkbarhet”.   

L. Ragnarsson (2006) 
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1.1  Syfte 
 
Syftet med vårt examensarbete är att vi vill undersöka pedagogernas föreställningar kring 
begreppet värdegrunden.  

 

”Kan man tro att man på en arbetsplats kan skapa en gemensam värdegrund vare sig den är 

inskriven i läroplanen eller inte! Eller handlar det snarare om det faktum att vi alla var och 

en har ett eget värdesystem och alla inom förskolan har sitt eget värdesystem präglat av 

varje individs totala erfarenhetsvärld och om vi kan locka fram detta och explicitgöras detta 

för oss själva och varandra.” L. Ragnarsson (2006) 

 

 

1.2  Problemformulering 

• Vilka föreställningar kring värdegrunden finns hos pedagogerna? 

• Hur förs diskussionen kring värdegrunden i förskolan? 

• Hur arbetar man med värdegrunden och vilka hinder och möjligheter går att utläsa?   
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1. LITTERATURGENOMGÅNG 

 

2.1 Historisk tillbakablick 

Enligt Orlenius (2001) bör värdegrunden som begrepp i förskole- och skolkontexten inte bara ses 

ur ett internationellt och nationellt perspektiv utan även ur ett historiskt perspektiv. Han anser att 

vår historia är en produkt av det svenska samhällets värdegrund, som genomgått successiva 

förändringar men där en del värden varit bestående sedan urminnes tider. Från 1700-talets 

upplysningsepok och framåt utvecklades den liberala traditionen som ett uttryck för begreppet 

värdegrunden och betoningen av grundläggande värden. Rätt och rättvisa är centrala begrepp i 

denna tradition, de är relaterade till individen och dennes frihet.   

 

Kyrkan förmedlade långt in på 1900-talet en väsentlig del av de mellanmänskliga normerna som 

hölls inom ramen för det kristna budskap som staten och samhället ville framhålla Larsson (2004). 

Hedin & Lahdenperä (2005) menar att de grundläggande värdena förknippades med den kristna 

traditionen. Individen skulle fostras till rättkänsla, generositet, tolerans och ansvarstagande. Moral 

och religion identifierades med varandra. Läraren och skolan blev kyrkans förlängda arm där man 

kunde nå alla barn och säkerställa den moral som kyrkan och samhället gemensamt slog vakt om. 

Skolan skulle anbefalla kristen etik som skolans moraliska grundhållning vilket visade sig få en 

del bekymmer. Man visste inte hur man skulle precisera vad kristen etik var och hur den skilde sig 

från annan etik. Orlenius (2001) skriver att några decennier senare ändrades läget och varje socken 

var skyldiga att upprätta en folkskola med ”dugliga lärare”. Ett centralt mål i folkskolans 

verksamhet var att barn skulle lära sig följa regler. Utan att ifrågasätta skulle barnen följa de 

normer och regler som gällde i vuxenvärlden. Våra grundlagar utvecklades enligt Larsson (2004) 

under 1900-talet till en allt mer utförlig katalog över de värden som samhället borde bygga på. 

Dessa värden utgjorde ett tydligt ställningstagande för hur den politiska demokratin borde 

tillämpas. Den gamla kollektiva fostran som historiskt sett alltid kännetecknat Sverige fick nya 

förutsättningar (Larsson (2004).  
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2.2 Synen på värdegrunden idag 

Osbeck (2004) skriver ”Kan man tala om gemensamma värden i en tid då det ifrågasätts om det 

ens är möjligt att i en meningsfull bemärkelse tala om en gemensam verklighet, våra erfarenheter 

av denna verklighet ser så annorlunda ut” (2004:12). 

 Colnerud (2004) tar upp att flera religioner och åtskilliga kulturer i ett och samma klassrum bidrar 

till spänning mellan de moderna tankefigurerna exempelvis värdegrunden. Idag är man mer 

skeptisk till begreppet värdegrund, det har blivit allt mer problematiskt att tala om en gemensam 

värdegrund i postmoderna samhällen.   

 

Skolministern Ingegerd Wärnersson aktualiserade frågan om värdegrunden i Sverige genom ett 

initiativ att proklamera ett så kallat värdegrundsår (våren -99). I läroplanerna idag framhålls att 

värdegrunden utgör fundamentet i all verksamhet i förskola och skola (Orlenius 2001). 

 

Larsson (2004) nämner viktiga grundvärderingar som respekt för människans värdighet, 

individens integritet och frihet, jämställdhet mellan könen samt ett interkulturellt synsätt och ett 

personligt ansvar. Grundvärderingarnas uppgift är enligt Larsson (2004) att förankra och tillämpa 

dessa värden i praktiken. En viktig punkt blir hur de goda värdena ska få fäste och kunna göra sig 

gällande i en samhällsstruktur och skolkultur som befinner sig i ständig förändring där motstridiga 

värden kan göra sig gällande. I detta sammanhang har pedagogerna en central men ingen enkel 

position genom att skapa goda förutsättningar. Orlenius (2001) menar att under mycket lång tid 

har frågan om vad som är grunden för värdegrunden varit föremål för filosofer, teologer, 

sociologer, psykologer och andras intresse. Uppfattningarna är många och skilda. Det väsentliga i 

det här sammanhanget är att konstatera att det finns grundantaganden som är underliggande och 

som utgör basen för människors sätt att se på värdegrunden. En central del av kulturen är 

värderingar. Gemensamma värderingar används för att markera samhörighet med vissa människor 

eller grupper. De artikulerade gemensamma värdegrunden kan därmed användas för att skapa 

mening, självkänsla, identitet, värdighet och samhörighet. Söderström (2004) menar att det som 

utgör ett samhälles gemensamma kunskap är en uppsättning av grundregler och vanor som tas för 

givna av sociala institutioner som till exempel förskolan.  
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Hedin & Lahdenperä (2005) skriver ”Värdegrunden i sig själv är innehållslös, den måste 

artikuleras och konkretiseras för att ge innebörd och mening” (2005:8). Värdegrunden är något 

som skapas i kommunikation och i relation mellan människor. Värdegrunden kan inte bara 

överföras till nästa generation, den måste ständigt omprövas och utvecklas. Annars blir den en död 

formel.Värdegrunden måste levandegöras, gestaltas, praktiseras, ifrågasättas, artikuleras, 

diskuteras, utvecklas och omprövas i skolan och i samhället.  I skolans värdegrund ingår det några 

politiska och etiska principer och ideal som anses sammanfatta skolans grundläggande värden. 

”Ordet värdegrund är sammansatt av två beståndsdelar: grund som är konkret: fast och hållbart 

samt värde som är abstrakt och ger en bild av något som är mjukt” (Hedin & Lahdenperä 2005:7).  

 

Ett värde skapas av olika värderingar. De uttrycker tyckande, prioriteringar, attityder och 

reaktioner inför olika fenomen. Allt vi gör styrs på något sätt av värderingar. En grund är något 

som är fast. Samhällets grund kan man jämföra med ett hus – som står på en grund.  Huset bebos 

av människor som är samhället. Gemensamma värderingar finns för att markera samhörighet 

mellan husets boende. På detta vis kan den gemensamma värdegrunden användas av invånare för 

att skapa mening, värdighet, självkänsla, identitet, samhörighet, spelregler och ordning. När man 

ska tydliggöra den gemensamma värdegrunden uppstår frågan hur man får fram denna 

värdegrund, var och varför man talar om den och vilka värden den består av? Vad är gemensamt 

och för vilka? (Hedin & Lahdenperä 2005).  

 

Linde (2001) belyser att samhällets värderingar återspeglas i värdegrunden. Det vi tycker är viktigt 

och värdefullt kommer här till uttryck. Värdegrunden innehåller de normer som vi anser bör vara 

grundläggande i mänsklig samvaro. Orlenius (2001) nämner att i vårt samhälle är rättskänsla ett 

viktigt begrepp. Detta härstammar från respekten för lag och rätt som anses djupt rotat i vår kultur. 

Rättskänsla är ett uttryck för ett demokratiskt förhållningssätt. I förskolans läroplan står det att 

genom konkreta upplevelser tillägnar sig barn etiska värden och normer. I ett demokratiskt 

samhälle är vuxna viktiga förebilder. Vuxnas förhållningssätt påverkar barns förståelse och 

respekt för de rättigheter och skyldigheter som gäller.  
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Enligt Orlenius (2001) är det ett vanligt sätt att betrakta frågan om värdegrunden som en fråga om 

regler. Han menar det var även den diskussionen som var aktuell för tjugo år sedan i samband med 

den så kallade normgruppens arbete. Om det förr handlade enbart om att skolan skulle överföra 

normer och värderingar till det uppväxande släktet är problemet idag att värdegrunden tycks 

omfatta allt. Den svenska värdegrunden kan te sig som ett samhällsprojekt där målet inte är goda, 

älskande, vänliga, lyckliga, medkännande och skönhetsälskande medmänniskor utan dugliga och 

kritiska medborgare som med förnuft och rationella argument kan styra och styras. 

 

 Enligt Hedin & Lahdenperä (2005) kan man betrakta läroplanens ord om kristen etik som historia. 

Det har kommit en särskild läroplan för förskolan. Utgångspunkten för denna var att förskolan 

skulle integreras med skolan. All verksamhet bland barn och ungdomar skall samhället ha en 

gemensam syn på. ”De grundläggande etiska värdena i förskolans läroplan kallas ofta 

värdegrunden” (Öhman 2006:133). Utifrån olika perspektiv kan man tolka, beskriva och analysera 

orden värde och grund. ”Uttrycket värdegrunden ger sken av att den är en fast, färdig och 

odiskutabel storhet som ska förmedlas till och förankras hos barnen i förskolan. Det ger också 

sken av att det är frågan om gemensamma och identitetsskapande värden” (Öhman 2006:133). 

Beroende på vilka filosofiska ståndpunkter man intar och vilken politisk och religiös åskådning 

man har kan man tolka de etiska värden som beskrivs i läroplanen på olika sätt. Man bidrar till en 

rationell syn på värden och denna rationalitet innebär en risk att de etiska frågorna 

intellektualiseras eller trivialiseras när man talar om en värdegrund. I denna rationella värdegrund 

finns inte plats för skönhet, estetik och andlighet. För att garantera medmänsklighet eller 

utvecklandet av etik och värderingar räcker det inte med att bara vara förnuftig eller kritisk eller 

ifrågasättande. Om inte det kritiska förhållningssättet bottnar i en känsla för andra människor kan 

det leda till egoism och självhävdelse i förhållande till andra. Förnuft kan varken älska eller 

utveckla en känsla för rätt och orätt. Upplevelsen av att någonting är ohederligt, orätt, ont eller 

stötande kan man inte få bort med rationella argument. Man vill undvika det som känns stötande. 

Det kan inte i praktiken avgöras genom tänkande, intellekt eller vetenskap utan genom känsla vad 

som är värdefullt (Linde 2001).   
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Orlenius (2001) anser att en del personer ser förnuftet som etikens grunder. De menar att förnuftet 

talar om för oss vad som är rätt och gott.  Sokrates var redan på 400-talet f.Kr. övertygad om att 

verklig, förnuftig insikt alltid leder människan rätt. Andra menar att det i grunden handlar om den 

känslomässiga inlevelseförmågan. Att det mer handlar om känsla och inlevelse än förnuft i vanlig 

mening. ”Trohet mot etiska ideal är en gemenskap hos människan, ofta kallat samvetet, som 

bygger på både förnuft och känsla”( Orlenius 2001:40).  

 

Filosofen Emmanuel Lévinas menar att grunden för etik är det nära förhållandet mellan individ 

och en annan. Han menar vidare att etiken måste bottna i detta förhållande. Enligt Lévinas ställs 

den enskilda människan ansikte mot ansikte mot en annan människa, och det bör utgöra 

grundvalen för alla beslut av moralisk karaktär (Orlenius 2001).  

Människan ställs ständigt inför val som bygger på etik, därför säger Öhman (2006) att man istället 

bör tala om de handlingar som grundläggande etiska värden resulterar i, eller de etiska värden som 

kommer till uttryck ofta kontrasterar varandra i de vardagliga mötena mellan barn och vuxna i 

förskolan.  

 

Linde (2001) framhåller att den värdebas som de vuxna gemensamt måste utgå från i sin fostran 

av de unga är den humanistiska grunden, tron på människans egenvärde. Det vill säga, respekt för 

svaghet och att medvetet bekämpa det förakt för svaghet som finns öppet eller dolt hos oss alla. 

Han menar vidare att en sådan värdeinriktning som gemensam, humanistisk moral innebär att 

fostran måste ske med minsta möjliga tvång och undertryckande, det innebär också att aktivt vilja 

främja de grundläggande värdena i vårt samhälle. 

 

Linde (2001) menar vidare att det etiska förhållningssätt som ska prägla verksamheten uttrycker 

värdegrunden. Egna och andras rättigheter, rättvisa och jämställdhet liksom omsorg om och 

hänsyn till andra människor skall lyftas fram och synliggöras i verksamheten. Främst genom 

konkreta upplevelser tillägnar sig barnen etiska värden och normer. Thelander (2004) menar att 

pedagoger behöver en gemensam uppfattning om vad som är barns rättigheter och det krävs att 

pedagogers yrkesetik utvecklas och synliggörs för att ge pedagogerna en så gemensam bild som 

möjligt.  
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Enligt Öhman (2006) är vuxna viktiga förebilder därför att barns förståelse och respekt för de 

rättigheter och skyldigheter som gäller i ett demokratiskt samhälle påverkas av vuxnas 

förhållningssätt. Hon menar vidare att det är i de gemensamma reflektionssamtalen och i de etiska 

val pedagogen ställs inför i vardagens samspel med barnen som pedagogen får möjlighet att 

reflektera både över vilka konkreta upplevelser samspel med barnen ger dem och hur de själva 

fungerar som förebilder. ”En ökad etisk medvetenhet och kunskap om det känslomässiga klimatets 

betydelse för barns lärande utvecklar pedagogens yrkespersonliga kompetens och hennes 

förhållningssätt” (Öhman 2006:134). I vardagsberättelser och i de efterföljande reflekterande 

samtalen lyfts ofta de centrala värdena fram som respekt, hänsyn, tolerans och integritet.  

 

Respekt 

”Respekt är att visa sin aktning för andra” (Öhman 2006:134) Pedagoger gör det genom  sitt 

förhållningssätt som är präglat av att barnet tillerkänns rätten att ha sina egna önskningar om saker 

och ting och att barnet möts med empatisk förståelse. Genom att inte ifrågasätta värdet eller 

meningen med det barn uttrycker visar vi respekt och ta barnets upplevelse på allvar. Ett barn som 

inte möts av respekt kan inte respektera sig själv och inte heller respektera andra (Öhman 2006). 

 

Hänsyn 

Värdena respekt och hänsyn överlappar varandra. Respekt handlar om att bemöta varandra med 

aktning. Hänsyn handlar mer om den svåra balansen mellan gruppens behov och det enskilda 

barnets. Pedagoger är ofta väldigt duktiga på att hitta lösningar och att kompromissa med alla, 

andra gånger kan gruppens behov bli på bekostnad av det enskilda barnet. Hänsyn handlar om att 

göra ett medvetet val, pedagogerna fokuserar på att vara flexibel och lyhörd i de reflekterade 

samtalen (Öhman 2006).   

 

Tolerans 

Vår tolerans ställs på prov när vi ställs inför olikheter som kulturella eller individuella särdrag. Att 

ha överseende med och visa förståelse, fördragsamhet innebär tolerans. Vi som arbetar inom 

förskolan utvecklar alltid någon form av tolerans gentemot de olikheter och kulturskillnader som 

vi stöter på i mötet med barn och föräldrar i vår verksamhet, menar etnologen Billy Ehn (Öhman 

2006). 
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 Toleransen kan ha olika karaktär. Toleransen kallar Ehn både för positiv och negativ. I bägge 

fallen kan klimatet i förskolan både vara vänligt och tolerant. Till exempel kan den negativa 

toleransen vara att missförstå förskolans ideologi om lika värde och tro att lika värde innebär att 

alla är likadana. Pedagogerna förhåller sig avvaktande och neutrala i ett sådant klimat. Här strävar 

pedagogerna efter lugn, kontroll och harmoni. Underförstått lär sig barnen för att vara lika värda 

måste alla vara likadana och det som är annorlunda är jobbigt. Pedagogerna använder ofta uttryck 

som värderar utifrån rätt och fel. Beröm används rikligt, samtidigt som man kommenterar fel och 

vill få barnen att följa reglerna och att de ska tycka som de vuxna. När pedagogerna tar tillvara på 

de olikheter som finns i gruppen och visar intresse för variation innebär det positiv tolerans. 

Barnen får stora valmöjligheter genom att den vuxna ställer öppna frågor. Att anpassa sig och lätt 

fånga upp nya situationer har pedagogerna lätt för. Pauser i samtal och samspel där barnen får 

komma med sina oväntade inlägg tillåts uppstå. Att man kan se på saker och ting ur olika 

perspektiv klargör pedagogerna. När det blir skiljaktigheter försvarar de barnens perspektiv om de 

andra barnen nedvärderar det. Andra sätt att tänka och andras livserfarenhet lyfts fram som 

positiva och berikande. Något som ses som eftersträvansvärt är olikheter och individuella särdrag. 

De utforskar olikheter i samspelen med barnen (Öhman 2006). 

 

Integritet 

”Begreppet integritet är ett latinskt ord som betyder helhet, orördhet, något som är oskadat. 

Integritet har med gränssättning att göra – hit, men inte längre!” (Orlenius 2001:190). Ibland kan 

det tyckas finnas en motsättning mellan lärarens makt och elevens autonomi och integritet. Det 

skulle bli ett omänskligt samhälle att leva i om individens frihet vore total. Enligt Orlenius (2001) 

finns det en större risk att både samhälle och skola hänger sig mer åt juridiken än etiken. Att fråga 

sig vad som är tillåtet eller förbjudet eller att söka efter en yttre auktoritet som ger svaret är den 

lättaste vägen att hantera moraliska dilemman. Man kan fråga sig vad som är tillåtet och inte 

tillåtet i sitt sätt att agera. Det som inte uttryckligen är förbjudet kan betraktas som tillåtet. Annars 

kan man fråga sig, hur agerar jag med respekt för personen, även om jag ogillar handlingen. I det 

första riktar man sig medvetet mot juridiken och på det andra sättet mot etiken. Dessa två 

perspektiv behöver inte utesluta varandra (Orlenius 2003).  
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Öhman (2006) menar att bemöta barnen på ett så jämbördigt sätt som möjligt är att värna om barns 

integritet. Integritet är sammanflätat med det i förskolan oomkullrunkeliga värdet, allas lika värde. 

Barn samarbetar alltid med vuxna, när de uttrycker sin integritet kan vi bemöta dem antingen med 

respekt, som att få hjälp att hjälpa sig själv, eller tolkas som opposition eller regelbrott. Pedagogen 

kan ibland i all välmening hjälpa barn på ett sätt som åsidosätter deras integritet (Öhman 2006). 

 

2.3 Utveckling av barnens etik 

Johansson (1999) anser att de yngsta barnens etik är styrd av vuxnas auktoritet och normer som de 

vuxna har lärt dem. Värden som barn möter i sin samvaro med andra är minst lika viktiga. Barn 

uttrycker och upptäcker värden i möten mellan andra barn i förskolans värld. Ur barnets 

erfarenheter växer värdet av rättigheter ur lusten att vara aktiv och skapa mening tillsammans med 

andra. Som en följd av sina erfarenheter av värden, utvecklar barnen själva normer, även om de lär 

normer av de vuxna. Det skall inte tolkas som att inte vuxna har betydelse för dessa normer, men 

det är inte i första hand av lydnad för vuxna eller vuxnas auktoritet, som barns engagemang för sin 

rätt visar sig. Istället är det barns känsla för sin existens det rör sig om, på ett avgörande sätt angår 

det barnen vad som sker i deras livsvärld. ”Barnens liv med andra i småbarnsgruppen gör att 

värden kan framstå för dem” (Johansson 1999:252).Etik skapar barnen utifrån det som är viktigt i 

deras livsvärld. Det är ju inte så att de vuxna inte har någon betydelse. Tvärtom, ofta söker barnen 

svar på sitt agerande hos vuxna. ”Den etik barn utvecklar rör grunden för existensen, äganderätt, 

rättvisa, respekt och förståelse för andra” (Johansson 1999:258). 

 

Johansson (1999) menar vidare att detta är etiska värden som lyfts fram i läroplanen och som 

ständigt aktualiseras i vårt samhälle. Det gäller för pedagoger att bli medveten om och att se att 

även de yngsta barnen har kunskaper om normer och etiska värden och att förskolan är en plats där 

värden speglas och tar form. Barn lär varandra, de upptäcker värden och skapar normer för sin 

samvaro i möten med andra barn. Såväl som gott och ont lär barnen varandra. I detta lärande gäller 

det att barn inte lämnas ensamma, att vuxna tar tillvara på barns engagemang i att lära varandra. 

Med utgångspunkt från barns egna erfarenheter handlar det om att hjälpa barnen att upptäcka och 

utveckla etiska värden.  
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2.4 Utveckling av läraretik 

Enligt Orlenius (2001) handlar etiken i sig inte om yttre regler och krav utan om vårt inre 

förhållningssätt. Alltså ger inte etiken oss något facit. Den kan vara ett redskap för oss att handla 

ansvarsfullt men den fastställer inte lagar och regler. Etiken kan hjälpa oss att ifrågasätta våra egna 

och andras värderingar. Moralen i våra handlingar bottnar i värden, medvetna eller omedvetna. 

Etik har att göra med värdekonflikter. Den mänskliga existensen och dess livsvillkor att välja gör 

att hon också är en moralisk varelse. Han menar vidare att yrkesetiken är ”en del av 

värdegrundsarbetet i den pedagogiska verksamheten” (Orlenius 2001:141).  

 

Värden motiverar normer som utgör principer för mitt handlande. Yrkesetik är en fråga om mitt 

inre tänkesätt och övertygelser om vad som är gott och rätt relaterat till yrket. Utifrån mitt sätt att 

se på etik och moral. Enligt Orlenius (2001) förknippas oftast ordet yrkesetik med begrepp som 

relationer, kommunikation mellan berörda människor, respekt för arbetskamrater och ansvar. 

Yrkesmoral är hur detta kommer till uttryck i mitt praktiska handlande. Övermalm (2004) skriver 

att i vår moraliska utveckling har språket en nyckelroll. Vi utvecklar egna sociala 

språk/förhållningssätt i grupper.  Det gemensamma förhållningssättet bli en styrka där förståelse, 

konstruktiv kritik och uppbackning blir en bra grund till att stödja och vägleda varandra i 

moraliska frågor. Övermalm (2004) betonar betydelsen av samtal i grupp, där pedagoger fokusera 

sig på etiska aspekter när de diskuterar till exempel sin arbetssituation. Här blir den gemensamma 

reflektionen kring dessa frågor central. Vygotskij (Övermalm 2004) menar att samtalen skapar 

något gemensamt och där han talar om förståelse och likriktat medvetande. Vidare anser 

Övermalm (2004) att under kommunikationens gång kan man ha mer eller mindre likriktade 

medvetanden, det beror på om de personer som ingår i samtalet har gemensamma subjekt i åtanke. 

Kommunikationen underlättas om det finns ett gemensamt subjekt och det i sin tur gör att man gör 

sig lättare förstådd. Ett medvetet arbetslag som är sammansvetsat fyller en funktion där stöd och 

feedback handlar om att tolka och analysera varandra. Där var och en känner trygghet i gruppen.  

 

Rönnström (2004) anser att pedagoger ska i sitt uppdrag vägledas i sitt pedagogiska handlande och 

en viktig pedagogisk uppgift är att belysa olika begrepp, ett bra sätt att lyfta fram moral i 

förskolan/skolan är att uppmärksamma dessa aspekter. Thornberg (2004) menar att pedagogers 

eller lärares fostrande roll bildar skilda logiker för att föra en diskussion utifrån olika synsätt på 

moral, barn och fostran. 
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Vare sig vi vill eller inte kan vi inte kringgå det faktum att värdepedagogik bedrivs oavsett vilka 

moraliska ställningstagande vi gör och vad vi anser om moral i relation till förskola. Att fostra är 

en del av att vara pedagog. I pedagogens sätt att bemöta, tala och agera samt organisera och leda 

pedagogiska aktiviteter gestaltas och medierar värden och normer. Olika synsätt på moral, olika 

synsätt på barn och hur de tillägnar sig etiska värden hänger samman med pedagogers olika 

synsätt på barn och genom olika sätt att fostra. Vi kan inte komma ifrån att det ständigt sker en 

värdepåverkan, pedagoger och barn påverkar och påverkas i de vardagliga situationerna på 

förskolan.  Henriksson (2004) anser att pedagogers etiska hållning är både reflekterad och 

artikulerad likaväl som den är oreflekterad och tyst. Henriksson (2004) menar vidare att det 

moraliska budskapet framförs oftast genom pedagogens moraliska handlande och byggs till stor 

del på den enskilde pedagogens etiska övervägande.  

 

Orlenius (2001) nämner i sin bok att influenser från olika medvetna eller omedvetna uppfattningar 

och livsåskådningar är vårt handlande baserat på. Poängen är inte att göra en mall för hur vuxna i 

förskolan ska agera utifrån en gemensam ideologi, utan syftet är att visa på konkreta exempel att 

vårt tyckande styrs av grundläggande normer och värden utifrån. För att beslut och handlingar ska 

vara väl förankrade och inte bara vara uttryck för tillfälligheter måste dessa synliggöras och 

diskuteras. För att hjälpa läraren att förstå och hantera en komplex verklighet handlar det om att i 

sin yrkesroll utveckla ett yrkesspråk, baserat på begrepp och teorier, en praktisk yrkesteori. Han 

menar vidare att människan är en social varelse. I relation med andra människor utvecklas vi till 

att bli fungerande människor. 

 

2.5 Läroplanen 

Larsson (2004) menar att när det gäller att forma människor till ansvarskännande och självständiga 

individer ses förskolan/skolan som en av de viktigaste resurserna. Ett av förskolans grundläggande 

uppdrag är att finna former för att bäst ta till vara på varje barns individuella förutsättningar och 

intressen. I ett demokratiskt samhälle är alla individer olika och har också rätt till att vara olika. En 

av förskolans uppgifter är att främja förutsättningarna för en demokratisk samhällssyn i hur vi kan 

vägleda barnen. Det fodrar ett demokratiskt förhållningssätt där vi fokuserar på att utveckla ett 

kritiskt tänkande, där enskilda kunskaper måste bli till en meningsfull helhet och där urskiljning, 

analys, bearbetning och tillämpning ska präglas av de värden som förskolan/skolans verksamhet 

ska utgå från.  
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 Skolan ska inte vara värdeneutral, den ska fostra till demokratiska grundvärderingar i dessa 

avseenden. Enligt Hedin & Lahdenperä (2005) har demokrati gjorts till värdegrundens 

huvudsumma i förskolans läroplan från år 1998.  

Det står: 

”Förskolan vilar på demokratins grund, därför skall dess verksamhet utformas i 

överensstämmelse med grundläggande demokratiska värderingar. Var och en som verkar 

inom förskolan skall främja aktningen för varje människas egenvärde och respekten för vår 

gemensamma miljö.” (Lpfö 98:3) 

 

Författarna menar vidare att på sätt och vis finns det en fortsättning på detta i förskolans 

läroplan, som avslutning på framställningen av grundläggande värden. 

 Det står: 

”Att hävda grundläggande värden kräver att värderingar tydliggörs i den dagliga 

verksamheten, verksamheten skall bedrivas i demokratiska former och därigenom lägga 

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

samhällslivet.” (Lpfö 98:3) 

 

Enligt Hedin & Lahdenperä (2005) förekommer ordet människovärdet på ett par ställen i 

läroplanens värdegrundsavsnitt. Ur aspekten egenvärde har alla ett värde i sig själva. Skolans 

värdegrund säger klart att alla människor är lika mycket värda.  

Det står: 

 

”Förskolan skall ta till vara och utveckla barnens förmåga till ansvars känsla och social 

handlingsberedskap, så att solidaritet och tolerans tidigt grundläggs. Förskolan skall 

uppmuntra och stärka barnens medkänsla och inlevelse i andras människors situation. 

Verksamheten skall präglas av omsorg om individen och syfta till att barnens förmåga till 

empati och omtanke om andra utvecklas, liksom öppenhet och respekt för skillnader i 

människors uppfattningar och levnadssätt. Barns behov av att på olika sätt få reflektera över 

och dela sina tankar om livsfrågor med andra skall stödjas. Den växande rörligheten över 

nationsgränserna skapar en kulturell mångfald i förskolan, som ger barnen möjligheter att 

grundlägga respekt och aktning för varje människa oavsett bakgrund. (Lpfö 98:3-4)     
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Orlenius (2001) anser att dessa värden är obestridliga värden som inte är förhandlingsbara och 

kompromisslösa. De gäller för alla som arbetar på förskolan och kan man inte ställa upp på dessa 

ska man inte arbeta inom förskolan.  ”Är det realistiskt att hävda att det ska finnas en förskolans 

och skolans värdegrund i betydelsen att alla berörda barn och unga, personal och föräldrar kan ha 

en gemensam plattform som grund att stå på i verksamheten?” (Orlenius 2001:35). 

 

Öhman (2006) belyser pedagogers yrkespersonliga kompetensutveckling och hur de möter barnen 

påverkas av den barnsyn som dominerar pedagogens synsätt. Den ger också ramar för hur 

pedagogen tolkar etiska värden och utvecklar sin etiska medvetenhet. 

 

 ”Ser vi barnet som det goda barnet dominerar synen på barnet som naturligt och oskyldigt, 

vilket leder till ett arbetssätt med en stark barncentrering där mötet med barnet betonas, och 

där pedagogen genom att lyssna och visa barnets respekt stimulerar barnets egen 

inneboende förmåga att göra det goda. Ser vi barnet som det formbara barnet betraktar vi 

det däremot som ett tomt kärl eller som en människa i vardande, och pedagogens strategier 

är att genom tydlig vuxenstyrning göra barnet socialt. Här förväntas barnet lära det goda. 

Ser vi det förnuftiga barnet står vi för en barnsyn som framställer barn som rationella och i 

stånd att dra objektiva slutsatser, och pedagogens arbetssätt utgår ofta från resonemang och 

att låta barnen välja själva, och vi förutsätter att barnet förstår det goda. Talar vi om det 

emotionella barnet är utgångspunkten en syn på barn som inlevelsefulla, och pedagogens 

främsta uppgift är att hjälpa barnen att utveckla och urskilja olika känslor och förstå andras. 

Barnet ska alltså kunna känna det goda” (Öhman 2006:142). 

 

Enligt Orlenius (2001) utgör normer ett samlingsbegrepp för handlingar som är önskvärda eller 

icke-önskvärda. Normer utgör föreskrifter för hur man bör eller inte bör handla. Alla människor 

har i denna mening normer, men de kan vara olika och skilja sig från person till person. Värden är 

något som är eftersträvansvärt. Värden formas av olika värderingar. ”Är målet för förskolans och 

skolans arbete med värdegrundsfrågor att utveckla en gemensam policy, riktlinjer, som ska vara 

normgivare för all personal? Eller kan de som arbetar i verksamheten förhålla sig på olika sätt? 

Hur ska läroplanernas intentioner om värdegrunden förstås?” (Orlenius 2001:12). 
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3. METOD  

  
3.1 Val av metod 

Vi har valt att använda oss av kvalitativ forskningsmetod. Patel & Davidson (1994) menar att när 

man använder sig av en kvalitativ ansats ska man försöka analysera och förstå helheten. Den 

kvalitativa analysen har sitt ursprung i en hermeneutisk tradition, som innebär att genom tolkning 

av människors uttalanden om sig själva kan man få en inblick i och förståelse för deras 

upplevelser. Människans egen uppfattning av sig själv och sin situation är därför en viktig 

utgångspunkt. 

 

Jacobsen (2002) säger dessutom att ”en kvalitativ uppläggning är i regel avsedd att få fram hur 

människor tolkar och förstår en given situation” (2002:146) medan den kvantitativa ger 

standardiserad information. Det kvalitativa, eller öppna ansatsen passar bättre in på denna 

undersökning. Ytterligare en faktor som talar för en kvalitativt inriktad ansats är att avsikten med 

den här uppsatsen inte är att generalisera. I fall då den höga interna giltigheten (önskan att förstå 

enskilda fenomen till förmån för generaliserbarheten) är mest framträdande fungerar en kvalitativt 

orienterad metod bättre än en kvantitativ. (Jacobsen 2002)  

 

3.2 Intervjufrågor 

Vi har använt oss av intervjufrågor som metod. Dessa intervjufrågor har pedagogerna besvarat 

skriftligt. Intervju är i många avseenden en relevant metod som man använder sig av när man har 

en kvalitativa ansats för att därigenom få en djupare förståelse för det valda ämnet. Vi har valt att 

använda oss av det som Bryman (2006) kallar semi – och ostrukturerad intervju. En 

semistrukturerad intervju innebär att forskaren har en lista med frågor som intervjupersonen har 

stor frihet att utforma svaren på sitt eget sätt. Den ostrukturerade intervjun innebär möjlighet att 

utveckla sina tankegångar och följa upp sina idéer så långt som möjligt. Intervjustudie är enligt 

Kvale (1997) ett tillvägagångssätt, som innebär att man går in på intervjupersonens egna tankar 

och funderingar och skapar sig en närhet och en förståelse till objektet. 
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 Man utgår ifrån den intervjuades perspektiv, det är viktigt att man är klar och tydlig och medveten 

om hur man formulerar sig. Han menar också att möjligheten att likna en vardaglig situation och 

skapa ett vanligt samtal är styrkan i den kvalitativa intervjun. Vi utgick från färdiga frågor som vi 

bad respektive pedagog besvara.  

 

3.3 Fokusgrupp 

I den kvalitativa metoden ingår även fokusgruppssamtal, det betyder att vi vill få fram hur 

deltagarna uppfattar den frågeställning man presenterar för dem. För att få fram deltagarnas 

föreställningar och synsätt utformar forskaren en förhållandevis ostrukturerad situation för 

deltagarna. Fokusgrupp handlar om en intervjumetod som inbegriper fler än en person.  

Fokusgrupp har ofta betoningen på ett visst tema eller ämnesområde som man fördjupar sig i. 

Fokusgrupper används för att få fram hur individer i egenskap av gruppmedlemmar diskuterar en 

viss fråga. Då man som forskare använder sig av fokusgrupp är man intresserad av hur människor 

reagerar på varandras åsikter och av att skaffa sig en bild av det samspel som äger rum i gruppen.  

 

 3.4 Urval 

Vi valde att göra vår undersökning på två olika förskolor inom samma kommun, mycket därför att 

de har samma lokala arbetsplan och lokala mål. I vår studie har både förskollärare och barnskötare 

fått besvara våra skriftliga intervjufrågor som även vid ett senare tillfälle deltagit i fokussamtal. I 

vårt arbete har vi valt att lyfta begreppet integritet. 

 

3.5 Etiska aspekter 

HSFR har tydliggjort några centrala etiska aspekter som vi har försökt att förhålla oss till 

(Vetenskapsrådet, 1999). Samtyckeskravet som innebär att varje enskild person ska bestämma 

över sin medverkan har vi tillgodosett genom att varje enskild pedagog har fått ge sitt 

godkännande till att både vara med i studien som sin helhet men också ett samtycke till att vi fick 

använda bandspelare under samtalet. Bandet som samtalen spelades in på kommer endast att 

användas av oss och till detta arbete.  För att också ta hänsyn till konfidentialitetskravet valde vi 

att pedagogerna som besvarade våra intervjufrågor får vara anonyma. Enskilda personer kommer 

inte att kunna identifieras i texterna. Intervjufrågorna kommer att förvaras på ett säkert ställe. 

Pedagogerna som deltog erbjuds att se det färdiga resultatet av arbetet. 
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3.6  Trovärdighet och överförbarhet. 

Bryman (2006) tar upp två kriterier för bedömning av kvalitativa undersökningar och det är 

trovärdighet och äkthet. Trovärdighetens viktigaste delar är tillförlitlighet och överförbarhet. 

Tillförlitligheten innebär att beskrivningarna i arbetet anses trovärdiga i mottagarens ögon samt att 

forskaren har genomfört studien efter de regler som finns. Därefter kommer överförbarheten som 

innebär att arbetet bör ha en så uttömmande redogörelse så att andra personer kan bedöma hur 

pass överförbara resultaten är till en annan miljö. Alla steg i forskningsprocessen ska vara 

fullständiga så att studiens upplevs pålitlig.    Det resultat som framkommit i denna studie anser vi 

ha en relativt hög trovärdighet därför att vi kunnat mäta det som ämnas mäta. Vi har genom 

intervjuer och fokusgrupper undersökt det som är syftet med vårt arbete. Enligt Bryman (2006) 

bedömer validitet om slutsatser som genererats från en undersökning hänger ihop eller inte. Vi 

anser att vi varit tydliga i vår beskrivning av forskningsprocessen och samtliga intervjufrågor finns 

med som bilaga.  

 

3.7 Genomförande 

En tid innan genomförandet av intervjufrågorna och fokussamtalen tog vi kontakt med förskolorna 

via telefon för att få tid för intervjutillfällen. Pågrund av att pedagogerna inte hade möjlighet att 

ställa upp på både enskilda intervjuer och fokussamtal valde vi att lämna ut intervjufrågorna (se 

bilaga) till respektive förskola. Vi bad varje enskild pedagog besvara frågorna skriftligt vilka vi 

senare samlade in. Med dessa frågor vill vi få fram hur pedagogerna arbetar med samt vilka 

föreställningar som finns kring begreppet värdegrunden. Varje pedagog presenterar sig själv och 

därmed ska detta inte tolkas som en allmän slutsats. De pedagoger som deltagit i de skriftliga 

intervjufrågorna deltog även med sitt arbetslag i våra fokussamtal då vi använde oss av 

bandspelare. Varje fokussamtal tog cirka 40 minuter. Eftersom vi var tre stycken vid detta tillfälle 

kunde vi lättare hjälpas åt med följdfrågor. Vi ansåg att vi genom val av dessa två metoder och 

tillvägagångssätt skulle få ut det bästa resultat till vårt arbete.  
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3.8 Metod diskussion 

Genom att detta arbete utförs så nära inpå sommaren var det svårt att få möjlighet till de enskilda 

intervjuerna. Nackdelar som vi kan se med att vi inte kunde genomföra intervjuerna muntligt är att 

vi inte har någon möjlighet att ställa följdfrågor som i sig kunde ha bidragit med en i vissa 

avseenden djupare förståelse, oftast får man mer kortfattade svar än vid ett intervjutillfälle. 

Pedagogerna tyckte dessutom att någon utav våra frågor var svåra att besvara skriftligt. De ansåg 

att det hade varit lättare att diskutera några frågor muntligt. Fördelar med skriftliga intervjuer som 

vi nu kan se efteråt är att pedagogerna fick möjlighet att i lugn och ro reflektera över frågorna. 

Genom att vi följde upp intervjufrågorna med ett fokussamtal anser vi att vi kunde följa upp de 

följdfrågor som uppkom i en gemensam diskussion.  
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4. RESULTAT 

 
4.1 Synen på begreppet värdegrund 
Pedagog 1 är en kvinnlig förskollärare som har arbetat inom förskolan i drygt ett år. Hon anser att 

det finns många delar som är viktiga när det gäller värdegrund, men det hon lyfter som viktigast är 

att alla barn får en god självbild. Barnen ska lära sig att visa respekt mot andra samt kunna 

respektera andra människor. Hon anser att det är viktigt att arbeta med detta inom förskolan, men 

framhåller också att det  är viktigt att arbeta med känslor; ”att man lyssnar på sin kompis och att 

man respekterar kompisens känslor, är kompisen ledsen eller glad, säger kompisen – NEJ jag vill 

inte, är det viktigt att man lyssnar på detta och inte fortsätter att bråka eller säga saker som 

kompisen inte vill”. Vidare menar hon att en god självbild påverkar hela barnets uppväxt och 

framtid, och att de lär känna sig själva. Hon belyser vikten av att barnen ska känna att de duger 

precis som de är.  

 

Pedagog 2 är en kvinnlig förskollärare som har arbetat inom förskolan i fyra år. Hon anser att det 

finns många viktiga delar kring begreppet värdegrund. Hon framhåller att; ”de två viktigaste 

begreppen tycker jag är varje barns egenvärde och respekt, detta tycker jag är vår viktigaste 

uppgift som förskollärare att främja”. Barns egenvärde är viktigt därför att de ska kunna växa upp 

som en trygg individ och kunna känna att ”jag” är viktig och värdefull precis som jag är. Med 

respekt anser hon att det är viktigt att barnen respekteras och även deras åsikter, samt att de har en 

förståelse för andra medmänniskor för att kunna växa upp till goda samhällsmedborgare. Vidare 

menar hon att förskollärarens viktiga uppgift är vårt förhållningssätt som påverkar barnens 

förståelse och respekt för sin omvärld. Värdegrundsfrågorna är också viktiga och pedagog 2 tycker 

att det ska genomsyra hela verksamheten därför att förskolan vilar på en demokratisk grund.  

 

Pedagog 3 är en kvinna som är utbildad förskollärare och har arbetat inom förskolan i cirka 38 år. 

I begreppet värdegrund lägger hon in aspekten att alla människor är lika mycket värda som viktigt. 

Hon anser detta viktigt därför att man kan lätt lägga värderingar på andra människor. Hon säger 

att; ”Vi är viktiga föredömen för barnen, jag tycker också att det är viktigt att vi ger dem tid och 

att vi tänker på vårt tonfall”. 
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Pedagog 4 är en kvinna som är utbildad förskollärare. Hon har arbetat totalt 25 år inom yrket. I 

begreppet värdegrund lägger hon in allas lika värde, respekt, ansvar, empati, förståelse, hänsyn 

och att skapa trivsel och glädje.  Hon nämner även förhållningssättet som viktigt och i mötet med 

barnen ska vi vuxna vara goda förebilder. I värdegrundsbegreppet belyser hon även samspel som 

viktigt, barn – vuxen, barn – barn, vuxen – vuxen allt detta anser hon är grunden för allt och 

belyser vikten av att förskolan skall arbeta för demokratiska värderingar.  ”Jag tycker det är 

viktigt att vi inte talar över barnet, och att vi respektera barnets arbete, vi vuxna ska vara lyhörda 

och ta tillvara på allt som barnet kan”. 

 

Pedagog 5 är en förskollärare som har arbetat i 2 ½ år. Det som hon belyser viktigt i värdegrunden 

är demokrati, hänsyn, respekt för andra människor och miljön, jämställdhet och allas lika värde 

samt vuxna som förebilder för att kunna förankra detta hos barnen. Hon anser att detta är grunden 

till allt arbete i förskolan och att förskolan ska enligt Lpfö 98 arbeta för samhällets gemensamma 

demokratiska värderingar. Hon tar även upp att barn ska få sina behov och intressen respekterade 

och tillgodosedda.   

 

Pedagog 6 har arbetat inom verksamheten i 19 år och är utbildad barnskötare. I förhållande till 

begreppet värdegrund anser hon att respekt för barnet är viktigt men också en förberedd miljö. 

Hon framför vikten av pedagogers förhållningssätt samt att barnet får frihet och ansvar, det här 

anser hon som viktigt inom förskolan och att det handlar mycket om det ”sunda förnuftet”. Vidare 

säger hon; ”det är viktigt att vara en god förebild för barnen och att man själv är medveten om sitt 

eget beteendemönster, allt det vi vuxna vill se hos barnen måste vi visa själva, till exempel hänsyn, 

barnen gör inte som vi säger, utan som vi gör”. 

 

Pedagog 7 är en kvinnlig förskollärare som har arbetat i 7 år. Hon tycker att värdegrunden är ett 

demokratiskt arbetssätt som genomsyras av allas lika värde – jämställdhet, empati – ansvar samt 

för sina egna handlingar både mot andra och mot miljön. Hon nämner även hänsyn, delaktighet, 

inflytande och medbestämmande som en del av det hon lägger i begreppet värdegrunden. Hon 

anser att dessa begrepp är grundläggande för trivsel och trygghet vilket hon tror är nödvändigt för 

utveckling och lärande. Samt att vara accepterad precis som man är och känna sig behövd och 

viktig. Hon framhåller vikten av förhållningssättet vi vuxna har till barnen till exempel; ”gå ner i 

deras höjd när man pratar med dem och att se det ”rika” barnet som klarar av mycket själv”.  
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4.2 Pedagogernas syn på diskussionen kring värdegrunden.  

I fokussamtalen framkom det att värdegrundsfrågor diskuteras vid arbetsplatsträffar på förskolan 

då även exempel på ”etiska dilemman” tas upp. De upplever att tiden inte alltid räcker till för att 

kunna diskutera så mycket som de skulle vilja önska.  Deras egen tolkning av den gemensamma 

grunden är att de känner sig trygga med varandras förhållningssätt som de anser främjar till den 

gemensamma grunden. Alla pedagoger menade att de har en pågående diskussion så ”ofta som 

möjligt” inom arbetslaget, men att tiden många gånger kan vara svår att hitta till dessa 

diskussioner. Flera utav pedagogerna diskuterar detta på sina planeringsmöten på respektive 

arbetsplats. Några utav pedagogerna arbetade med begrepp ur värdegrunden som lokala mål på sin 

förskola, och tack vare detta anser de att värdegrunden är något som diskuteras ganska mycket och 

”att det alltid finns med i tankarna hos alla”.   

 

Alla pedagoger anser att de vet var dom står i värdegrundsfrågor i förhållande till varandra och för 

det mesta anser de att de är överens i handling och ord. De inser också att naturligtvis finns det 

meningsskiljaktigheter och att alla pedagoger har sitt sätt att vara och handla, men det gäller att 

när man är oense om något är det viktigt att våga ta diskussionen direkt med varandra. De verkar 

ändå vara överens om att personalen på förskolan bör hålla en gemensam linje. Anledningen till 

att pedagogerna anser sig veta var de står i förhållande till varandra, är genom arbetet med de 

lokala arbetsplanerna och diskussionen som uppkommer. En utav förskolorna hade som 

målsättning att börja sin planering med reflektionstid om hur tiden har varit sen förra planeringen, 

vad har varit bra, vad har varit dåligt och vad kan vi göra bättre? Även här belyser de tidsbristen 

som ett dilemma, de strävar efter att kunna ha en daglig diskussion med varandra gällande olika 

situationer som uppstår under dagen. De anser att värdegrundsfrågor är något man hela tiden har 

med sig, ”vi har ju alla våra egna ‘ryggsäckar’ med oss”.  

 

4.3 Dagliga arbetet med barnen 

I fokussamtalet kom det fram att pedagogerna upplevde att mycket är självklart och 

grundläggande i verksamheten, ”det handlar om det sunda förnuftet”.  De tog upp att det lätt kan 

uppstå dilemman som att kunna se till det enskilda barnet eller gruppen. ”Ska man jobba enligt 

värdegrunden så ska man respektera varje barns behov och se till att dom blir tillgodosedda, men 

hur löser vi det praktiskt?”   
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De tog upp sovsituationen som ett exempel. När ett barn har svårt för att ligga still blir frågan om 

man som pedagog alltid ska finnas hos det enskilda barn på bekostnad av att de andra barnen. 

Valet innebär då att de andra barnen aldrig får den vuxnas närkontakt som även de behöver vid 

vilan. Alla pedagoger som vi har intervjuat framhåller respekt och hänsyn som viktiga begrepp när 

det gäller värdegrundsarbetet. Det handlar om respekt barn mot barn, barn mot vuxna och vuxna 

mot vuxna, men även att varje barn får sitt behov respekterat och tillgodosett. ”Att ge barnet rätt 

miljö och positiv stimulans, gör att vi tillvaratar barnets möjligheter att utvecklas på ett positivt 

sätt”. 

Ett flertal utav pedagogerna tog upp att de dagligen arbetade med värdegrundsfrågor i relation till 

barnen genom sina lokala arbetsplaner, ”i vårt första mål i vår lokala arbetsplan står det 

öppenhet, ansvar och respekt vilket genomsyrar vårt arbete i verksamheten”. Några av 

pedagogerna nämnde även ansvar utifrån mognad/ålder som viktigt. Det gäller att som pedagog 

vara uppmärksam och lyhörd på varje barns utveckling och intresse.  

 

En utav förskolorna utgår ifrån ett gemensamt arbetsmål, man arbetar med värdegrunden genom 

olika teman som respekt, empati och samspel som får genomsyra det dagliga arbetet i 

verksamheten. Varje avdelning gör egna små delmål som de arbetar efter för att uppnå ett så bra 

resultat som möjligt. Den andra förskolan låter också värdegrundarbetet genomsyra det dagliga 

arbetet genom att de under den här terminen arbetar med ”känslor” och använder sig av 

arbetsmaterialet ”Jag och mina vänner”. Värdegrundsfrågorna ska genomsyra den dagliga 

verksamheten tillsammans med barnen där de för en diskussion om olika känslor för att förankra 

kunskapen till barnen för att utveckla deras sociala kompetens. ”Vi har ett stort ansvar där vi ska 

forma barnen.” De anser att idag är de flesta utbildade inom förskolan och är medvetna om hur 

viktigt det är med värdegrundsarbete.  De menar vidare att alla strävar mot samma mål men de går 

alla olika vägar dit. Slutligen nämnde de vikten av att följa vår läroplan, Lpfö-98.  

 

4.4 Föräldrar samverkan 

Samtliga pedagoger ansåg att det är viktigt och betydelsefullt med föräldrar samverkan ”Det är 

alltid positivt när föräldrar är engagerade i verksamheten”. När det gäller värdegrundsarbetet 

sker det främst genom den dagliga kontakten med föräldrarna. Flera stycken utav pedagogerna 

benämnde att föräldrasamverkan främjades genom utvecklingssamtal, ”vi har bra diskussioner om 

värdegrunden på våra utvecklingssamtal”.  
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Ett flertal ansåg att föräldrasamverkan lyftes fram genom förskoleråd och några pedagoger genom 

föräldramöten.  

 

4.5 Integritet 

Vissa pedagoger ansåg att begreppet integritet främst handlar om egenvärde, andra pedagoger 

benämnde allas lika värde. Integritet handlar även om respekt/respektera ansåg pedagogerna, ett 

flertal av dem belyste att det handlar om individens frihet. ”Integritet är att inte kränka någon och 

att inte tvinga någon att göra något mot sitt samvete.” Jämställdhet mellan könen var också något 

som en del pedagoger ansåg att begreppet integritet handlar om. Vissa pedagoger ansåg att de 

värnar barnets integritet genom respekt och att inte tala över huvudet på barnet, ”när jag tittar i 

ögonen och lyssnar”.  

Pedagogerna ansåg att de värnar barnets integritet genom lyhördhet. En vanlig situation som de 

tog upp var exempelvis samlingarnas där det gäller att stötta barn när de inte får medhåll av sina 

kompisar samt vikten att vara lyhörd så att barnet inte hamnar i en ”jobbig” situation. Någon 

nämnde också att det gäller att ta vara på allt som barnet kan och genom det värnar man då om 

barnets integritet.   

 

4.6 Fokussamtalen  

Det som lyftes fram som centralt bland pedagogerna i fokussamtalen var att pedagogerna upplevde 

värdegrunden som något stort och att det är svårt att sätta ord på. Förskolorna har värdegrunden 

som mål i den lokala arbetsplanen, det innefattar känslor, respekt, samspel och empati. De tyckte 

att det handlar om det ”sunda förnuftet” och att de pratar med barnen i de vardagliga situationerna 

som uppstår. Pedagogerna ansåg det dagliga bemötandet och vikten av att vara goda förebilder 

som viktiga delar när det gäller värdegrundsarbetet i vardagen. Alla pedagoger har sitt eget sätt att 

vara och handla och ibland uppstår det meningsskiljaktigheter där man tycker olika men då 

försöker de mötas på halva vägen. De verkar ändå vara överrens om att pedagogerna på 

förskolorna bör hålla en gemensam linje. ”Ibland innebär det att man själv kanske inte håller 

med”, men för att barnen ska känna en helhet är det viktigt att alla pedagoger håller samma profil 

utåt. De anser att det är viktigt att ta upp förhållningssättet som diskussion vid ett senare tillfälle.  

”Att man kan mötas på halva vägen, även om man tycker olika.” Båda förskolorna belyste 

tidsbristen som ett dilemma ”men det gäller att ta vara på de små stunder som dyker upp”. De 

anser att det är viktigt med föräldrakontakten för att få ett lyckat gemensamt värdegrundsarbete.  
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5. ANALYS 
 
Vi har genom vår undersökning fått en inblick i dessa två förskolors arbete med värdegrunden. 

Det framkom i både litteratur, intervjufrågor och i våra fokussamtal en problematik med att 

definiera värdegrundsbegreppet. I flera av våra litteraturkällor benämns begreppet demokrati som 

en del av värdegrundsbegreppet. Lpfö-98 säger att ”Förskolan vilar på demokratins 

grund”(2006:3).  Därför skall dess verksamhet utformas i överensstämmelse med grundläggande 

demokratiska värderingar. 

 

5.1 Vad betyder värdegrunden för pedagogen 

Under intervjuerna och i fokussamtalen framhåller pedagogerna vikten av sitt eget förhållningssätt 

när det gäller arbetet med värdegrundsfrågor. De flesta pedagogerna lyfter fram  att alla barn ska 

få en god självbild och att barnen ska lära sig att respektera andra människor. Orlenius (2001) 

framhåller att respektbegreppet, och då med en riktning mot en respekt för lag och rätt, är något 

som anses djupt rotat i vår kultur. Respekt och respektera kan däremot ges olika innebörder. I vårt 

resultat kan vi urskilja att pedagogerna på något vis berör respektbegreppet och där vi kan urskilja 

att det i mycket handlar om att lyssna på barnet. Är begreppet respekt något som i dagens samhälle 

är på väg att förändras eller få en annan innebörd då barn idag uppmuntras att ifrågasätta och 

argumentera?  

 

Det andra som lyfts som mycket centralt är barns egenvärde.  Pedagogerna framhåller vikten av att 

barnen ska kunna växa upp som en trygg individ och kunna känna att ”jag” är viktig och värdefull 

precis som jag är, för att därigenom kunna få en god självbild. Linde (2001) framhåller att den 

värdebas som de vuxna gemensamt måste utgå från i sin fostran av de unga är just tron på 

människans egenvärde. När det gäller vikten av att vara goda förebilder framhåller pedagogerna 

vikten av att man själv är medveten om sitt eget beteende mönster. Vidare anser pedagogerna i vår 

studie att de själva i sitt agerande måste visa allt det som de som vuxna vill se hos barnen. I 

förskolans läroplan står det att de vuxna är viktiga förebilder i ett demokratiskt samhälle. Öhman 

(2006) framhåller att vuxna är viktiga förebilder därför att barns förståelse och respekt för de 

rättigheter och skyldigheter som gäller i ett demokratiskt samhälle påverkas av vuxnas 

förhållningssätt.   
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 5.2 Diskussioner kring värdegrunden på förskolan 

Pedagogerna framhåller diskussioner och samtal som en viktig del i arbetet med värdegrunden 

men ger ingen närmare beskrivning på vad dessa samtal innehåller. Vygotskij menar att samtalen 

skapar något gemensamt där han talar om förståelse och likriktad medvetande (Övermalm, 2004). 

Forskarna Hedin/Lahdenperä (2005) poängterar vikten av att värdegrunden måste artikuleras och 

konkretiseras för att ge innebörd och mening annars menar de att den är innehållslös. Pedagogerna 

är överrens om hur viktigt värdegrundsarbetet är och det gäller att utnyttja den tid som finns även 

om tiden inte alltid räcker till. På båda förskolorna anser de att de flesta diskussioner sker på den 

avsatta planeringstiden, men att de ständigt strävar efter kontinuerliga diskussioner i samband med 

att olika situationer uppstår under dagen. Öhman (2006) poängterar att det är i vardagsberättelser 

och i de efterföljande reflekterande samtalen som de centrala värdena lyfts fram som respekt, 

hänsyn, tolerans och integritet. Övermalm (2004) har även i sin studie kunnat sig se betydelsen av 

samtal i grupp där pedagoger fokuserar på etiska dilemman i relation till sin arbetssituation. Den 

gemensamma reflektionen blir här central kring dessa frågor. Vidare anser hon att 

kommunikationen underlättas om det finns ett gemensamt intresseområde eller sakfråga för på så 

sätt kan man göra sig förstådd.  Pedagogerna i vår studie nämner även att de arbetar för att uppnå 

samma värdegrund, men att de har olika vägar för att nå dit. Det här kan vi kontra med vad 

Orlenius (2001) säger då han menar att poängen inte är att göra en mall för hur vuxna i förskolan 

ska agera utifrån en gemensam ideologi, utan syftet är att visa på konkreta exempel att vårt 

tyckande styrs av grundläggande normer och värden utifrån.    

 

5.3 Arbetet kring värdegrunden på förskolan 

Orlenius (2001) skriver att det i grunden handlar om den känslomässiga inlevelseförmågan detta 

betonar även Öhman (2006) som viktigt då hon menar att pedagogens främsta uppgift är att 

utveckla och urskilja olika känslor hos barnen alltså, kunna känna det goda. I vår studie har det 

framkommit att dessa två förskolor arbetar med begrepp som känslor, respekt och samspel. Enligt 

Orlenius (2001) handlar det om idag att bemöta barnen på ett så jämbördigt sätt som möjligt. 

Pedagogerna belyser att samspelet är viktigt barn - barn, vuxen – vuxen och barn – vuxen.  
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Det här nämner filosofen Emmanuel Lévinas då han anser att den enskilda människan ställs 

ansikte mot ansikte mot en annan människa, och det bör utgöra grundvalen för alla beslut av 

moralisk karaktär. Vi kan här se en vridning i förhållande till att man tidigare ansåg att barnen 

skulle följa de normer och regler som gällde i vuxenvärlden utan att ifrågasätta. Pedagogerna 

nämner inte begreppet mångkulturalism som värdegrundens innehåll vilket litteraturkällorna gör.  

Att pedagogerna inte har berört begreppet behöver inte betyda att det inte finns.  
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6. SLUTDISKUSSION 
 
Vårt mål med undersökningen har varit att få en fördjupad förståelse av pedagogernas 

föreställningar kring begreppet värdegrunden. Vi kan i Lpfö -98 läsa att värdegrundsarbetet ska 

genomsyra all verksamhet. Båda förskolorna belyste detta i sina lokala arbetsplaner. Förskolorna 

benämnde värdegrunden som något självklart och grundläggande, fast de anser att det är diffust 

och svårt att sätta ord på. Vi frågar oss vad de egentligen menar med ”självklart” är det något 

ytligt som alla bara anser finns eller förutsätter de att alla tänker lika om värdegrundsbegreppen? 

Det känns positivt att förskolorna som varit med i vår undersökning arbetar med ständiga 

diskussioner för att utveckla sitt värdegrundsarbete och därigenom försöka komma djupare i 

frågan.  

 

I sin definition kring värdegrunden framhåller pedagogerna begreppet respekt och där kan vi 

urskilja en relativt samstämmig bild av begreppet. Om vi däremot ställer pedagogernas uttalade i 

relation till exempelvis Orlenius (2001) historiska tillbaka kring förskolan och skolans fostrande 

uppdrag kan vi ställa oss frågan om innebörden i begreppet har förändrats. Har begreppet respekt i 

dagens individualistiska samhälle en tendens till att få en mer innebörd av enkelriktad respekt i 

samspelet mellan pedagog och barn, där den ömsesidiga respekten och solidariteten får stå 

tillbaka.  

 

Det som vid upprepade tillfällen lyfts fram av pedagogerna i vår studie är tidsbristen något som 

upplevs som ett stort dilemma. När det gäller värdegrundsarbetet anser vi att det måste få ta tid för 

att uppnå en god kvalitet i arbetet. Vi tror många gånger att det handlar om att prioritera och att 

bryta traditionella mönster och förnya sitt arbetssätt.   

 

Vi ställer oss frågan ska förskolan vila på en och samma grund? Vi har i vår undersökning kunnat 

urskilja att det går att arbeta för en gemensam grund, men för att lyckas med detta krävs det 

ständiga diskussioner i arbetslaget. Bara för att vi har en gemensam värdegrund behöver inte alla 

tycka lika utan vi har olika vägar att nå dit. Denna mångfald tror vi kan berika arbetet med 

värdegrunden. Vi anser att vi har fått svar på de frågor vi ställde oss i vårt syfte. 
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Avslutningsvis när vi ser tillbaka på vårt arbete så är vi positivt överraskade till att förskolorna i 

vår undersökning är så aktiva i sitt ”värdegrundstänk”. När vi startade upp arbetet om 

värdegrunden var vår föreställning att värdegrunden inte var något som diskuterades ute på 

förskolorna. Under arbetets gång har vi insett vilken lång process det är att utveckla ett 

värdegrundsarbete och det är härligt att se pedagogernas vilja till att utveckla sitt förhållningssätt 

och en fördjupad medvetenhet kring värdegrundsarbete. Eftersom vår undersökning begränsar sig 

till två förskolor skulle det vara intressant med en mer omfattande undersökning kring hur 

förskolor arbetar med ett förankrat värdegrundsarbete. Vi hoppas att vårt arbete har väckt många 

nya tankar kring vikten av diskussion kring värdegrunden. 

Den här undersökningen har gett oss själva en mycket bredare förståelse för området. Vi har fått 

mycket ny kunskap och en del nya idéer. Vi har framförallt kommit till insikt att det är oerhört 

viktigt att arbeta med och ständigt föra diskussioner kring värdegrunden eftersom samhället är i 

ständig förändring. 
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1. Intervjufrågor 
 
a. Kön? 
 
b. Ålder? 
 
c. Hur länge har man arbetat inom förskolan? 
 
d. Vilken utbildning? 

 
2. Vilka föreställningar har du kring värdegrund? 
 
a. Vad lägger du i begreppet värdegrund? 
 
b. Är detta viktiga frågor i förskolan? 
 
c. Varför – Varför inte? 

 
3. Hur arbetar du/ni med värdegrundsfrågor? 
 
a. Hur arbetar ni med värdegrundsfrågor i relation till barnen? 
 
b. Finns det en pågående diskussion kring värdegrundsfrågor i ert arbetslag? 
 
Om nej – varför inte? 
 
Om ja – När förs dessa diskussioner i så fall? 
 
c. Vet ni vad ni står i värdegrundsfrågor i förhållande till varandra i verksamheten? 
 
d. Finns det någon föräldrasamverkan när det gäller värdegrundsarbete? 
 
e. Värdegrunden i Lpfö 98 har ett antal begrepp. Vad handlar exempelvis integritet om? 
 
f. Kan du ge exempel när du värnar barnets integritet?                                                                           


