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Abstrakt 
 
Författare: 
Anna Hartelius Nilsson 
Åsa Ivansson 
 
Titel: 
Samsyn kring värdegrundsarbetet i förskolan? 
Engelsk titel: 
Consensus on Fundamental Values in Preschool? 

Antal sidor: 51 
 
Syftet med detta arbete är att beskriva hur förskollärare upplever att värdegrunden 
implementeras i förskolan samt hur de själva anser att de förhåller sig till dessa normer och 
värden i praktiken. Vi vill även få en uppfattning om vilka faktorer som spelar in vad gäller 
möjligheten att skapa gemensamt förhållningssätt. Utifrån detta har vi ställt frågorna: 
1. Hur tolkar förskollärare värdegrundsuppdraget och hur arbetar de för att skapa samsyn på 
förskolan? 
2. Vilka hinder och möjligheter finns det i förskolan vad gäller att skapa samsyn?  
 
Med en kvalitativ hermeneutisk ansats har vi intervjuat förskollärare och förskolechefer, då 
deras uppdrag uttrycks mer tydligt i styrdokumenten än övrig personals. För att förklara 
resultatet har ett kommunikationsteoretiskt ramverk använts där Habermas, Meads, Bernsteins 
och Israels teorier använts. Resultatet visar på hur de intervjuade uttrycker en klar teoretisk 
bild av värdegrunden men att det finns en osäkerhet i hur värdegrunden förstås. Samtliga 
anser att samtal, diskussion och reflektion är de viktigaste redskapen för att skapa samsyn och 
att detta måste ske kontinuerligt. De upplever inte att det finns någon samsyn på hela 
förskolan men till viss del på respektive avdelning. De saknar kontinuitet i värdegrundsarbetet 
och det är svårt för dem att påverka vad som ska prioriteras. Som hinder nämns lärandemålens 
alltmer framträdande roll vilket innebär att värdemålen hamnar i skymundan. Otydligt 
ledarskap och tidsbrist synliggörs. Det efterfrågas också samarbete mellan huvudman, 
förskolechef, förskollärare och barnskötare.  
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1 Inledning 

Ett	  av	  förskolans	  uppdrag	  är	  att	  se	  till	  att	  barnen	  i	  förskolan	  utvecklar	  en	  förståelse	  för 

samhällets demokratiska värderingar liksom en medvetenhet om sig själva och den värld de 

lever i (Skolverket, 2005).  

 

Att hävda grundläggande värden kräver att värderingar tydliggörs i den dagliga 

verksamheten. Verksamheten ska bedrivas i demokratiska former och därigenom lägga 

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

i samhällslivet. (Lpfö98, 2010 s. 4) 

 

Det finns en enighet inom forskningen, menar Skolverket (2000), att en väsentlig faktor vad 

gäller hur förskolans pedagogiska verksamhet formas är de vuxnas förhållningssätt, som bör 

bygga på en gemensam värdegrund, d v s en samsyn vad gäller de värden och mål som anges i 

förskolans läroplan. Samsynen förklaras främst som viktig utifrån aspekten att barn i 

förskolan står på toppen av sin utveckling vad gäller t ex kroppens, känslolivets och de sociala 

förmågornas tillväxt (Skolverket, 2005) och därför behövs ett konsekvent handlande som 

motverkar otydlighet vad gäller innebörden i demokratiska värden liksom motverkar 

normlöshet (Skolverket, 2000).  

 
Förskolans uppdrag kan vid första anblicken verka klart och tydligt och ses som en manual 

lätt att följa. En uppfattning som, enligt Linnér (2005), vid en djupare insyn är fylld av 

komplikationer. Förskolans värdegrund rymmer flera byggstenar; integritet, solidaritet, 

jämställdhet, lika värde samt människolivets okränkbarhet och där kittet dem emellan är 

omsorg, hänsyn och rättvisa. Begrepp som, när de tolkas, färgas av förskollärarnas olika 

erfarenheter från sitt arbete, sitt privatliv och från det som sker i samhället (Linnér, 2005 s. 

117). Vårt sätt att tolka de värden vi förskollärare ålagt oss att arbeta efter skiljer sig åt, vilket 

skulle kunna antas innebära att den likvärdighet skollagen föreskriver inte kan göras gällande. 

Något som i sin tur kan innebära ett slags lotteri vad gäller barns utveckling och lärande i 

förskolan. Alexandersson (1999) menar att även om alla säger sig vara för demokrati är 

begreppet inte entydigt definierat vilket han anser beror på att vi mer eller mindre tar för givet 

att vi lägger samma innebörd i det. Bristen på diskurs, samtal och reflektion riskerar att 

urholka värdebegreppen och skapa en ”värdeosäkerhet” (Linnér, 2005), vilket i sin tur 

försvårar den samsyn vad gäller dessa värden som förespråkas i Skolverkets Allmänna råd 
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(2005). Utifrån detta har vår nyfikenhet väckts vad gäller förskolans värdegrund. Finns det en 

uttalad samsyn mellan vuxna som arbetar i förskolan? Samtalas det om värdebegreppen? 

Sätter man dem i förhållande till den pedagogiska praktiken? Reflekteras det över hur 

begreppen används i praktiken och hur dessa förhåller sig till styrdokumenten? Frågorna är 

många och viktiga att söka svar på, vilket vi ämnar göra i detta arbete.  

1.1 Syfte 

Vårt syfte är att skildra förskollärares syn på hur värdegrunden implementeras i förskolan, hur 

de själva anser att de arbetar med dessa normer och värden i praktiken samt hur de upplever 

arbetet vad gäller ett gemensamt förhållningssätt av dessa värden. Vi vill även belysa vilka 

faktorer som spelar in vad gäller möjligheten att skapa samsyn och gemensamt 

förhållningssätt.  

1.2 Frågeställningar 

1. Hur tolkar förskollärare värdegrundsuppdraget och hur arbetar de för att skapa samsyn på 

förskolan? 

 

2. Vilka hinder och möjligheter finns det i förskolan vad gäller att skapa samsyn? 

 

Dessa frågor söker vi svaren på genom att intervjua förskollärare och förskolechefer.  

2 Tidigare forskning 

Den tidigare forskning vi har hittat vad gäller värdegrunden handlar främst om skolan och 

lärares syn på demokratiuppdraget, eller om hur man arbetar med barn och elever för att lära 

dem normer och värden som ska fostra dem till demokratiska medborgare. Mycket lite 

handlar om förskollärares tankar och förhållningssätt och än mindre om samsynen bland 

vuxna inom förskolan. Två olika vetenskapliga skrifter; en rapport av Skolverket och en 

avhandling av Linnér (2005) är de för oss mest relevanta. 

 

År 2000 presenterade Skolverket sin rapport ”En fördjupad studie om värdegrunden – om 

möten, relationer och samtal som förutsättningar för arbetet med de grundläggande 

värdena.” En studie vars syfte var att undersöka hur värdegrundsarbetet såg ut på landets 

skolor och förskolor. Den bedömning som gjordes kom främst att baseras på skolans 
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utvärderingsmaterial då förskolan inte hade tillräckligt ”tillförlitliga uppgifter om hur 

värdegrunden praktiseras” (s. 4). Detta menade de berodde på brister i lokal uppföljning och 

utvärdering. Utifrån detta faktum ansåg Skolverket att utvärderingsinstrument behövde 

arbetas fram för att synliggöra värdegrundsarbetet. Vissa resonemang i rapporten menar de 

ändå berör förskolan, men det är svårt att riktigt veta vad, då deras rapport främst bygger på 

skolans material. En av de största möjligheterna för att få till stånd ett gott värdegrundsarbete 

anser de handlar om ”att skapa mötesplatser för reflekterande samtal om etik och moral, både 

vertikalt och horisontellt i organisationen” (s. 9).  

 

Susanne Linnérs avhandling om ”Värden och villkor – pedagogers samtal om ett yrkesetiskt 

dokument” (2005), beskriver hur diskursen kan skapa ett värdeetiskt dokument och visar hur 

vuxna inom förskolan förhåller sig till värdegrunden. Utgångspunkten är att 

värdegrundsfrågor fått ett allt större fokus både i samhället och i skolan. Med hjälp av 

Habermas kritiska kommunikationsteori tittar Linnér så på hur lärare samtalar om 

värdegrunden och vad som påverkar dem i deras diskurs. Det handlar om ”att belysa den 

pedagogiska praktiken som kommunikation, d v s visa på samtalets möjligheter i mötet 

mellan teori och praktik” (s. 47). Linnér (2005) utgår från kommunikationen som redskap vad 

gäller möjligheten att mötas i värdemålen. Resultatet visar på att det är lång väg att gå innan 

alla får möjlighet att göra sin röst hörd. Delaktighet, rättvisa och likvärdighet är begrepp att 

arbeta vidare med. Det är en avhandling om att ena lärare i ett värdeetiskt dokument som 

fungerar i praktiken. Studien visar på hur grupper kommunicerar olika och därför lyckas mer 

eller mindre bra med att komma fram till ett gemensamt värdeetiskt dokument. Hur lärare 

uppfattar samsyn står dock inte i fokus rent uttalat, något som vi känner är en fråga som 

väckts utifrån denna avhandling.  

3 Bakgrund 

Syftet med denna tillbakablick är att ge en uppfattning om hur värdegrunden inom förskolan 

förändrats över tid parallellt med den samhälleliga utvecklingen, vad den tagit sitt avstamp 

ifrån samt hur den kommit till uttryck i de olika styrdokumenten. 	  

3.1 Läroplanens framväxt 

Sedan andra världskrigets slut har förskolan varit en statlig angelägenhet. Dock skulle det 

dröja till 1970-talet innan det politiska intresset blev så stort att en lagstadga, förskolelagen, 
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kom till och som bidragit till framväxten av dagens läroplan. 1951 föreslogs en lag om allas 

rätt till dagvård där pedagogik och omsorg skulle gå hand i hand. Detta förslag fick inte stor 

genomslagskraft då det stred mot samhällets rådande åsikt att mödrar helst skulle vara hemma 

med sina barn. Familjedaghem sågs av utredningen som ett alternativ till daghem som då 

främst var en social åtgärd för att hjälpa ensamstående mödrar som hade behov av barntillsyn 

(Skolverket, 1998).  

 

Den utredning som har haft stor betydelse för dagens förskoleverksamhet och dagens läroplan 

är barnstugeutredningen 1968. Nu kom en diskussion igång om barnomsorgens betydelse 

både för familjen och för barns fostran och utveckling. Utredningen genomsyrades av en 

demokratiuppfattning om likvärdiga uppväxtvillkor och en fostran med barnet i centrum 

(Skolverket, 1998). Barnstugeutredningen innebar förändringar på så väl det inre arbetet i 

förskolan som på förskolans mål, organisation, innehåll och arbetssätt. Genom 

barnstugeutredningen kom ett förslag om det dialogpedagogiska arbetssättet som senare 

kritiserades av många. Den dialogpedagogiska modellen utgick från att barn och vuxna bör ha 

en kontinuerlig dialog där ett ömsesidigt givande och tagande ifråga om känslor, upplevelser 

och kunskaper både inom ett inre och ett yttre plan diskuterades.  Individen skulle successivt 

arbeta sig fram till normer och värderingar som den senare vill hävda och själv uppleva. 

Utredningen bidrog till att förskolans mål granskades och de demokratiska idealen, likvärdiga 

uppväxtvillkor och barnets rätt till goda utvecklingsmöjligheter kom att stå i fokus 

(Skolverket, 1998).   

 

1986 utarbetade Socialstyrelsen på uppdrag av regeringen ett pedagogiskt program för 

förskolan, som gavs ut våren 1987.  Enligt detta var utgångspunkten omvårdnad, omsorg, 

arbete, lek och inlärning och skapande verksamhet. Tre områden skulle forma det 

pedagogiska innehållet: natur, kultur och samhälle. I området samhälle fanns samhällsfrågor 

som fostran till demokrati, jämlikhet, solidaritet och ansvar. Det pedagogiska programmet 

fick kritik och de som utvärderade programmet menade att det främst fungerat som ett 

administrativt dokument. Det är först elva år senare som förskolan får sin första läroplan, 

Lpfö98 och den erkänns som en pedagogisk verksamhet. Detta kan ses ur ett historiskt 

perspektiv och för första gången är målen för förskolan styrande för den pedagogiska 

verksamhetens innehåll och arbetssätt (Skolverket, 1998).  
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3.2 Värdegrunden i läroplanen 

Redan 1946 gjordes en utredning av den svenska skolpolitiken och med den blev skolans 

demokratiska uppgift tydligare. Utredarna menade att man med den ville att skolan skulle visa 

vägen mot en demokratisering av samhället (Orlenius, 2001). Skolans främsta uppgift var att 

fostra demokratiska människor. Dock blev detta ingen framgång och demokratifostrandet 

hamnade i bakgrunden. Det är först på 90-talet som värdegrunden allt mer prioriteras. Linnér 

(2005) menar att det nu sker en samhällsförändring som är väsentlig vad gäller 

värdegrundsfrågor. Sverige blir nu ett allt mer mångkulturellt samhälle där gemensamma 

normer och värden blir allt viktigare att arbeta med. Linnér (2005) menar att ”i en växande 

pluralism kan det allt mindre förutsättas att gemensamma normer och värden upprätthålls” (s. 

18), då t ex segregering av människor från olika länder kan ses som en riskfaktor vad gäller 

att värden som t ex solidaritet försvagas. I samhällsdebatten kunde höras att 90-talet skulle bli 

”etikens årtionde” och läroplanernas formuleringar kan ses i ljuset av detta, men de kan även 

ses som en konsekvens av det mångkulturella och det alltmer pluralistiska samhället 

(Orlenius, 2001).  År 1999 aktualiserades värdegrunden främst genom dåvarande skolminister 

Ingegerd Wernersson som tog initiativ till ett så kallat värdegrundsår. Detta gjorde att 

värdegrunden i både förskolans och skolans läroplaner fick en mer framträdande roll. 

Skolministern menade att läroplanernas mål för värdegrunden var klara och tydliga, även om 

de är mycket komplexa, vilket kan leda till att det blir svårt att omsätta målen i praktiken 

(Orlenius, 2001).  

 

Läroplanen för förskolan inleds med förskolans värdegrund och uppdrag. ”Förskolan vilar på 

demokratins grund” och ”var och en som verkar inom förskolan ska främja aktningen för 

varje människas egenvärde och respekten för vår gemensamma miljö” (Lpfö98, 2010 s. 4). De 

vuxna som arbetar i förskolan anges som ansvariga för verksamheten i läroplanen, deras 

förhållningssätt till barnen, föräldrarna och varandra är centralt (Skolverket, 2005). Skolverket 

menar att personalen i förskolan regelbundet bör diskutera vad det innebär att tydliggöra 

grundläggande värden i det dagliga arbetet tillsammans med barnen (2005). Skolverket 

påpekar ytterligare att det centrala i arbetet med värdegrunden är att de vuxna delar en 

helhetssyn på förskolans uppdrag samt vikten av ett gemensamt förhållningsätt.  
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4 Analytiska utgångspunkter 

I detta kapitel ges en förklaring till de begrepp vi anser är betydelsefulla att ringa in för att 

tydliggöra arbetets grund. De begrepp som vi ser som utgångspunkter för vår undersökning 

och som är viktiga att tolka och reflektera över så att de ges en så tydlig innebörd som möjligt 

är; värdegrund och demokrati, samsyn och likabehandling, samt organisation och ledarskap. 

Då vårt arbete handlar om ett axplock av förskolor är det förskolan vi oftast kommer att 

hänvisa till även om det som vi skriver om oftast inkluderar skolan och även om mycket av 

den litteratur vi tagit del av till stor del ofta främst utgår ifrån skolan. Vi har valt benämningen 

vuxna när vi pratar om dem, som är involverade i förskolan i generella drag – d v s när 

skillnader mellan olika yrkesroller inte är viktiga att påpeka.  

4.1 Värdegrund och demokrati 

Begreppet ”värdegrund” har vi lagt mycket tid på till att hitta en tydlig innebörd av då 

begreppet, i den litteratur vi tagit del av; t ex Dahlkwist (2006), Alexandersson (1999) samt 

Linnér (2005), presenteras som svårdefinierbart. Dels menar de att begreppet i sig rymmer så 

många olika värden, dels att det inte går att isolera till förskolan och skolans värld utan är ett 

sammanfattande begrepp för de demokratiska värden som råder i samhället. Något som 

innebär att begreppet inte heller kan agera självständigt då dess ständiga följeslagare både i 

samhället och i förskolans och skolans styrdokument är demokrati. Även det ett begrepp som 

kommer att tydliggöras i detta kapitel. Dahlkwist skriver: 

 

All verksamhet i skolan måste bygga på de grundläggande etiska och moraliska 

principer som resten av samhället vilar på. Verksamheten i skolan kan varken vara strikt 

värdeneutral eller bygga på privata värderingar som går stick i stäv med den grundsyn 

som uttrycks i läroplanerna. (Dahlkwist, 2006 s. 10) 

 

En problematik i värdegrundsbegreppet är dess komplexitet i förhållandet mellan teori och 

praktik. Dahlkwist (2006) menar att även om värdegrunden är ett centralt begrepp i 

läroplanerna och i skolans vardagliga verksamhet, är det ”långt ifrån något entydigt definierat 

begrepp vare sig för skolans personal, dess elever eller andra” (s. 10). Hur värdegrunden 

förstås, tolkas och praktiseras är inte självklart vilket har resulterat i ett flertal avhandlingar, t 

ex Linnérs (2005) ”Värden och villkor – pedagogers samtal om ett yrkesetiskt dokument”, 
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rapporter, utvärderingar och analyser som försöker finna reda i detta. Dock finns vissa 

förklaringar som ringar in dess mer konkreta betydelse och som här får teckna konturerna.  

 

Värdegrund som begrepp i förskolan uppstod i och med de läroplaner som introducerades i 

början av 1990 – talet (Arnér, 2006), och avser de ”grundläggande värdefrågor vilka finns 

med som en värdemässig och moralisk ryggrad i skolans verksamhet” (Dahlkwist, 2006 s. 

11). Att den fått en allt mer framträdande roll beror bl. a på att den sociala kompetensen blivit 

allt viktigare på arbetsmarknaden, att de mänskliga rättigheterna ur ett globalt perspektiv 

blivit allt mer framträdande samt att vårt samhälle blivit mer och mer mångkulturellt 

(Skolverket, 2000). Läroplanerna dikterar förskolans skyldighet att följa vissa demokratiska 

värden som skapar de normer vuxna inom förskolan förbinder sig att följa. Skolverket (2000) 

menar att värdegrunden visar på de förhållningssätt, i bemötandet av och i kommunicerandet 

med varandra, som ska råda. Ett förhållningssätt som alltid ska ses som en aktiv process där 

alla vuxna tar aktivt ansvar för dess fortskridande.  

 

Som vi nämnt tidigare är styrdokumentens värdegrund inte något som enbart rör 

skolverksamheten. Den är en spegling av samhällets värdesyn både från ett internationellt 

liksom ett nationellt perspektiv. Inte minst barnkonventionen spelar en stor roll för hur 

förskolans läroplan är utformad. Allt det som ryms i skolverksamhetens mål vad gäller 

normer och värden, d v s ”människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla 

människors lika värde, jämställdhet mellan könen samt solidaritet med svaga och utsatta 

(Lpfö98, 2010, s.4), utgår ifrån barnkonventionen och är viktiga pelare för demokratin att stå 

på (Skolverket, 2011). På så sätt hör värdegrunden och demokratin ihop. Värdegrunden	  

handlar först och främst om vårt förhållningssätt, både till varandra och till barnen, om hur vi 

bemöter och värderar varandra samt hur vi kommunicerar (Skolverket, 2000 s. 9). Det är en 

aldrig avstannande process där teori och praktik måste mötas och där vi vuxna har ansvaret 

för att det blir så. “Hur verksamheten fungerar och arbetar i sin helhet, och hur barn och unga 

involveras i detta arbete, är demokratisk fostran i praktiken” (Skolverket, 2000 s. 9). Det 

måste finnas kunskap om demokrati och demokratiska värden. Fritzén (2003) menar att de 

värdebegrepp som är knutna till demokrati ständigt måste analyseras och diskuteras i den 

pedagogiska processen.  
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Demokrati är inte något självklart begrepp utan rymmer otaliga definitioner. Vi väljer att 

definiera det utifrån Englunds tankar (Jonsson & Roth, 2003) som han benämner den 

normativa deliberativa demokratiuppfattningen och som även Skolverket (2000) menar är den 

uppfattning som skolans värdegrund baseras på. Det handlar om ständigt	   pågående möten 

mellan olika synsätt och hur dessa bemöts och kommuniceras. Däri ryms en strävan efter att 

göra alla delaktiga utifrån jämlika förutsättningar. I läroplanen för förskolan (Lpfö98, 2010) 

upplever vi en övervägande normativ demokratiuppfattning där normer och värden ligger till 

grund för allt lärande. Dock är det inte alls uttalat vilken slags uppfattning som råder utan är 

något som förstås i hur uppdrag, riktlinjer och mål formuleras. Förskolans läroplan inbjuder, i 

och med detta, till samtal och argumentationer om hur vi ser och tolkar den. Den deliberativa 

demokratin sätter diskussion och argumentation i centrum där individen lyssnar på den andres 

argument och åsikter i samma utsträckning som han eller hon för fram sina egna. I det 

deliberativa samtalet finns en strävan att hitta värden som alla kan skriva under på. De 

deliberativa dragen framkommer tydligt i Lpfö98 (Skolverket, 2010). Ett exempel på detta är: 

”Förskolan ska vara öppen för skilda uppfattningar och uppmuntra att de förs fram. Varje barn 

ska ges möjlighet att bilda sig egna uppfattningar och göra val utifrån de egna 

förutsättningarna […]” (s. 5). 

4.2 Samsyn och likabehandling 

Samsyn i detta sammanhang är inte självklart. Konkret handlar det om ett gemensamt sätt att 

se på saker och ting – i det här fallet på demokrati och värden. Skolverket skriver i Allmänna 

råd (2005) om hur viktigt det är att de vuxna inom förskolan delar en helhetssyn vad gäller 

normer och värden och ”har ett gemensamt förhållningssätt till verksamheten” (s. 29). För att 

så ska vara fallet krävs återkommande diskussioner angående detta arbete, menar de. Dessa 

råd kan verka nog så enkla att ta till sig, men rymmer en problematik, menar Romhed 

(Alexandersson, 1999). Även om alla anser sig vara för demokrati är det inte alltid klart vad 

man lägger i begreppet eller om det finns en enighet vad gäller begreppet. ”[…] samsynen på 

vad vi i dagligt tal kallar demokrati är kanske inte så stor som tas för givet” (s. 75), skriver 

Romhed och menar att om så är fallet finns det ett problem med att demokratibegreppet fått 

en så framträdande och förenklad roll ” i den skolpolitiska retoriken, liksom i skollagen och 

läroplanen” (s. 75). Kan man tala om samsyn om det demokratiska uppdraget lätt går att tolka 

på flera olika sätt och är vagt formulerat, frågar sig Romhed. Liksom Skolverket och Fritzén 
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(2003) anser Romhed att de normer och värden som ingår i förskolans demokratiuppdrag 

ständigt måste tolkas och diskuteras. Dock ger han en mer ingående förklaring till varför: 

 

Risken är att samsynen kring demokratin allt för enkelt tas för given och att oenigheten 

och hoten bagatelliseras eller sopas under mattan. De demokratiska värden som 

läroplanen vill försvara är inte en gång för alla givna, de är tvärtom alltid hotade och 

måste därför ständigt hävdas och försvaras. De är inte heller alldeles entydiga och 

oomstridda utan måste fortlöpande bli föremål för tolkning och diskussion. (Romhed i 

Alexandersson, 1999 s. 89) 
 

En god värdegrund främjar likabehandling. En medveten samsyn främjar likabehandling. 

Enligt skollagen ska en likabehandlingsplan arbetas fram på varje förskola där verksamheten 

tydliggör sin värdesyn samt hur man arbetar för att främja och utveckla denna liksom hur man 

förebygger och åtgärdar det som strider mot densamma. En plan som innebär att alla barn/ 

elever har rätt att utvecklas och lära i en trygg miljö och bemötas med respekt. 

Verksamheterna skall stödja och synliggöra arbetet med att främja barns och elevers lika 

rättigheter och möjligheter och deras arbete mot diskriminering, trakasserier och kränkande 

behandling på ett målinriktat sätt, där goda möjligheter ges till systematisk utvärdering 

(Skolverket, 2009).  

 
Om arbetet med likabehandling ska vara levande är det viktigt att de vuxna i förskolan är 

engagerade och vågar ifrågasätta de normer som outtalat, styr de vuxnas syn på barn och 

verksamhet. Normer som hänger ihop med t ex kön, sexualitet, funktionsnedsättning, etnicitet 

och religion. Regelbunden reflektion och samtal blir då viktiga redskap. Det yttersta ansvaret 

vad gäller att tillhandahålla rätt redskap och leda likabehandlingsarbetet har förskolechefen. 

Förskollärarna har ett ansvar för kartläggningen av arbetet, de vet vad som händer och sker i 

verksamheten och vad som behöver åtgärdas, en bra kartläggning ger goda förutsättningar 

med likabehandlingsplanen. Likabehandlingsplanen riktar sig till alla som arbetar på en 

förskola alltså även till köks- och städpersonal och vikarier som bör få en introduktion och 

genomgång av detta arbete.  (Förskoletidningen för kompetensutveckling nr. 2, 2013). 

4.3 Organisation och ledarskap 

Vi fokuserar här på att förklara och diskutera ledarskapets uppdrag och betydelse utifrån 

förskolechefens, och till viss del kommunens, ansvar som ledare för de som arbetar i 

förskolan. Det är alltså inte förskollärarens ledarskap som främst kommer i fokus, även om 
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det i förskolan är en viktig del av förskollärarens pedagogiska uppdrag. Huvudansvaret för det 

samlade ledarskapet utövas av förskolechef och förskollärare, men vilar dock alltid på 

förskolechefens axlar (Skolinspektionen, 2012/13), vilket är något som är viktigt att poängtera 

då förskolechefen kan delegera vissa delar av innehållet i verksamheten till en anställd som 

han eller hon bedömer har tillräcklig erfarenhet och kompetens. Delegeringen kräver tydliga 

regler liksom god återkoppling då uppdraget annars kan bli alltför betungande för den 

anställde. Detta p.g.a. att ”de relationer som finns inom och mellan personer i en förskola är 

för komplexa” (Ivarsson Alm, 2013 s. 95).  

	  

Som pedagogisk ledare och chef för förskollärare, barnskötare och övrig personal i 

förskolan har förskolechefen det övergripande ansvaret för att verksamheten bedrivs i 

enlighet med målen i läroplanen och uppdraget i dess helhet. Förskolechefen har 

ansvaret för förskolans kvalitet […] (Skolverket, 2010 s. 16) 

	  

I Skolverkets Allmänna råd (2005) presenteras förskolechefens ansvar för förskolans 

verksamhet som en förlängning av huvudmannens, vars uppgift är att skapa en god förskola 

som på ett medvetet sätt leder utifrån läroplanen. ”Kommunen bör […] se till att förskolans 

chef är väl förtrogen med det dagliga arbetet i förskolan” (s. 12). Något som blir ytterst 

komplext, menar Hellstadius (2012-01-31) både vad gäller organisationsform och 

behörighetskrav, då de skollagar som stiftats är väldigt diffusa. Vad gäller 

organisationsformen får det endast finnas en förskolechef per förskoleenhet. En enhet som 

enligt skollagen definieras som en av huvudmannen, t ex kommunen, organiserad enhet där 

verksamheten sker i en eller flera byggnader som ligger nära varandra (Hellstadius, 2012-01-

31). Enhetens storlek kan vara näst intill obegränsad och den tidigare aktuella lösningen med 

delat ledarskap är inte längre ett alternativ. Vad gäller behörighetskravet, menar Hellstadius	  

att även det ges fritt tolkningsutrymme då lagen inte preciserar vad kraven på utbildning, 

erfarenhet och pedagogisk insikt innebär. Någon specifik utbildning krävs alltså inte och det 

är upp till huvudmannen att avgöra detta (Hellstadius, 2012-01-31). Något som kan antas 

innebära att tillgänglig tid och kunskap hos förskolecheferna varierar inom olika enheter.  

	  

Goda ledaregenskaper, kunskap om styrning och kontinuerlig närvaro på förskolan krävs för 

att förskolechefen ska kunna se verksamheten utifrån pedagogernas perspektiv, menar 

Ivarsson Alm (2013). Kvaliteten på förskolan är beroende av detta möte med en chef som är 
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väl insatt i verksamheten och som leder förskolan på ett medvetet sätt med goda kunskaper i 

mellanmänskliga relationer. Det är också förskolechefens uppgift att se till att alla som arbetar 

i verksamheten känner till värdegrunden samt att få alla att arbeta för att upprätthålla och 

utveckla den. ”Det är ingen enkel uppgift som kan delegeras, utan en finkänslig uppgift som 

måste preciseras och diskuteras fortlöpande för att det ska fungera”, skriver Ivarsson Alm 

(2013 s. 94).  

5 Teoretiska utgångspunkter 

Kommunikationens betydelse för ett gott värdegrundsarbete är något som poängteras i 

litteraturen vi tagit del av, vad gäller så väl en god grupprocess som helhet och gruppens 

värdegrundsarbete mer specifikt. Samtalsmodeller och samtalsformer avlöser varandra och 

även om de skiljer sig något åt är det samspelet och relationens betydelse i kommunikationen 

som är det centrala. Skolverket skriver t ex i stödmaterialet ”Förskolans värdegrund och 

skolans värdegrund” (2011) om det deliberativa samtalet (att uttrycka egna åsikter samt 

överväga andras), det filosofiska samtalet (att diskutera kring frågor som t ex Vad är gott?) 

och det sokratiska samtalet (att diskutera värden i fördjupade samtal) där den gemensamma 

nämnaren förklaras ”utveckla både demokratisk kompetens och tänkande kring olika ämnen 

och frågor” och menar att detta ”förhållningssätt som är en förutsättning för att värdegrunden 

ska genomsyra hela verksamheten synliggörs i olika former av samtal” (s. 60). Även Linnér 

(2005) kommer fram till samtalets betydelse för att ge ”pedagoger möjlighet att tala om sina 

erfarenheter och föreställningar” (s. 170), vilket är avgörande för att värdegrunden inte bara 

blir en klyscha utan en del av den vardagliga verksamheten. Kommunikationen som ett 

teoretiskt perspektiv bör så diskuteras för att	  bidra till en fördjupad förståelse av det resultat vi 

fått fram samt för att i ett vidare led kunna hitta svar på våra frågor. Habermas 

kommunikationsteori där det kommunikativa handlandet står i fokus problematiserar 

förhållandet samhällets utveckling och kommunikationens värdeförändring vilket vi anser kan 

vara ett teoretiskt stöd i föreliggande arbete. För att få vidare insikt behöver vi även veta vilka 

faktorer som påverkar vårt samspel och vårt kommunicerande. Till vår hjälp tar vi Meads 

tankar om hur symboler och strukturer påverkar våra möten liksom Bernsteins och Israels 

tankar om hur ett utvecklat eller begränsat språk avgör möjligheten att använda språket. 
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5.1 Vad menar vi med kommunikation? 

När vi använder begreppet kommunikation syftar vi på samspel mellan människor, men även 

samspelet inom människan då vi ”ständigt för en inre dialog med oss själva”(Nilsson & 

Waldemarsson, 2007 s. 9). Kommunikationen blir en viktig del i mötet med varandra liksom i 

vårt sätt att utveckla vår språkliga medvetenhet. Författarna skriver:	  
 

Språk och kommunikation gör det möjligt för oss att möta andra människor, men på sätt 

och vis också att möta oss själva. Det är i andras reaktioner på oss som vi så att säga får 

syn på oss själva. Att vi kan mötas och skapa något gemensamt innebär att vi har 

kompetens att hantera vårt språk både psykologiskt och socialt. (Nilsson & 

Waldemarsson, 2007 s. 11) 

	  

I begreppet ryms både verbal och icke-verbal kommunikation där det först nämnda handlar 

om språket som symbolskapande, där ord sätts i ett sammanhang för att skapa mening både i 

tal och tanke. Häri ryms bl. a reflektionen, både den enskilda och den gemensamma, som en 

viktig del och som Linnér (2005) menar är nödvändig för en ökad samsyn av normer och 

värden i förskolan. Reflektionen bidrar till att förhindra att hamna i en ”förtrogenhetsfälla, 

som innebär att man blivit förtrogen med en verksamhet på ett sådant sätt att man oreflekterat 

bidrar till att konservera fördomsbaserade rutiner” (Linnér, 2005 s. 37). Den icke-verbala 

kommunikationen förekommer i flera olika former såsom mimik, avstånd, röstläge, tystnad, 

gester och andra kroppsrörelser, och påverkar i hög grad det sociala samspelet (Giddens, 

1997).  

5.2 Kommunikativt handlande 

Denna teori har sin grund i Habermas kritiska syn på det moderna samhällets utveckling, där 

ekonomisk och administrativ rationalitet får ett av samhället rättfärdigat kunskapsövertag över 

det kommunikativa samspelet och där olika åsikter inte ges samma dignitet. ”De ’mänskliga’ 

sidorna av en organisation som medbestämmande, delaktighet och arbetslivskvalitet kan 

förvandlas från mål till medel och kan därmed underordnas makt och teknisk kontroll” 

(Linnér, 2005 s. 42). Lösningen på detta kallar han kommunikativt handlande där 

ömsesidighet och respekt mellan individer är det primära. Rationaliteten i sig ser han inte som 

problemet utan snarare, som förklarat ovan, dess alltför snäva definition. Själv delar han in 

rationalitetsbegreppet i tre delar; pragmatisk, etisk och moralisk. Den pragmatiska 



Värdegrund och samsyn i  förskolan 
	  
	  

	  
	  

15	  

rationaliteten löser de problem som gör nytta på ett effektivitetsinriktat sätt, den etiska 

rationaliteten löser problem på ett kulturellt och traditionellt sätt och med mycket lite 

reflektion och den moraliska rationaliteten löser problemen på ett reflekterat sätt där rättvisa 

och respekt för varandras åsikter ges stort utrymme. Det är denna sist nämnda rationalitetsdel 

som Habermas menar är ”en möjlig väg att få en fungerande samvaro mellan människor med 

olika värdegrunder på en mer universell nivå” (Linnér, 2006 s. 43). På så sätt blir vägen till 

samsyn en kommunikativ process där ömsesidighet, argumentation, delaktighet och 

samförstånd hamnar i främsta ledet tillsammans med kritiskt tänkande och åsiktsfrihet 

(Fritzén, 2003).  

5.3 Symboler och strukturer 

Det är språkets och symbolernas roll i samspelet mellan människor som är det avgörande för 

hur vi kommunicerar och skapar relationer, menar Mead, tolkad av Giddens (1997). Symboler 

är ord för något som vi fått en innebörd av och som vi kan förhålla oss till utan att behöva se 

objektet, både i tanke och tal. ”Att eftersträva ett symboliskt tänkande frigör oss från att vara 

begränsade till det vi gör i stunden:” (Giddens, 1997 s. 607) De symboler vi utbyter med 

varandra gör så våra handlingar meningsfulla – de befäster värden.  Den symboliska 

interaktionismen är dock inte det enda avgörande för hur vi kommunicerar och skapar 

relationer. Med i leken är sociala och samhälleliga strukturer i form av t ex könsroller, 

kulturer, traditioner, samhällsklasser, etnicitet och religion som begränsar våra handlingar 

(Giddens, 1997). Dessa strukturer påverkar så hur vi tolkar det som uttrycks – verbalt och icke 

verbalt. De ligger som underlag till hur ett uttryck förmedlas och hur det tas emot (Nilsson & 

Waldemarsson, 2007). Vi färgas av dessa strukturer, men är för den skull inte passiva. Våra 

val, och i förlängningen handlingar, kan bli medvetna om vi inser vad vi påverkas av och 

varför, menar Giddens. Han skriver: 

 

Vägen till att överbrygga klyftan mellan de två synsätt som betonar struktur och 

handling går via en insikt om att vi aktivt skapar och återskapar sociala strukturer 

medelst våra vardagliga handlingar. (Giddens, 1997 s. 613) 

 

Habermas och Mead sätter båda in kommunikationen i sociala och samhälleliga strukturer och 

visar på hur kommunikationen och det sociala samspelet påverkas och utformas i relation till 

samhällets dåtid och nutid samt till de sociala och kulturella arv vi bär med oss. Det är dock 

viktigt att påpeka att de två teorierna förklarar olika delar inom kommunikationen där 
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Habermas går djupare in i kommunikationsprocessen medan Mead förklarar hur olika delar i 

samspelet gör individens handlingar meningsfulla (Fritzén, 2003; Giddens, 1997).  

5.4 Kommunikativ kompetens  

Stensaasen och Sletta (2000) menar att då så många olika faktorer spelar in i det 

kommunikativa samspelet fylls det lätt av komplikationer, både i privata och professionella 

sammanhang. I mötet mellan individer i skolans värld anser de att ett lyckat samspel kräver 

kommunikativa färdigheter, vilka kan utvecklas genom inlärning av t ex sociala färdigheter så 

som respekt, engagemang och vidsynthet. På så sätt kan vi, trots de olikheter vi bär med oss, 

mötas i samtalet och skapa en större möjlighet att enas kring normer och värden. Så menar 

författarna att vi kan skapa en förståelse för varandras olikheter, t ex att vad en person tolkar 

som integritet tolkar en annan som halsstarrighet (s. 173). Förskolan bör fungera som en 

social mötesplats där vuxna och barn möts i olika konstellationer och i olika möten där 

kommunikation har en framträdande roll. Här menar Stensaasen och Sletta (2000) att skolans 

ledare har ett stort ansvar vad gäller att skapa ett gott kvalitetsarbete. ”Kvalitetsarbetet måste i 

skolan liksom i näringslivet koncentreras på arbetsprocesserna, eftersom det är där värden 

skapas.” (s. 23) Det handlar om att förbättra lärares, och i nästa led även barnens, möjligheter 

att få mer kompetens fysiskt, känslomässigt, intellektuellt, socialt, personligt och 

kunskapsmässigt. Även Juul och Jensen (2002) belyser vikten av kommunikativ kompetens 

och poängterar att även om ledaren har ett stort ansvar är det viktigt att också personalen tar 

sitt. Den kommunikativa kompetensen är beroende av flera olika delar, såsom språklig 

kunskap liksom kunskaper i och om makt och kontroll mellan och inom olika nivåer.  

5.4.1 Språklig kunskap 
	  
Vårt språk är en livsyttring bestående av ett regelsystem som är institutionaliserat – d v s 

något som vi lärt oss i ett visst sammanhang (Israel, 1992). Det handlar dels om kunskaper 

vad gäller ordförråd och ordförståelse samt hur vi anpassar vårt språk till vem vi pratar med. 

För att kunna förstå varandra krävs en korrekt språkanvändning. För att få en djupare 

förståelse för innehåll och innebörd krävs språklig kompetens där vi kan röra oss både i ett 

vardagsspråkligt sammanhang, men också i ett vetenskapligt sammanhang. Annars, menar 

Israel (1992), blir det omöjligt att förklara sakers relationer till varandra och hur olika 

praktiker, t ex ekonomiska och sociala, förklarar olika begrepp, som t ex värdegrund och 

samsyn i förskolan. Det vardagliga språket, d v s det vi använder oss av i vardagliga samspel 
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och situationer, och det vetenskapliga språket d v s det språk som är specifikt för ett visst 

kunskapsområde, är egentligen två sidor av samma mynt, menar Israel, då det vetenskapliga 

språket bör ses som en precisering av det vardagliga. Denna precisering hjälper till att förklara 

vetenskaplig kunskap med förståeliga ord som vidare skapar en logik och gemenskap i språket 

som alla berörda kan ta till sig och dela (Israel, 1992). Det gemensamma språket kan så antas 

stärka samsynen och bryta de traditionella och kulturella arv vi bär med oss. För att detta ska 

fungera måste utgångspunkten vara ”att personerna är likställda i sin egenskap av 

språkbrukare” (s. 180).  

5.4.2 Makt och kontroll 
	  
Vi är alla produkter av samhället och vi har alla färgats av den miljö vi vuxit upp i, menar 

Bernstein (1983). Hur vi kommunicerar och hur mycket makt och kontroll vi har beror på de 

koder vi lärt oss att uttrycka och tyda. Olika klasser pratar olika språk, kodar av olika och 

tolkar begrepp och information olika. Hur vi passar in och bemöts i samhällets organisationer 

och kontexter beror så på om vi använder samma språk som förmedlaren gör liksom hur 

tillåtande och insatt förmedlaren är vad gäller dessa olika språk. Detta är en klassfråga, menar 

Bernstein (2000), där kommunicerandet och relationer, mellan olika samhällsklasser ”bygger 

på ojämlikheter i fördelning av makt och i fördelningen av social kontroll” (s. 178). Språkets 

betydelse bör vi skaffa oss kunskaper om för att överbrygga dessa klasskillnader och skapa en 

mer jämlik kommunikation samt utmana befintliga maktstrukturer. Utifrån dessa kunskaper 

kan vi så skapa ett nytt språk tillsammans (Bernstein, 2000). 

 

A new language offers the possibility of a fresh perspective, a new set of questions, a 

new problematic, and most importantly a new set of speakers. (Bernstein, 2000 s. 161) 

 

Den inramning en organisation eller verksamhet har ”handlar om kontroll över urval, 

organisation (turordning), tidsanpassning (förväntad inlärningstakt) av det som överförs 

(kunskapsmaterial) och som skall förvärvas” (Bernstein, 1983 s. 27). Det handlar om vem som 

kontrollerar vad, menar Bernstein, vilket inom förskolan skulle kunna beröra stat, kommun, 

förskolechef, förskollärare samt övrig personal inom förskolan. En stark inramning ger 

förvärvaren liten kontroll över urval, organisation, position och tidsanpassning medan en svag 

inramning ger förvärvaren valmöjligheter och större kontroll av nyss nämnda kriterier. När 

styrkan i inramningen förändras synliggörs detta i den organisatoriska, diskursiva, 

kunskapsöverförande och reflekterande praktiken. Koderna reglerar omedvetet vad som är 
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relevanta innebörder, hur man förverkligar dem samt sätter dem i ett sammanhang (Bernstein, 

1983). Utifrån detta kan antas att kommunikationen till viss del är statligt reglerad då den är 

legitimerad av staten och till viss del reglerad av inramningen inom den egna verksamheten. 

Något som i sin tur kan antas påverka värdegrundsarbetet.  

5.5 En rekommenderad samtalsmetod 

Fritzén (2003) kopplar samman Habermas kommunikationsteori med det deliberativa 

samtalet, som hon menar är en samtalsmodell som väl matchar förskolans demokratiska 

värdegrund. En deliberativ demokratisyn innebär att samtalet, kommunikationen är i centrum 

(Skolverket, 2011).  Idén är att alla beslut bör motiveras och diskuteras grundligt mellan alla 

inblandade parter som ingår i samtalet. Det handlar inte om att man måste komma överens 

utan gemensamt komma fram till ett beslut alla kan enas om.  Englund (i Jonsson & Roth, 

2003) beskriver det deliberativa samtalet som ett samtal där olika uppfattningar och värden 

kan brytas mot varandra, att individen själv tar ställning genom att lyssna, överväga, söka 

argument och värdera. Det bör således finnas en kollektiv strävan att finna värden och normer 

som alla kan enas om (2003). Detta bör dock inte växlas samman med konfliktlöshet, menar 

Habermas. Det är alla människors rätt att på ett jämlikt sätt söka förståelse för olika 

demokratiska begrepps innebörder och konsekvenser (Roth & Jonsson, 2003). I professionella 

sammanhang kräver detta kunskap hos alla berörda parter om hur relationer påverkas av vårt 

sätt att kommunicera, menar Juul och Jensen (2002) och konstaterar följande: ”Det är med det 

kollegiala samarbetet som med så många andra mänskliga förhållanden: det är ingen konst så 

länge det fungerar. Konsten är att göra det rätta när det inte längre fungerar” (s. 111). 

6 Metod 

I detta avsnitt beskriver vi hur studien genomfördes. Beskrivningarna avser val av metod, 

urval av informanter, hur undersökningen gick till och studiens trovärdighet. Vi avslutar detta 

avsnitt med etiska överväganden. 

6.1 Undersökningsmetod 

Vi valde att använda en kvalitativ intervjumetod med en hermeneutisk ansats. Med en 

hermeneutisk ansats menas att fördjupat förstå människor och deras tankar, vilket känns 

relevant då vi vill tolka och förstå förskollärarnas beskrivning av värdegrunden (Karlsson, 

2013). Kvale och Brinkman (2009) ger ytterligare en förklaring om hermeneutiken; att man 
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inom den studerar tolkning av texter. Huvudsaken i ett hermeneutiskt perspektiv, menar de, är 

att genom tolkning av en text få ut en giltig och gemensam förståelse av den. Samtal och text 

är centrala begrepp inom den hermeneutiska traditionen och betoning läggs på uttolkarens 

förkunskap om en texts innehåll. Intervjuerna har skett med hjälp av på förhand nedskrivna 

frågor som är tänkta att inbjuda till samtal (se bilaga 1 och 2).  

6.2 Genomförande 

Intervjufrågorna utarbetade vi i diskussion med varandra och vår handledare. Att skriva 

intervjufrågor kräver eftertanke och vi har använt oss av så öppna frågor som möjligt (Bilaga 

1 och 2).  Denscombe (2009) menar att intervjuer ofta kan vara ett lockande alternativ för 

forskare, han påpekar att det kan verka lätt och att forskaren redan besitter förmågan att 

konversera och dessutom kan sitt ämne. Men i själva verket är en intervju mer än en 

konversation då den innefattar en rad antagande och kunskaper om situationen, som inte finns 

i en normal konversation (2009). Det krävs att ha kunskap om ämnet, i detta fallet om 

värdegrunden, särskilt för att ställa följdfrågor samt för att följa upp intervjuarens svar ( Kvale 

& Brinkman, 2009). Vidare menar författarna att kvaliteten på de data som skapas i en 

kvalitativ intervju beror på intervjuarens färdigheter och kunskaper. Vi har använt 

semistrukturerade intervjuer, som innebär att intervjuaren har ett på förhand färdigt 

intervjumaterial (Denscombe, 2009). Vid en sådan intervju är det angeläget att låta den 

intervjuade utveckla sina idéer och som intervjuare vara flexibel, att frågorna är öppna och att 

betoningen ligger på den intervjuade som utvecklar sina åsikter (Denscombe, 2009).  

 

Första kontakten med förskolorna gjorde vi genom ett besök då vi lämnade vårt brev (se 

bilaga 3). Vi kontaktade förskolor som vi redan känner till. Vi vill påpeka att vi arbetar på två 

av de medverkande förskolorna. Vid den första kontakten bestämdes att vi skulle återkomma 

för att få namn på de förskollärare som ville medverka i studien. Detta gjordes via mejl och 

telefon med de förskollärarna som accepterat, så att tider för intervjun kunde bestämmas. Det 

är lättare att nå överenskommelse om man kontaktar den tilltänkta intervjupersonen i förväg 

och då även kommer överens om en tid som passar båda parter. Intervjuaren kan också då tala 

om hur lång tid intervjun kommer att ta, vilket vi gjorde (Denscombe, 2009). Alla 

intervjuerna har genomförts på förskollärarnas respektive arbetsplats.  
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En av oss delade ut frågorna i förväg till några av de förskollärare som skulle medverka då de 

kände sig osäkra. Vissa av de förskollärare som hade fått frågorna i förväg hade förberett sig 

noga, några hade det inte. Vi frågade om vi kunde spela in intervjuerna på våra iPhones och 

samtliga gav sitt samtycke. Genom att göra ljudinspelningar får man en permanent och 

fullständig dokumentation vad gäller det som sägs under intervjun, det är också ett enkelt sätt 

för forskare att kontrollera dem. En nackdel kan vara att det är endast det talade ordet som 

fångas in och att den icke-verbala kommunikationen lätt kan missas (Denscombe, 2009). 

Förskolecheferna blev informerade muntligt om studien. En tillfrågad förskolechef avböjde 

sin medverkan p.g.a. precis påbörjad tjänst. En av förskolecheferna ville inte ställa upp på en 

personlig intervju utan bad om att få svara på frågorna via mejl.  

6.3 Urval 

Vårt urval kan ur en aspekt ses som ett bekvämlighetsurval som enligt Denscombe (2009) är 

de första som finns till hands och som bygger på forskarens bekvämlighet. I vårt fall 

grundades urvalet på de förskolor vi redan känner till och där några förskollärare vet vilka vi 

är. Vår tanke med att endast intervjua förskollärare och förskolechefer är att de har ett större 

ansvar att bedriva verksamheten utefter läroplanens intentioner än vad t ex barnskötare har. 

Av de sexton förskollärare som har intervjuats arbetar fjorton på kommunala förskolor och två 

på privata. För att få ett relativt stort empiriskt material och öka graden av tillförlitlighet valde 

vi att genomföra intervjuer på fem olika förskolor. Fyra av förskolorna ligger i en mindre 

kommun där alla är kommunala. Den privata förskolan, som är ett personalkollektiv, ligger i 

en ort nära en storstad. Samtliga intervjuade är kvinnor. Två förskolechefer har intervjuats. En 

är förskolechef på tre av de kommunala förskolorna och den andre är förskolechef på den 

privata förskolan. 

6.4 Bearbetning och analys av data 

Efter varje intervju transkriberades svaren. För att hitta svar på vårt syfte och våra 

frågeställningar diskuterade vi med varandra hur vi skulle gå tillväga med analysen av våra 

data. Patel och Davidsson (2010) menar att syftet med kvalitativa undersökningar är att få en 

djupare kunskap än den fragmentiserade kunskap som ofta fås vid en kvantitativ 

undersökning. Författarna påpekar att forskaren vanligtvis utformar och tillämpar egna 

varianter av kvalitativ metod, men de redovisar några allmänna tips som vi har valt att gå efter 

(2010). Dit hör att efter utskrifterna läsa igenom intervjuerna för att leta efter mönster och 



Värdegrund och samsyn i  förskolan 
	  
	  

	  
	  

21	  

teman som framkommer, samt att leta efter likheter och olikheter som stämmer överens med 

forskningsfrågan (2010). Även vid dessa tillfällen diskuterade vi med varandra vid åtskilliga 

tillfällen. Patel och Davidsson (2010) menar att det är praktiskt att göra löpande analyser vid 

kvalitativ undersökning, då det man får syn på kan ge nya synvinklar som kan tillföra 

undersökningen nya infallsvinklar som man annars inte tänkt på. Våra samtal med varandra 

utgjorde en del av analysen och det hjälpte oss att förstå och bidrog till hur vi skulle gå vidare 

med tolkningen av vårt material. Vid dessa tillfällen kom det även upp ny och oväntad 

information som berikade undersökningen tex. såg vi att många av våra förskollärare i studien 

delade samma åsikter och tolkningar av värdegrunden.  

6.5 Studiens trovärdighet 

Vi vill påpeka att detta är endast ett nedslag i några verksamheter och ingen generell bild av 

hur värdegrunden kan uppfattas av förskollärare. Vi har intervjuat relativt många 

förskollärare, sexton stycken, vilket kan stärka studiens trovärdighet då vi tidigt såg samma 

mönster i förskollärarnas svar. Denscombe (2009) menar nämligen att om vi som forskare kan 

se återkommande teman indikerar det just att den frågan delas av en vidare grupp och 

forskaren kan därför ha större tillit till den frågan än om endast några stycken hade blivit 

intervjuade. Vi anser att vi har försökt beskriva vårt tillvägagångssätt i samtliga delar på ett så 

tydligt sätt som möjligt. Patel och Davidsson (2010) påpekar att det gäller för forskaren att 

tillämpa och använda sin förförståelse genom hela processen och skaffa sig underlag för att 

göra en trovärdig tolkning av den studerades livsvärld. 

6.6 Etiska reflektioner 

Kvale och Brinkman (2009) menar att intervjuforskning genomsyras av etiska frågor. 

Författarna påpekar att den kunskap som produceras av sådan forskning är beroende av en 

social relation mellan den som intervjuar och den som blir intervjuad. Vidare menar 

författarna att det bygger på en förmåga från intervjuaren att skapa en miljö där den 

intervjuade känner sig fri och säker i samtalet och vågar öppna sig.  Det ligger i intervjuarens 

intresse att skapa en balansgång för att komma nära värdefull kunskap och visa respekt för 

intervjupersonens integritet (2009). 

	  
Som forskare finns vissa krav att förhålla sig till för att bedriva god forskning; 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet. Då några 

av de intervjuade varit eller är våra arbetskollegor har det varit extra viktigt att fundera kring 
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vår inställning till de inblandade, till verksamheten och till hur vi framfört våra tankar och 

våra intervjuer samt hur vi tolkat resultatet. Att vi är färgade av våra arbetsplatser är 

oundvikligt, men behöver inte ses som ett hinder. I sin avhandling ” Så fixade vi Allhallen” 

(2011) diskuterar sociologen Jessica Hansen kring detta. Hon menar att det handlar om 

”rörelsen mellan närhet och distans” (2011 s. 198), där närheten skapar ett positivt 

engagemang och distansen skapar en möjlighet till att kritiskt granska sitt eget handlande. Vi 

har t ex frågat oss själva följande; hur ställer vi kritiska frågor till dem vi känner och hur 

objektiva vågar vi vara i våra analyser? Hansen tilldelar sig själv två roller där Hansen står för 

forskaren och Jessica för aktivisten. Detta har vi tagit med oss i vår studie vilket har hjälpt oss 

att kritiskt granska oss själva vad gäller att skilja på person och information. 

6.6.1 Informationskravet och samtyckeskravet 
	  
Detta innebär att de som deltar i undersökningen ska informeras om vad projektet handlar om, 

vad deras uppgift innebär samt vilka villkor som gäller. Vi tog kontakt med de olika 

förskolorna både muntligt och skriftligt (se bilaga 3) och responsen var positiv. Det viktiga 

här anser vi är att vara öppen, ärlig och rak. Dels för att skapa ett förtroende, dels för att så 

gott det går förhindra ifrågasättande och eventuella avhopp längre fram. Dock går det 

omöjligt att informera eller spekulera om vad utfallet kommer att bli. Däremot 

rekommenderas att deltagarna informeras om rapportens utveckling innan den publiceras 

(Vetenskapsrådet, 2002), vilket vi gjort till de som visat sitt intresse av detta.   

6.6.2 Konfidentialitetskravet och nyttjandekravet 
	  
Känns det obekvämt för en deltagare att ge information kan anonymisering vara ett alternativ. 

Då det inte ligger i studiens intresse att namnge eller lokalisera har vi valt att hålla oss till 

generella benämningar så som t ex ”en förskola i en mellanstor stad” samt presentera de olika 

förskollärarna som IP och ett nummer. Något som även rent etiskt varit mer försvarbart. Detta 

för att i så stor mån som möjligt leva upp till forskningskravet om objektiv tolkning och 

analys av insamlad information. Det är svårt att avgöra vad som kan vara etiskt känsligt, då 

vad som är kränkande kan vara oerhört individuellt. Här är en balansgång i att bemöta de 

berörda men ändå bedriva god forskning. Det är även viktigt att informera deltagaren om 

nyttjandekravet, d v s att den information som lämnas av den intervjuade endast används för 

studiens ändamål. Detta så att personen i fråga kan känna att de personliga uppgifterna är i 

tryggt förvar (Vetenskapsrådet, 2002). Vi frågade om vi fick spela in intervjuerna med iPhone 
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och förklarade att vi efter transkriberingen skulle förstöra inspelningen. Vi förklarade även att 

inga namn på vare sig personer, förskolor eller orter skulle komma att nämnas. 

Överhuvudtaget anser vi att en så öppen dialog som möjligt har eftersträvats för att skapa en 

trygghet i forskandet (Vetenskapsrådet 2002).  

7 Resultat 

Vi har valt att dela upp resultatet i fem olika grupper; förskola 1, förskola 2, förskola 3, 4 och 

5 samt förskolechef 1 och förskolechef 2. Vi väljer att utgå från tre frågeställningar (se nedan) 

som sedan kommer att ställas mot varandra för att se skillnader och likheter både inom de 

olika förskolorna liksom mellan dem. Vi delar även in presentationen utifrån de olika 

områden som vi berört vad gäller synen på värdegrundsarbetet i arbetslaget inom dessa 

förskolor.  

7.1 Förskola 1 

Förskolan ligger i en mindre kommun i ett samhälle med ca 1000 invånare. Denna förskola 

har tillsammans med intilliggande skola en rektor som chef. De tre intervjuade jobbar på olika 

avdelningar och samtliga har jobbat där i minst 25 år.  

7.1.1 Hur gör ni för att skapa en samsyn på er förskola när det gäller att arbeta efter 
läroplanens värdegrund?  
 
Samtliga tre som intervjuats kommer snart in på det pedagogiska samtal som man har 

varannan vecka, vilka har fortgått i snart två år, som betydande i värdegrundsarbetet. Då 

samlas en eller två förskollärare från varje avdelning tillsammans med en specialpedagog och 

rektor: ”Så mycket han kan då” (IP1). Från början lyfte specialpedagogen en fråga som haft 

sin grund i kommunens prioriterade mål och som arbetslagen fick titta på tillsammans och 

som man sedan gick igenom på samtalet. På sista tiden har arbetslagen istället filmat 

varandra, både i planerade lärandesituationer och i vardagsituationer, och i samtalsgruppen 

har man sedan titta på filmen tillsammans och diskuterat agerande och förhållningssätt. Alla 

tre kommer fram till att de vardagliga situationerna ger mer. De menar att det i 

lärandesituationen finns ett mer medvetet tänk, men att man i vardagen är mer spontan och 

”tänker inte på samma sätt utifrån läroplanen”. De vardagssituationer som tas upp är 

påklädning och måltider. IP1 menar att det varit tufft men oerhört nyttigt och lett till en 

självinsikt som lett till samtal senare i arbetslaget om det som uppmärksammats och 

reflekterats över. Hon menar också att det är ett av de få tillfällen då personal från de olika 
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avdelningarna får möjlighet att diskutera tillsammans. ”Annars har vi ju nästan vattentäta 

skott mellan avdelningarna” (IP1).  

 
En av de intervjuade menar till en början att diskussionen mest handlar om pedagogisk 

dokumentation och att något direkt värdegrundsarbete inte finns. Men under tiden hon berättar 

om innehållet kommer hon fram till att det verkligen är ett värdegrundsarbete även om de 

aldrig benämnt det så.  

 

Vi filmar varandra och pratar praktiskt kring dem. Vi diskuterar vad man kunnat göra på 

ett annorlunda sätt. Det är faktiskt bra! Den kritiken som man får, det är ju positivt att 

man kan ta till sig den. För vi ska se hur vi vuxna är mot barnen… det handlar ju 

faktiskt om värdegrundsarbete. Jag har inte sett det så… För det är ju våra 

förhållningssätt som kommer fram. (IP2) 

 
Alla tre upplever att det finns en viss samsyn, främst inom deras egen avdelning, och att 

normer och värden kontinuerligt diskuteras i arbetslaget. Dock under informella former. ”Det 

är högt i tak på personalmötena och även om alla inte tycker likadant kan man enas om 

gemensamma förhållningssätt” (IP2). Få dokument finns nedskrivna och de som finns 

utvärderas inte och inte heller uppdateras de. IP2 menar att det låter så fint det som står, i t ex 

likabehandlingsplanen, men att det i nuläget är mer fina ord och inte kopplat till praktiken.  

7.1.2 Hur ser du på samsynen på förskolan vad gäller värdegrunden? Vilka hinder och 
möjligheter finns det? 
	  
De intervjuade anser att det finns en samsyn på förskolan men att den inskränks dels p.g.a. att 

avdelningarna inte har mycket kontakt i praktiken och dels av kompetensklyftan som finns 

mellan de vuxna som arbetar inom förskolan. Det är förskollärarna som nämns som de med 

störst intresse och insikt och som ser till att värdegrunden är närvarande i vardagen. IP3 

problematiserar utifrån relationen förskollärare på ena sidan och de med lägre utbildning , på 

andra. ”Vi förskollärare har absolut samsyn!” Hon pekar på utbildningen som oerhört viktig 

vad gäller ett gott värdegrundsarbete liksom allas rätt till delaktighet. Det finns en svaghet, 

anser hon, i de pedagogiska samtalen då det endast är förskollärare som berörs och som får 

möjlighet att diskutera med varandra. Hon ser tydligt att interaktionen mellan vuxna och barn 

beror mycket på förhållningssättet: ”Och det är ju inte riktigt likvärdigt”. T ex märks det 

skillnad i det respektfulla bemötandet och hon tror det beror på att de ”outbildade” känner sig 
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osäkra i sin yrkesroll. ”Tar man upp det i diskussion så säger personerna att allt man säger är 

jättebra, men i praktiken är det fortfarande detsamma.”  

 

IP2 problematiserar utifrån relationen personal och rektor. Hon berättar om olika chefer de 

haft och där ingen kommit från förskolans värld. Det blir förskollärarnas uppgift att ”lära upp 

dem om förskolans arbete.” Det som skilt dem åt är hur mycket de vill ta till sig. ”Som den 

förre vi hade var jättebra. Han ville verkligen lära sig förskolans värld och värden.” Rektorns 

intresse visar sig ha haft avgörande betydelse för flera värdeprojekt. IP1 säger t ex att hon 

började ”tjata” om den pedagogiska samtalsgruppen för flera år sedan, efter ett studiebesök på 

en förskola i en annan kommun. ”Frågan lyftes till rektor. Det löste sig när vi till slut fick en 

rektor som själv ville ha detta. Ledarskapet spelar stor roll.” Ytterligare ett 

värdegrundsprojekt tas upp som skulle komma att rinna ut i sanden då ”chefen som var här 

under tiden försvann när projektet precis var slut”. Ett projekt som handlade om vikten av att 

vuxna inom förskolans värld pratar med varandra och inte om varandra, och där vissa i 

personalen utbildades i medling. Även kommunen nämns som påverkande då de på förskolan 

jobbar utifrån olika områden som kommunen listar som viktiga. ”Just nu är det pedagogisk 

dokumentation som gäller där värden och demokratiskt förhållningssätt i och för sig kommer 

in, men det tydliggörs inte utifrån ett samsynsperspektiv.” Processen i barnets utveckling är 

det som fokuseras ”men inte hur vårt agerande påverkar processen” (IP2).  

 

Ytterligare hinder vad gäller samsyn och ett kreativt värdegrundsarbete som alla tre tar upp 

med stor tydlighet är att lärandemålen allt mer kommer i första rummet. Lärandet i sig ser de 

inte som problemet utan mer att det separerats från de ”mjukare” värdemålen. IP1 tror att det 

handlar om att Sverige fått problem med att få elever i åk 9 att gå ut med godkända betyg. 

”Och vad gör man då? Jo, man säger att de ska börja lära sig redan som ettåringar. Tror de 

verkligen att det hjälper?! Det är inte rätt väg. Värdena måste ju läggas först.” Något som 

även IP3 funderar över: ”Mycket mer fokus på lärande idag… sätter värdearbetet åt sidan. 

Som något fristående.” 

 

Möjligheten till en större samsyn är mer tid för reflektion och diskussion där alla är delaktiga. 

Men detta kräver att det finns verksamhetsbelagd tid. Tid som knappt räcker till som det är. 

Det krävs även ett konkret arbete där värden och normer utvärderas och utvecklas. De 

intervjuade känner inte till några dokument, förutom den likabehandlingsplan som gjordes 
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tillsammans med skolan och som inte uppdaterats på länge, där förskolans förhållningssätt 

finns nedskrivna. Det som gås igenom med ny personal handlar mer om praktiska regler och 

rutiner än om förhållningssätt. Förhållningssätt som diskuterats men som inte dokumenterats. 

T ex kommer det upp att det vid måltiderna är en personal som inte följer ”våra” värden: ”Det 

ska vara lustfyllt och vi tvingar ingen. Vi vill verkligen ha det så – att ingen ska pressa barnen 

och så” (IP1). Alla tre kommer under intervjuns gång fram till hur viktigt ett sådant dokument 

är liksom att värdefrågorna borde komma före planeringsfrågorna som är fallet i dagsläget. 

Ytterligare möjlighet till en ökad samsyn och ett tydligare värdegrundsarbete menar IP1 

skulle vara att återinföra föreståndare på förskolorna.  

 

Jag tror att det handlar om att vi tappade. När vi inte hade föreståndare längre så… då 

fanns det ju någon som gick före och höll på förskolan. Sen fick vi rektorer och då 

försvann alla föreståndare. Hos oss går aldrig förskolan först! De hinner inte vara ute 

hos oss på avdelningarna. Vi har tappat högre chefer som bara vill höja förskolan! Som 

har förskolekulturen! Nu blir jag arg! (IP1) 

7.1.3 Vad behöver förändras vad gäller arbetet med samsyn och gemensamt 
förhållningssätt?  
	  
Alla tre intervjuade tar upp dilemmat med att värden och person hänger ihop. De menar att vi 

vuxna måste lära oss att se positivt på kritik och tänka till och diskutera utifrån den. ”Då 

måste man tänka att det här är ett arbete och inte ett personligt angrepp. Att skilja mellan 

arbete och person” (IP1). IP3 säger:	  

	  
Jag blir ofta upprörd när vuxna är respektlösa mot barn. Miner, ironi… det är så viktigt 

att prata om. Men det är så känsligt därför att värdegrunden är de vi är. Svårt att skilja 

mellan jobb och person. (IP3) 

 

Vissa saker anser de är känsliga att ta upp och även om de tycker att man ska skilja på arbete 

och person inser de hur svårt det är. ”För på nåt sätt är det ju saker man har med sig – från 

sin egen barndom nästan. Ryggsäcken med ens värderingar. Kan man hänga av sig den?” 

(IP1). Den lösning de alla presenterar handlar om kommunikation under längre tid. På så sätt 

tror de att det går att få ett annat tänk och ändra sina vanor. ”Man måste förstå varför man 

gör saker. Värderingar är inte helt enkelt!” (IP2). Samtidigt menar de att det måste få vara 

jobbigt för i slutänden handlar det om barnens bästa utifrån en läroplan som vi enligt lag är 

skyldiga att följa. Samtidigt menar IP1 att vår personlighet inte får försvinna. Det är viktigt 
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att vi inte förknippar samsyn med att alla är lika. På frågan vad de anser är det viktigaste 

uppdraget som förskollärare är de alla eniga. Trygghet, både för barn och föräldrar, att se 

barnen utifrån varje barns förutsättningar, att alla barn får vara med och känna sig delaktiga.  

7.2 Förskola 2 

Förskolan är ett personalkollektiv i en ort tillhörande en storstad och ligger mitt inne i ett 

bostadsområde. Den har två avdelningar med integrerade barngrupper i åldrarna ett till fem år. 

Förskolan har funnits sedan 1994. Sedan 2003 arbetar samma personal i samma arbetslag. De 

som intervjuats är dels en av ägarna i rollen som förskolechef, en förskollärare som tagit 

examen 2012 men som arbetat inom barnomsorgen sedan 1992 samt en förskollärare som tog 

examen år 2002 och som sedan dess arbetat på förskolan. De båda förskollärarna arbetar på 

varsin avdelning.  

7.2.1 Hur gör ni för att skapa en samsyn på er förskola när det gäller att arbeta efter 
läroplanens värdegrund?  
	  
De två intervjuade anser båda att man inte pratar så mycket om värdegrunden. Sedan går dock 

meningarna isär. IP4 anser att det finns ett naturligt gemensamt synsätt som kommit av att 

man arbetat så länge tillsammans och formats av varandra, medan IP5 inte tycker att man 

enats: ”Vi pratar ju inte om det”. IP4 menar att man diskuterar hela tiden även om man inte 

använder de begrepp som finns i läroplanen. Diskussionerna sker oftast med kollegorna på 

avdelningen: ”Sen blir det ju inte som en röd tråd genom hela verksamheten.” IP5 motiverar 

sitt svar med att man tror att man är mer lika än vad man är. Att ”vi tar för givet att vi tänker 

likadant.” Hon tror inte att så är fallet. Ytterligare en anledning till att man inte pratar om det 

anser hon vara att läroplanen inte är så viktig. Även om de använder den mer och mer, ”så är 

den inte lika viktig för alla på stället”. Båda är eniga om att man nog är lite rädd för att trampa 

varandra på tårna och IP4 menar att det är en bidragande orsak till att man ”kör på i dom vana 

banorna som man vet fungerar”. Liksom IP4 anser IP5 att de samtal som förs vad gäller 

värdegrunden sker med vissa kollegor och nästan alltid samma. Ett dilemma som hon menar 

uppstått för att man delat in barnen i åldersgrupper för att på bästa möjliga sätt kunna arbeta 

med lärandemålen. Även hon tar upp saknaden av en röd tråd genom verksamheten, och 

berättar att hon legat på om detta. I de gemensamma mötena som blev var det till största delen 

lärandemålen som diskuterades. Värdegrunden glömdes nästan bort fast den borde finnas med 

hela tiden, menar IP5: 
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Värden borde ju inte stå som mål. Det är ju stommen. Det är ju det som är det viktiga. 

Sen att man får bitarna utöver … men värdegrunden är ju det viktiga. Ingenting går ju 

om man inte har en bra värdegrund. Det ska inte vara något att sträva efter! 

7.2.2 Hur ser du på samsynen på förskolan vad gäller värdegrunden? Vilka hinder och 
möjligheter finns det? 
	  
Både IP4 och IP5 anser att det finns goda möjligheter till ett förbättrat värdegrundsarbete. De 

menar att det finns ett bra tänk i arbetslaget men att det krävs en kontinuerlig process vilket 

kräver att man börjar tänka i nya banor. ”Ibland, det kan jag i alla fall uppleva, att man tar lite 

lättvindigt på det. Att det kanske inte är så himla noga jämt”, säger IP4. Hon menar att 

personalgruppen kan bli bättre på struktur och form vad gäller värdegrundsarbetet. Att 

verkligen fokusera på det som ska diskuteras. Något som även IP5 kommer in på. Hon menar 

att alla behöver bli mer självkritiska i sitt arbete och att utvärdera sig själva och varandra. En 

viktig grund är att verkligen läsa in sig på värdemålen och att ha särskilda personalmöten där 

målen och tankarna om dessa diskuteras. Reflektionen är viktig, menar hon. ”Vad står jag för? 

Kanske ta upp olika situationer. Alltså händelser som har hänt eller påhittade händelser. Hur 

skulle du ha gjort? Hur skulle du inte ha gjort? Hur tycker man att det skulle fungera 

egentligen?”  

 

Båda anser att reflektion och utvärdering förekommer främst i den planerade pedagogiska 

verksamheten, men att de vardagliga situationerna och rutinerna sällan diskuteras och 

utvärderas. ”Vi är överens i smågrupperna, men vad innebär det konkret i den vardagliga 

verksamheten?” frågar sig IP5. Att verksamheten och barnen påverkas av gemensam eller 

icke gemensam samsyn tas upp av båda. De situationerna som kommer upp är främst den fria 

leken, måltiderna och på- och avklädningen. Situationer som visar på att det inte finns en 

uttalad samsyn. Exempel på vad det handlar om är att kunna be ett barn om ursäkt, att gå åt 

sidan vid konfliktlösning tillsammans med de barn det gäller och att kunna ändra ett ”nej” till 

ett ”ja”. På frågan om personalen ofta pratar om de här tillfällena blir svaret ”inte alls” från 

båda. ”Och det är en grej som man borde göra … faktiskt! Att man vågar kritisera varann till 

viss del. Att man faktiskt kan säga: ’Var det där så bra sagt?’ Och det är ju ingenting du säger 

inför någon annan. Man kan ju behöva uppmärksammas på hur man gör. Nej, jag tycker inte 

vi är duktiga på det!” (IP4). Båda anser att samtal om detta borde vara en stående punkt på 

personalmötena. 
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Konkreta faktorer som spelar in vad gäller hur värdegrunden påverkas i praktiken är tid och 

miljö. Båda återkommer ofta till tidspress både i verksamheten med barnen och i 

personalarbetet. IP4 pratar om hur barnens tid inte får styra i den mån den borde. Att det blir 

tjat i situationer där barnen borde få bestämma över sin egen tid som t ex vid måltider och 

påklädning. Även verksamheten i åldersgrupperna skapar tidspress då alla grupper, p.g.a. 

lokalbrist, inte kan vara inne samtidigt. De spontana stunderna försvinner som IP4 menar är så 

viktiga för att ”hitta samtalen och det nära i stunden. När det passar barnen”.  

7.2.3 Vad behöver förändras vad gäller arbetet med samsyn och gemensamt 
förhållningssätt? 
	  
Mer gemensamma samtal, tid till reflektion, observationer, skriva ner förhållningssätt och 

alltid ha dem med på möten och vid introducering av ny personal. Att alla inser det viktiga i 

detta och att man verkligen sätter sig in i läroplanens mål om normer och värden. Att man 

vågar säga till varandra – men att man lär sig att göra det på ett konstruktivt sätt. Detta är de 

tankar om förändring som kommer fram i samtalen. IP4 menar att förskolan har förändrats 

och att det är viktigt att hänga med i tiden. Att förskolan blivit mer teoretisk ser hon som både 

positivt och negativt. Det positiva menar hon handlar om självutvecklande vilket bidrar till att 

driva verksamheten framåt. Det negativa är att det tar tid. ”Barnens tid!” Både IP4 och IP5 

funderar kring utbildningens betydelse. IP4 som är nyutexaminerad menar att det viktigaste i 

hennes utbildning har varit det hon tagit till sig i diskussionerna – ”om hur man ska va´ och 

hur en bra förskollärare och pedagog ska va´”. Och man har tänkt att det här ska jag ta med 

mig. Eller om man hört något som inte har varit så bra – ”att gud jag kanske också har varit 

sån! Att man börjar reflektera över sig själv.” IP5 ser en stor skillnad från sin utbildningstid 

då, även om läroplanen precis kommit, knappast användes alls. Hon saknar att de inte fick 

hjälp med att tolka målen. ”Vi hade behövt hjälp med hur den fungerar i vardagen.”  

 

Vid frågan om det finns något nedskrivet om gemensamma värden och förhållningssätt 

hänvisar båda till den likabehandlingsplan som skrevs för några år sedan. En plan som sedan 

dess inte uppdaterats eller gåtts igenom. ”Det skulle finnas en pärm där vår värdesyn har 

konkretiserats och skrivits ner. Det här är vår barnsyn. När du kommer till oss är det det här 

förhållningssättet som råder” (IP5). På frågan vad de intervjuade ser som det viktigaste i sitt 

uppdrag som förskollärare svarar båda barnsynen och omsorgen. Att alla ska känna sig trygga 

– barn och föräldrar. Lärandet kommer när tryggheten finns som en grund att stå på. Det 

måste ske en förändring i tolkningen av läroplanen, menar IP5. ”Det är ju inte fokus på 
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värdegrunden för tillfället. Och det är ju det som blivit fel i läroplanen nu – att det har blivit 

för mycket fokus på lärandet.” 

7.3 Förskola 3, 4 och 5 

Här beskrivs resultatet för tre förskolor som alla ingår i samma skolområde och har samma 

förskolechef. Förskolorna har fyra respektive fem avdelningar. Tio förskollärare är 

intervjuade i åldern 30-55 år med olika antal år i yrket. Vi väljer att presentera resultatet på 

dessa tre förskolor tillsammans pga. att svaren som förskollärarna gav liknade varandra. 

Förskolorna ligger i en mindre kommun. 

7.3.1 Hur gör ni för att skapa en samsyn på er förskola när det gäller att arbeta efter 
läroplanens värdegrund?  
	  
På alla tre förskolorna menar förskollärarna att en samsyn om arbetet med värdegrunden vad 

det gäller hela förskolan varken har diskuterats eller finns idag. IP6 menar att ” man kan ju tro 

att det här med värdegrunden betyder samma för alla, men känner att de inte har diskuterat 

exakt vad det betyder ner i detaljerna”. Istället menar flera av förskollärarna att i det lilla 

arbetslaget är det lättare att diskutera och försöka enas kring detta. En av förskollärarna 

berättar att läsåret 2010-2011 hade de på förskolan ett prioriterat mål ”allas lika värde” och 

menar att de då diskuterade mycket men samtidigt betonar hon att ”det var för att det var ett 

prioriterat mål” (IP7). Att skapa en samsyn menar förskollärarna handlar om vuxnas 

förhållningssätt och bemötande av barn. De menar att det verkligen behövs diskussioner så 

”vi har någonting gemensamt som vi kan följa och liksom utåt vara enade” (IP8). Två av de 

intervjuade förskollärarna menar att de har fått olika uppgifter av ledningen på studiedagar där 

de arbetat djupare i värdegrundsfrågor.  

 

Vi fick ju uppgift av ledningen att vi skulle jobba med läroplanen, så vi har jobbat med 

alla bitar. Vi har gjort ”matriser” och sammanställt de här viktiga punkterna och så pratar 

vi på våra möten och utgår från att alla ha samma syn på barnen. Och så kommer vi 

överens om vilka bitar vi ska ta och så tittare vi på våra teman också så att vi får in 

värdegrunden. (IP9) 

 

På en av förskolorna berättar förskollärarna om olika teman de har haft i barngrupperna som 

handlar om värdegrunden. IP10 berättar om ett tema de haft på sin avdelning där fokus var på 

empati, alla människors lika värde och likabehandling. De arbetade med en bok av Anna 
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Klara Tidholm som heter ”Alla får åka med”. Pedagogerna på den avdelningen hade som mål 

att barnen skulle få en förståelse att alla är olika, att alla ha samma värde samt känna empati 

för varandra. Vidare menar även de två andra förskollärarna på denna förskola att de arbetar 

med värdegrunden i olika temaarbeten i barngrupperna. Förskollärarna på denna förskola 

menar att de vuxna har ett ansvar att vara goda förebilder och att i deras respektive arbetslag 

är det ”högt i tak”. Här bedrivs ett aktivt värdegrundsarbete i barngruppen och diskussioner 

kring det i det egna arbetslaget. 

 

Vi diskuterade oss fram till gemensam hållning för det är många saker vi inte är överens 

om och det bara lyfts ju och man kommer framåt av det. Någon tänker si och någon 

tänker så, och just det - så kan man också tänka. (IP11) 

7.3.2 Hur ser ni på samsynen på förskolan vad gäller värdegrunden? Vilka hinder och 
möjligheter finns det? 
	  
En av de intervjuade förskollärarna menar att begrepp som värdegrunden, normer och värden 

sitter i ryggraden. Hon säger: 

 

Har man vuxit upp i ett demokratiskt samhälle så har man ju det med sig lite så att det 

bara, hur säger man att man har det med sig automatiskt. Det här med demokrati hur 

man bär sig åt och allas lika värde, alla har samma rättigheter har vi ju med oss 

automatiskt så just det här med att enas det går automatiskt om jag säger så. (IP12) 

 

Ett hinder som kommer upp på alla förskolorna är ”tid”. Med det menar förskollärarna tid för 

diskussioner om värdegrunden, ”det är så mycket annat som diskuteras på mötena praktiska 

saker som brandsyn och sånt” (IP6). IP12 menar att det är mycket med inskolningar av nya 

barn i barngrupperna som gör att de får hoppa över arbetslagsplaneringar. ”Detta är något vi 

har larmat om och sagt ifrån så det att diskutera de här målen har inte vårt arbetslag gjort och 

det är ju inget bra svar” (IP12). En av förskolorna skiljer sig åt vad det gäller hinder. 

Förskollärarna där tar upp ”vuxnas makt” som ett stort hinder. Två av förskollärarna på denna 

förskola menar att vuxna inte alltid ser till barnens bästa och att det kanske beror på att 

diskussioner kring värdegrunden saknas. ”Vuxna har mycket makt i förskolan och vi har 

jättemycket att jobba med för att barnen ska få mer inflytande i sin vardag, det är vuxna som 

styr” (IP7). Vidare menar IP7 och IP13 att samtal är viktigt när man jobbar med 

värdegrundsfrågor, samtal med barn, föräldrar och givetvis med pedagogerna på förskolan. 
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En av förskolorna tar upp möjligheter att skapa samsyn genom forum t.ex. studiecirklar där de 

kan komma fram till samsyn på hela förskolan.  Studiecirklar i andra ämnen har förekommit 

innan på denna förskola och alla pedagogerna var väldigt positiva till det, alla fick komma till 

tals och bli lyssnade på. Vidare påpekar förskollärarna att vid de möten som finns idag är det 

mycket information av ledningen som ges och just nu mycket fokus på pedagogisk 

dokumentation. De påpekar vikten av att ha någon temakväll om värdegrunden. 

 

Kanske bjuda in någon föreläsare, ja man skulle nog ta ett rejält röj med detta på något 

vis. För det här gäller vuxna - vuxna och där tror jag inte vi är så bra som vi är med 

barnen, jag vet inte men det är klart kan du inte ha relationer med vuxna så har du nog 

svårt att vara en god förebild. (IP9) 

 

Det som skiljde sig åt vad det gäller möjligheter är en förskollärares åsikt. Hon menar att 

bryta ner läroplanens mål i detaljer och att gemensamt tolka och förstå innebörden av 

begreppen skulle kunna bidra till samsyn och gemensamt förhållningssätt. 

 

Att bryta ner begreppen och komma överens, och få någon form av samma barnsyn eller 

människosyn, att vi pratar om hur vi ska vara mot varandra hur man bemöter barnen. 

Överhuvudtaget gå igenom målen i läroplanen, alla delarna i läroplanen som vi gjorde i 

höstas, det tyckte jag var bra för då stannade man verkligen upp, vad betyder det och 

hur tolkar jag det. (IP14) 

 

Det dokument som finns nedskrivet idag på alla tre förskolorna är likabehandlingsplanen men 

det är inget dokument som arbetas aktivt med. ”Det görs en gång om året när vi har 

kvalitetsarbete, då tittar vi på den”, säger IP7. ”Det är ju inget vi har skrivit” påpekar IP11. 

7.3.3 Vad behöver förändras vad gäller arbetet med samsyn och gemensamt 
förhållningssätt?  
	  
Alla förskollärare som intervjuats menar att ”tid” till diskussioner måste prioriteras om de ska 

enas om samsyn och gemensamt förhållningssätt. De är alla överens om att värdegrunden är 

läroplanens viktigaste uppdrag.  

 

Det är ett av vårt viktigaste uppdrag, det är ju så med tiden man skulle vilja ha mer tid 

så att vi fick samlas runt omkring det. Alltså vi vet kanske inte alls hur vi jobbar i hela 

huset och det är ju faktiskt viktigt att man har några grundläggande regler. Jag menar 
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barnen börjar ju på en avdelning och gå vidare så det inte skiljer sig för mycket. Man 

skulle absolut behöva ha mer tid. Det känns inte så bra att skylla på tiden heller för den 

finns ju, man ska bara få till den. (IP15) 

 

Det förändringsarbete som påpekas och kan urskiljas i samtliga förskollärares svar är att 

pedagoger behöver utgå från alla människors lika värde, behandla alla med respekt oavsett 

etnicitet och sociala aspekter. Samtliga förskollärare påpekar även vikten av att skapa goda 

relationer med alla människor de möter i sitt yrke. Vi måste diskutera detta påpekar IP13 och 

säger att förskolans uppdrag har förändrats; ”alla barn ska få sina behov respekterade, men 

hur arbetar vi med det i praktiken, vi behöver bryta ner målen i detaljer det betyder en sak för 

mig och kanske något annat för en annan pedagog” (IP13). IP6 menar att det är viktigt att 

diskutera hur man gör som pedagog ” ibland gör vi saker som man kanske inte tycker är så 

bra”. IP6 menar vidare att pedagogerna behöver känna trygghet i personalgruppen för att ta 

upp olika dilemma och genom att diskutera kan det bli lättare att göra det. 

 

IP13 menar att förskollärarens uppdrag i den nya reviderade läroplanen har förtydligats och 

påpekar sitt ansvar som förskollärare. Hon menar att det är helt nytt sätt att arbeta i förskolan 

idag och att många pedagoger behöver förstå detta, ” det görs inte över en vecka, det tar tid 

och just det här med barns inflytande det är deras verksamhet och vi ska finnas där” (IP13). 

På frågan om vad förskollärarna anser är det viktigaste i deras uppdrag kommer begrepp som 

tillit, uppmuntran, barns inflytande, alla barns lika värde upp som viktigt. Ett annat begrepp 

som flera av förskollärarna nämner är ”trygghet” att barnen först blir trygga på förskolan ” sen 

kommer allt det andra, som lärandet och sånt” (IP15). 

7.4 Förskolechef 1 

Personen är utbildad förskollärare och delägare och arbetar heltid på privat förskola. Har 

arbetat på förskolan i 20 år och var med och startade upp den. 

7.4.1 Tankar om demokrati och värden 
	  
Hon pratar först om sin syn på demokrati och värden, och menar att vi har ett personligt 

ansvar i förskolan. ”Vi vill ju fortsätta att leva i ett sånt demokratiskt samhälle som vi lever i 

idag. Som har den tryggheten vi har. Jag menar; då är det ju vår uppgift i förskolan att se till 

att dom barnen som går hos oss lever upp till det budskapet.” Hur man jobbar med 

värdegrunden är viktigt att nå ut med även till föräldrarna t ex på föräldramöten och 
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föräldrasamtal, menar hon. Förskolechefen pratar om hur viktigt det är för barnen att möta 

mångfalden. ”Att föräldrar vet att vi tar in praktikanter från t ex gymnasiesärskolan och från 

invandrarprogram. Det har förekommit rädsla för detta hos vissa föräldrar men det är viktigt 

att vi förklarar vad vi står för och varför.” Ska vi få ett tolerant samhälle där olikhet är 

naturligt och bra måste vi börja här”, menar hon.   

7.4.2 Värdegrundsarbete och samsyn 
	  
Så kommer vi in på vilken betydelse värdegrundsarbetet har i förskolan.  Hon menar att detta 

är oerhört intressant och viktigt, även i förlängningen. ”Det här med samsyn av värden tror jag 

som arbete är rätt så nytt. Och inom förskolan finns inte så mycket att hämta ännu så länge. 

Folk vet kanske inte riktigt hur man jobbar med det. Och att man många gånger inte heller har 

haft verktyg för att veta hur man ska jobba med det.” Hon upplever att man inom den privata 

verksamheten har fått dåligt med verktyg, men å andra sidan kanske man inte har letat efter 

dem heller, då man inte insett vikten av det. Hon poängterar hur viktigt det borde vara för 

kommunen att informera alla förskolor så att alla barn ges lika rättigheter. ”Vissa ser oss 

fortfarande inte som ett komplement till den kommunala verksamheten utan, ja, nästan som 

fiender. Att inte vi skulle vara på samma sida. Så får det ju absolut inte vara! Då är vi ju helt 

fel ute! Prestige är vad det handlar om. Vilken människosyn eller barnsyn är det?”  

7.4.3 Förändringar 
	  
På frågan om hon upplever att det finns en samsyn på den förskola hon arbetar på svarar hon 

bestämt: ”Nej, det tycker jag inte! Nej! Det tycker jag inte!” För ett tag sedan blev hon 

intervjuad i och med ett examensarbete som handlade om genus och hur man arbetar med 

detta i förskolan. I och med de frågor de samtalade kring fick hon sig en tankeställare vad 

gällde likabehandling och insåg hur viktigt det var att diskutera dessa begrepps innehåll i 

arbetslaget. Hon insåg också att detta är något som inte arbetats aktivt med tidigare. Man har 

mer eller mindre tagit för givet att man vill och tycker likadant. 

 

Vi måste se detta! Vi måste ta tag i detta! Jag ser och jag kan känna att jag har inget 

försvar. Jag kan inte försvara varför vi inte har gjort det, men jag kan däremot säga att jag 

tycker att vi ska börja med detta. För det här är hur viktigt som helst!  

 

Hon anser vidare att de i arbetslaget kan komma väldigt långt då hon upplever att det är högt 

i tak och att det finns en lyhördhet för vad som händer i samhället vad gäller förskolan och 
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förändringar inom den. ”Vi vill förändra.” Nästa personaldag är redan bokad för att ta tag i 

detta. Hon tycker det är viktigt att alla känner sig delaktiga i detta arbete som först och 

främst kräver en utvärdering och samtal om olika värdeområden. ”Och även om man tar upp 

tuffa saker så får man vänja sig vid det”, menar hon. ”Det handlar om hur vi formulerar 

saker och ting. Man kan ta upp saker på ett väldigt mänskligt sätt”, fortsätter hon. 

Arbetslaget är vant vid att diskutera och samtala, men tidigare har det främst handlat om 

verksamheten och hur man arbetat med lärandemålen. Hon menar att det är dags att börja 

våga observera, att skriva ner tankar och att få till ett värdedokument ”där vår gemensamma 

värdepedagogik synliggörs”. Ett värdedokument som hela tiden måste vara närvarande i 

verksamheten och utvecklas med den.  

 

Det är delaktigheten hos barnen och en ökad medvetenhet hos de vuxna om hur vårt 

förhållningssätt påverkar barnen som är det viktigaste att börja med, anser hon. 

Medvetenheten höjs bäst genom att låta alla ge sin syn på saker och ting och inte döma. 

Utvecklingen sker så när det ges fritt spelrum att våga diskutera. Återigen kommer hon in på 

hur samarbetet mellan olika nivåer behöver förbättras, som en del i ökad samsyn ute på 

förskolorna. ”Även här krävs möten där samtal och diskussioner lyfts fram.” Ytterligare en 

förändring som hon menar är viktig att arbeta med är hur vi ser på lärandemål och värdemål. 

”Det är inte längre värdena som är det viktigaste utan det handlar hela tiden om lärandet i 

första hand. Jag som har jobbat i snart 25 år med detta – jag ser ju en jätteskillnad.” Det är 

främst spontaniteten i lärandet och integrerandet av värden i lärandet som hon anser 

försvunnit mer och mer. Rutiner och styrd verksamhet tar allt mer tid. 

7.5 Förskolechef 2 

Denna förskolechef har det pedagogiska ledarskapet på tre av de medverkande förskolorna i 

studien. I hennes område finns förutom dessa tre förskolor även två mindre förskolor. I 

hennes uppdrag ingår ekonomi, personal (förskollärare, barnskötare, kokerskor), arbetsmiljö 

samt verksamhetsfrågor, Förskolechefen valde att svara på frågorna via mejl. 

7.5.1 Hinder och möjligheter 
	  
Förskolechefen menar att värdegrundsarbetet i förskolan är viktigt som det betonas i 

läroplanen. Vidare menar hon att det är hon som har det yttersta ansvaret på hur 

värdegrundsarbetet bedrivs i enlighet med målen i läroplanen och uppdraget i dess helhet. 
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Förskolechefen menar att planeringen för värdegrundsarbetet läggs upp på studiedagen i 

september i samband med arbetet med prioriterade mål, barns inflytande och 

likabehandlingsplan. Hon påpekar att arbetet dokumenteras kontinuerligt och att avstämningar 

sker på resterande tre studiedagar. En slutlig utvärdering sker i juni månad där varje arbetslag 

skriver en mål- och resultatrapport som förskolechefen ger återkoppling på till arbetslaget 

gemensamt.  Vid den återkopplingen framkommer eventuella förbättringsåtgärder. De hinder 

förskolechefen påpekar är att en del arbetslag behöver mer kunskaper i förskolans uppdrag, 

samt vad det gäller barns inflytande och likabehandlingsplanen. De möjligheter hon påpekar 

är ” det är alltid roligt att arbeta med utvecklingsfrågor och höja kvaliteten för arbetet ute på 

förskolorna”. 

7.5.2 Samsyn 
	  
Förskolechefen menar att personalen ute på förskolorna är positiva till diskussionerna kring 

värdegrundsarbetet och att demokrati råder ute bland personalen, ”beslut i arbetslagen tas med 

barnens bästa för ögonen”. Hon menar att kompetensutveckling finns men i dagsläget har 

arbetet med läroplanen och prioriterade mål varit i fokus. Sin roll vad det gäller 

värdegrundsarbetet menar förskolechefen är sitt särskilda ansvar att följa upp verksamheten 

samt att utveckla den. ”Upprätta, genomföra och följa upp planer när det gäller alla former av 

diskriminering och kränkande behandling”. Vad det gäller kommunens inställning till 

värdegrundsarbetet säger förskolechefen att planer upprättas som sedan förankras ut till 

cheferna som i sin tur ska förankra dem hos personalen. På frågan hur mycket resurser som 

läggs ner på utvecklingsarbetet på avdelningsnivå, förskolenivå och kommunalnivå svarar 

förskolechefen följande: ”Avdelningsnivå: I diskussioner på husmöten eller när dilemman 

uppstår. Förskolenivå: När en ny förskola startar upp läggs mycket arbete på just 

värdegrundsfrågor och samsynen på förskolan. Kommunalnivå: Utvecklingsfrågor som oftast 

finns på agendan är: Hur uppnår vi högre måluppfyllelse i våra skolor, (lärandet)”. 
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7.6 Resultatsammanfattning 

• I resultatet framkommer att de flesta har en klar bild över vad värdegrunden innebär i 

verksamheten men att det främst är ett arbete som sker i barngruppen.  

• De flesta av de intervjuade känner sig osäkra på hur värdemålen presenteras i 

läroplanen men menar att man arbetar mer informellt med liknande värden.  

• De intervjuade anser att samtal, diskussion och reflektion är de viktigaste redskapen 

för att skapa samsyn och att detta måste ses som en aldrig avstannande process.  

• I nuläget upplever de inte att det finns en samsyn på hela förskolan, men däremot 

något mer på respektive avdelning. De menar att det är svårt att bryta gamla mönster – 

dels de som sitter i förskolans väggar och dels de som vi bär med oss i våra 

ryggsäckar. Återigen kommer samtalet upp som en lösning liksom att man måste sluta 

vara så rädd för att trampa varandra på tårna.  

• Det upplevs inte finnas någon kontinuitet i värdegrundsarbetet, som antingen avbryts t 

ex då en förskolechef ersätts med en annan eller då kommunen som prioriterat målet 

anser att arbetet är avklarat.  

• Det är lärandemålen som det fokuseras mest på vilket innebär att värdemålen hamnar 

allt mer i skymundan. Det är i lärandesituationerna det finns ett medvetet tänk, medan 

man i de vardagliga situationerna agerar mer utifrån sina privata värderingar. 

• Alla är inte delaktiga i arbetet, t ex är barnskötarna på en förskola inte med i de 

pedagogiska samtalen då de inte anses ha det uppdraget, och det skapar klyftor.  

• Ledarskapet nämns av många som otydligt med icke närvarande chefer där man 

upplever att man kan påverka väldigt lite. Dåligt samarbete mellan olika nivåer; 

kommun, förskolechef, förskollärare och barnskötare kommer upp.  

• Samtliga har likabehandlingsplaner som inte används och samtliga uttrycker en 

önskan om ett värdedokument där mål tolkats och konkretiserats och som kan 

användas aktivt i det vardagliga arbetet, t ex när ny personal ska introduceras och vid 

diskussionstillfällen. 

• Tiden ses som ett hinder vad gäller att skapa och upprätthålla ett gemensamt 

förhållningssätt.  
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8 Analys och diskussion 

Här kommer vi att presentera och diskutera tolkningen av vårt empiriska material, där vi tittat 

på återkommande teman och mönster. Våra redskap är dels de tematiska utgångpunkter som 

beskrivs i kapitel 4; värdegrund och demokrati, samsyn och likabehandling samt organisation 

och ledarskap, dels vårt teoretiska ramverk som vi knutit an till vårt syfte genom att söka svar 

på våra frågeställningar: Hur tolkar förskollärare värdegrundsuppdraget och hur arbetar de för 

att skapa en samsyn på förskolan? Vilka hinder och möjligheter finns det i förskolan vad 

gäller att skapa samsyn? 

8.1 Hur tolkar förskollärare värdegrundsuppdraget?  

I våra intervjuer uttrycker samtliga förskollärare medvetna och välformulerade tankar om 

värdegrundsuppdraget. Samtliga ser också värdemålen som sitt viktigaste uppdrag i relationen 

med barn, föräldrar och personal. Trygghet, allas lika värde och allas delaktighet är viktiga 

ledord. Ord som de alla menar måste bilda den grund som lärandemålen sedan kan byggas på. 

Flera av de intervjuade antyder dock en viss osäkerhet vad gäller värdemålen i läroplanen 

men anser att man arbetar med ”liknande” värden. Trots att detta är det viktigaste uppdraget 

anar vi en ”luddighet” vad gäller hur de kommunicerar värdegrunden med varandra liksom 

konkret arbetar utifrån den. En anledning till detta kan vara den komplexitet i förhållande 

mellan teori och praktik som Dahlkwist (2006) menar finns p.g.a. hur vagt värdegrunden 

definieras i styrdokumenten. Denna vaghet kan å andra sidan ses som medveten då den enligt 

Skolverket (2005) är tänkt som ett diskussions– och tolkningsunderlag i en aldrig avstannande 

arbetsprocess som möjliggör att förena teori och praktik. Om nu medvetenheten finns – varför 

ser vi då en osäkerhet i tolkningen och i arbetet med värdemålen? En anledning kan vara 

bristen på samtal och reflektion om dessa värden och hur de ska förankras i personalgruppen 

som flera av dem nämner. Linnérs (2005) tankar om hur värdeosäkerheten infinner sig när 

samtal och reflektion uteblir bekräftar detta. En värdeosäkerhet som hon menar i sin tur 

försvårar samsynen.  

8.2 Hur ser förskollärarna på arbetet för att skapa samsyn i förskolan? 

Det framkommer tydligt att diskussioner om värdegrunden saknas på hela förskolan. Ju längre 

intervjuerna fortgår desto större blir insikten hos de intervjuade att någon samsyn egentligen 

inte finns. ”Vi pratar ju aldrig om det” som IP5 uttrycker det. Behovet av att diskutera märks 

tydligt och flera förskollärare uttrycker en önskan att vi skulle intervjua alla som arbetar i 
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verksamheten. ”Haha, kan du inte be att få intervjua alla här. Det skulle vara nyttigt!” (IP1). 

Flera av förskollärarna påpekar att det pratas alldeles för sällan om hur värdegrunden förhåller 

sig till de vuxnas arbetssätt, utan ses som något självklart alla bär med sig; ”värdegrunden är 

de vi är” (IP 3). Vilket delvis skulle kunna förklara varför vi inte kan urskilja ett tydligt 

värdegrundsarbete bland personalen. Frågan vi ställer oss är hur det kommer sig att de normer 

och värden som i förskolans läroplan poängteras som förskoleverksamhetens nav så lätt tas 

för givna? Detta kan diskuteras utifrån strukturer och symboler där snarlika sociala och 

samhälleliga strukturer som t ex kön (samtliga är kvinnor), religion, etnicitet (samtliga födda i 

Sverige) samt det faktum att flera av dem tillhör samma yrkesgrupp (förskollärare) gör att vi 

tror att vi uppfattar varandra och vår omvärld på ett visst sätt. Något som får konsekvenser i 

den symboliska interaktionen där vi tar för givet att ord och begrepp symboliserar detsamma 

för alla inblandade vuxna (Giddens, 1997). Vi lånar Meads exempel om ordet ”träd”. Vi har 

lärt oss vad ordet träd förtingligar och kan när vi pratar om det se det framför oss. Om vi 

utvecklar exemplet och tar med samhälleliga och sociala strukturer kan vi förklara följande; vi 

tror att alla ser samma slags träd framför sig som vi själva gör fast vi alla, genom arv, miljö 

och erfarenheter, ser olika slags träd. Genom insikt om hur strukturer påverkar oss kan vi 

ändra synsätt, handlingar och mönster menar Giddens (1997), och få en förståelse för varför 

vi ser olika på saker och ting. Ett exempel som i förskolans arbete med värdegrunden t ex 

skulle kunna kopplas till värdebegreppet respekt.  

 

Förskollärarna i studien delar uppfattningen att det i det lilla arbetslaget är lättare att diskutera 

och enas om begrepp. Trots att det där finns diskussioner och att det är högt i tak, finner vi 

dock, ju längre intervjuerna fortlöper, en medvetenhet om att tolkningar av begrepp och dess 

betydelse går isär. En anledning som nämns är att man är rädd för att trampa varandra på 

tårna. Det anas en konflikträdsla samtidigt som flera uttrycker en önskan om möjligheten att 

kunna ge och ta kritik. För att detta ska vara möjligt krävs kommunikativ kompetens och 

kunskaper i hur vi interagerar som vi gör och varför (Stensaasen & Sletta, 2000). Genom att 

använda sig av det deliberativa samtalet där kommunikationen sätts i centrum, menar Fritzén 

(2003) att värdegrunden förankras i verksamheten. Det är individens ansvar att själv ta 

ställning genom att lyssna, överväga, söka argument och värdera även om det ska ses som en 

kollektiv strävan. Något som inte kommer av sig själv, menar Juul och Jensen (2002), utan 

kräver kunskaper om hur relationer påverkas av vårt sätt att kommunicera. Dock anser vi att 

det krävs ytterligare kunskaper innan en viss samtalsmetod börjar användas, t ex hur makt och 
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kontroll befästs och påverkar gruppen. Bernstein (1983) anser att vi alla är produkter av 

samhället och färgas av de strukturer som ryms däri. Detta påverkar också vårt sätt att 

uttrycka oss och tolka andra. Vilket innebär att de koder och regler som vi använder oss av i 

vårt kommunicerande får konsekvenser för vårt kommunikativa handlande. Är vi inte 

medvetna om dem är det svårt att möta varandra i vilken samtalsmodell det än må vara. 

Utifrån detta resonemang kan vi konstatera att den kommunikativa kompetensen inte lyfts 

som något viktigt i verksamheten, men att det finns en önskan om att alla ska få möjlighet att 

utveckla detta.  

 

Det är främst i de vardagliga situationerna de intervjuade upplever att samsynen brister, och 

att det är de situationerna som behöver synliggöras och diskuteras. Något som en av 

förskolorna gjort i ett par år, i pedagogiska samtal, och som utvecklat både dem själva och 

verksamheten mycket. Trots att dessa pedagogiska samtal hela tiden handlat om 

förhållningssätt och värden har detta aldrig uttryckts utan benämnts som pedagogisk 

dokumentation. Något som en av förskollärarna kommer på under intervjun; ”det handlar ju 

faktiskt om värdegrundsarbete. Jag har inte sett det så” (IP2). En brist som kan anas här är att 

även om det finns ett värdegrundsarbete så medvetandegörs det inte. Frågan är då vems 

ansvar det är att medvetandegöra vad det som synliggörs verkligen innebär liksom hur man 

kan koppla det till olika mål? Enligt Ivarsson Alm (2013) är detta förskolechefens yttersta 

ansvar, vilket kräver närvaro och goda kunskaper om styrning. I intervjuerna antyds att rektor 

ska vara med, men att så inte alltid är fallet.  

 

Dessa pedagogiska samtal knyter också an till ett ytterligare dilemma. Vid dessa tillfällen har 

förskollärare, rektor och specialpedagog medverkat. Det som kommer fram vid intervjun är 

att vid dessa samtal är inte barnskötarna med, vilket ses som negativt då alla inte blir 

delaktiga. Förskollärarna har efter dessa samtal ett ansvar att informera barnskötarna vad som 

sker vid dessa pedagogiska samtal, vilket det sällan blir tid för. IP3 menar att detta förstärker 

den klyfta som redan finns mellan ”outbildade och utbildade”, som hon uttrycker det. Något 

som både Israel (1992) och Bernstein (1983) diskuterar. En stark samsyn kräver ett 

samstämmigt språk, menar Israel, ”att man är likställd i sin egenskap av språkbrukare” (s. 

180). Vilket man naturligt inte är, menar Bernstein (1983). Olika klasser pratar olika språk, 

kodar av olika och tolkar begrepp olika. Vår mening är inte att dela in personalen i klasser 

utan just i detta sammanhang likna de olika yrkesbefattningarna vid olika klasser där en viss 
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hierarkisk ordning finns; huvudman, förskolechef, förskollärare och barnskötare. Det är något 

som även förskolan tycks anse då de utesluter barnskötare från att vara med. På så sätt skapas 

en ökad klyfta vad gäller hur vi kommunicerar och gör att vissa får mer kontroll över viktiga 

områden – i det här fallet värden och förhållningssätt. Ytterligare något som är värt att 

synliggöra är att målet om allas delaktighet inte tillgodoses här.  

 

Hur synliggörs värdegrundsarbetet och de gemensamma förhållningssätten i verksamheten? 

Likabehandlingsplanen kommer upp som ett dokument som finns på samtliga förskolor. Ett 

dokument som flera förskollärare menar inte uppdateras, utvärderas eller aktivt används idag. 

Samtliga saknar ett värdegrundsdokument med gemensamma förhållningssätt som kan 

användas i den dagliga verksamheten. Detta får stå som ett konkret tecken på att ett 

gemensamt värdegrundsarbete inte tydliggörs inom dessa förskolor. ”Att den röda tråden 

saknas” (IP5).  

8.3 Vilka hinder finns det i förskolan vad gäller att skapa samsyn? 

Ett hinder som kommer upp är ”tid”.  Tid som förskollärarna i studien menar saknas för 

diskussioner. Tid som förskollärarna påpekar måste prioriteras om det ska uppstå 

diskussioner. Med tidsbristen försvinner också kontinuiteten som är så viktig för att hålla den 

kommunikativa processen vid liv och som ska se till att arbetsprocessen utvecklas. 

Planeringstillfällen för olika arbetslag får prioriteras bort p.g.a. av personalbrist i förhållande 

till storlek på barngrupperna. En förskollärare menar att de har påtalat det för cheferna och 

anser att det är viktigt att pointera det. När tillfällen till möten ges är det mycket ”praktiskt” 

som diskuteras. Flera förskollärare tar upp att de ”tjatat” om möten och pedagogiska samtal, 

men att mycket lite händer. En förskollärare säger: 

 

Det här var jätteroligt och få de här frågorna och att få tänka till och så skämdes jag lite 

att vi har inget nerskrivet.  Så pratade jag med en kollega, har vi något nerskrivet? Jag 

tänkte har jag missat något men det har vi inte. Men det kan ju vara något jag kan lyfta, 

men vi måste ha tid. Vi har politikerbesök imorgon så jag tänkte ta upp detta för tid 

måste vi ha för att reflektera. (IP12) 

 

Det vi kan urskilja är att det saknas ett tydligt ledarskap vad gäller värdegrundsarbetet för 

personalen. Med det menar vi att det saknas rutiner, redskap och metoder för att skapa 

tillfällen för djupare diskussioner. Vi upplever att det finns en känsla av övergivenhet hos 
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vissa av de intervjuade – att de inte blir lyssnade på och tagna på allvar. Förskolechef 1 menar 

att det saknas samsyn och samarbete mellan de olika nivåerna inom organisationen vilket vi 

kan hålla med om när vi tittar på resultaten vad gäller vilka intressen som styr. Det finns en 

tydlig delegering uppifrån både vad gäller prioriterade mål samt bestämmelser om 

personaltäthet och storlek på barngrupper, förskolechefens arbetsbelastning samt personalens 

arbetsbelastning. En arbetsbelastning som i sin tur försvårar förskolans uppdrag. Även den 

enskilda verksamheten upplevs bli lidande då de inte inkluderas i de projekt och 

kompetensutvecklingar kommunen ordnar. Tydliga maktstrukturer tecknas med en allt för 

stark inramning som lämnar lite utrymme för personalen att vara med och påverka och till viss 

del även förskolecheferna (Bernstein, 2000). Något som kan antas ha sin grund i det moderna 

samhällets utveckling där ekonomisk och administrativ rationalitet greppat nacktag om det 

kommunikativa samspelet. Att utesluta dessa två rationaliteter ska inte ses som vare sig 

möjligt eller nödvändigt, dock bör kommunikationen få spelrum så att olika handlingar kan 

sättas mot varandra (Linnér, 2005). Ett svagare ramverk skulle kunna vara en lösning där flera 

parter fick vara med och påverka (Bernstein, 2000).  

 

Ytterligare ett hinder som flera tar upp är att lärandemålen fått ett allt större fokus. Problemet 

anges vara att dessa mål separeras från de ”mjukare” värdemålen. En förskollärare kopplar 

detta till samhällets behov av bättre utbildade medborgare. Förskolechef 1 anser att detta är ett 

problem som kommit med den reviderade läroplanen där integrerandet av värden i lärandet 

försvunnit mer och mer. Lärandemål och det praktiska är det som diskuteras först och främst 

på möten och det är även de praktiska rutinerna man presenterar för ny personal. En anledning 

tror man kan vara att det är lättare att konkretisera detta. En tanke vi har i och med detta är att 

det som är lätt att konkretisera också är lätt att uttrycka och tolka i ett mer vardagligt språk. 

Mer abstrakta värden och djupare tankar kräver ett annat språk, ett vetenskapligt språk, och 

rymmer fler känslosamma olikheter. Återigen visar detta på vikten av kommunikativ 

kompetens där öppenhet och konflikter ses som möjligheter och inte hinder (Roth, 2003). Här 

menar Juul och Jensen (2002) att samtliga i personalen har delat ansvar, vilket vi upplever att 

de vi intervjuat tar. Flera menar att de vill se en förändring i läroplanen vad gäller detta.  

8.4 Vilka möjligheter finns det i förskolan vad gäller att skapa samsyn? 

De möjligheter vi kan urskilja vad det gäller att nå fram till samsyn och gemensamt 

förhållningssätt är dels kommunikation i form av diskussioner. Vidare ses ett engagemang och 
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en vilja och förskollärarna i studien anser att detta är ett viktigt uppdrag. Förskollärarna ger 

flera exempel på hur detta arbete skulle vara möjligt exempelvis genom stående punkter på 

möten och utbildningar. Vidare menar förskollärarna att pedagogiska samtal skulle kunna 

ledas av en samtalsledare som gör det möjligt för alla att komma till tals, och där olika 

uppfattningar kan förstås och förklaras. De anser även att målen i läroplanen bör brytas ner 

och diskuteras. Diskussioner om hur vi tolkar normer och värden kan vara ett sätt att nå fram 

till samsyn och gemensamt förhållningssätt. Man vill även arbeta fram ett värdedokument där 

värden och normer konkretiseras och dokumenteras för att ha som underlag vid diskussioner 

och reflektioner samt för att kunna visa ny personal hur man tolkar värdemålen och hur man 

valt att arbeta utefter dem. Att tydliggöra målen och konkretisera dem ger dem en ”helt annan 

genomslagskraft i verksamheten än om de är otydliga och abstrakta” (Hedenqvist & 

Håkansson, 2009 s. 13). Något som kan göras med hjälp av ett gemensamt språk.  

 

Israel (1992) och Bernstein (2000) menar att samsyn inom en grupp bäst uppnås genom att 

forma ett eget språk. Bådas tankar anser vi behövs för att detta ska bli möjligt. Det 

vetenskapliga språket, d v s hur styrdokumenten uttrycker sig kan ses som en precisering av 

det vardagliga som hjälper oss att medvetandegöra vad vi verkligen talar om. Som vi tolkar 

det – att omsätta teori till praktik och vice versa. Denna växelverkan gör det möjligt att 

formulera nya kunskaper som alla kan ta till sig och dela (Israel, 1992). Problemet, som vi ser 

det, är det aber Israel nämner som förutsättning för att detta ska lyckas; ”att personerna är 

likställda i sin egenskap av språkbrukare” (s. 180). Det blir då viktigt att skaffa sig goda 

kunskaper om språkets betydelse för att uppnå ett jämlikt förhållande och en jämlik 

kommunikation, oavsett om vi är t ex förskolechefer eller barnskötare, och utmana de 

maktstrukturer som finns. Först då kan vi skapa ett nytt språk tillsammans. Ett språk som 

skapar nya perspektiv, nya frågor, nya problemformuleringar och nya talare (Bernstein, 2000).  

8.5 Sammanfattande tankar 

I början ställde vi oss följande frågor: Finns det en uttalad samsyn mellan vuxna som arbetar i 

förskolan? Samtalas det om värdebegreppen? Sätter man dem i förhållande till den 

pedagogiska praktiken? Reflekteras det över hur begreppen används i praktiken och hur dessa 

förhåller sig till styrdokumenten? Svaret är övergripande ”Nej!”	  
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Det finns en vilja och ett engagemang hos de intervjuade förskollärarna och hos en av 

förskolecheferna att arbeta med värdegrunden på ett sådant sätt som rekommenderas av bl a 

Skolverket; kontinuerliga diskussioner, en aldrig avstannande process, integrering av 

lärandemål och värdemål och professionellt ansvar. Varför finns det då ingen samsyn? Vad är 

problemet? Ett av dem är ledarskapet. Någon som binder ihop gruppen, som har kunskapen, 

engagemanget, förmågan att lyssna på alla och göra alla delaktiga. En ledare som har en 

vision om att värdegrunden blir stommen att stå på och genomsyrar alla delar. En tanke som 

slår oss i och med detta är att de vuxna inom förskolan lämnar varandra lite vind för våg och 

att värden och normer mer ses som viktiga i barngruppen. Kan vi förmedla värden och normer 

på ett ärligt sätt om vi inte först har diskuterat dem, vad de betyder för oss, i personalgruppen? 

Som IP2 uttrycker det: ”Processen i barns utveckling är det som fokuseras, men inte hur vårt 

agerande påverkar processen” (IP2). 

 

Vi har också sett hur viktig kommunikationen och kunskap om densamma är inom och mellan 

alla olika nivåer och personer. Genom våra förskollärare i studien har vi sett vilken kompetens 

det finns inom detta område och det är dags att den uppmärksammas och används för att 

utveckla värdegrundsarbetet. Det är viktigt att det blir ett givande och tagande mellan t ex 

huvudmannen och deras anställda, så att inte alla sitter på sin kammare och snickrar ihop sin 

egen värdegrund. Genom att våga hänga av sig sin egen ryggsäck, våga öppna den och dela 

med sig av innehållet och ta del av andras kan vi skapa en förståelse för att vi är olika men att 

inte se det som en omöjlighet vad gäller att sträva åt samma håll.  

 

Ledarskap och kommunikation ger en möjlighet till att skapa samsyn mellan alla berörda 

inom förskolan. En samsyn som kan bidra till ett värdedokument som idag saknas i de 

intervjuade förskolorna. Ett värdedokument som skrivs konkret med ett vardagligt språk som 

alla kan relatera till och använda i praktiken.  

8.6 Metoddiskussion 

Något vi funderat på är om en del av våra intervjuer har påverkats av att vi själva är 

yrkesverksamma i två av de medverkande förskolorna. Och om våra egna kunskaper i ämnet 

har påverkat hur vi tolkat förskollärarnas svar. Är det en för- eller nackdel att ha egen 

kunskap, när det gäller vuxnas förhållningssätt i förskolan? Vi båda har ca tjugo års erfarenhet 

av arbete i förskolan. Ibland har intervjun varit ett väldigt intressant och meningsfullt samtal 
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där vi intervjuare på ett naturligt sätt kommit med våra tankar inom ämnet. Denna 

medvetenhet tar vi med oss som en erfarenhet i vår analys och diskussion. Kvale och 

Brinkman (2009) menar att det inte är något negativt att ha kunskap om ämnet och påpekar 

vikten av att skaffa sig förkunskaper om det valda ämnet. Författarna menar att kännedom om 

ämnet får man inte bara genom att läsa litteratur utan genom att vistas i den miljö där 

undersökningen ska genomföras. På så sätt kommer man in i den diskursen som råder, de 

dagliga rutinerna, maktstrukturerna och kan då få en känsla av vad de som ska bli intervjuade 

kommer att tala om.  

 

En alternativ metod kunde ha varit observationer i barngruppen för att titta på hur 

förskollärarna i studien förhåller sig till barnen och de andra vuxna. Detta kunde sedan ha 

jämförts med intervjuerna och vi kunde fått en mer sanningsenlig bild av hur förhållningsättet 

och samsynen är på respektive förskola. Dock kan vi inte bortse från de mer eller mindre 

omedvetna observationer vi gjort på våra förskolor efter att vi fördjupat oss i examensarbetet, 

vilket bl. a resulterat i att vi sett en tydlig skillnad mellan uttryckta tankar och praktiska 

handlingar. När tiden inte räcker till riskerar de gamla trogna vanorna och synsätten att ta över 

och det förda resonemanget om normer och värden stannar i teorin.  

 

Något vi även tar med i beräkningen vad det gäller studiens trovärdighet är att en av 

förskolecheferna och vissa förskollärare fick frågorna i förväg. Förskolechefen svarade på 

frågorna via mejl vilket gjorde det omöjligt att ställa följdfrågor, något som i sin tur bidrog till 

att vi upplevde det svårt att analysera hennes svar. Förskollärarna som fick frågorna i förväg 

kunde även ha förberett sig genom att läsa in sig på ämnet. Trots det kan vi ändå se en 

likvärdighet i svaren på alla de medverkande förskollärarna. En tolkning vi kan göra av det är 

att det har funnits ett engagemang och intresse hos de vi intervjuade. Ur en annan aspekt kan 

det tyda på en osäkerhet om ämnet. 

9 Vidare forskning 

Som vi nämnde i vår metoddiskussion hade det varit intressant att göra observationer på 

förskolan för att titta djupare på hur värdegrunden uttrycks emellan barn-barn, vuxna-vuxna 

och barn-vuxna.  Speciellt intressant hade varit att titta på förskollärarnas och barnskötarnas 

förhållningssätt till barnen i olika vardagssituationer för att se om det skiljer sig åt beroende 

på t.ex. utbildning, ålder, yrkeserfarenhet. Att välja ut t.ex. en matsituation och observera flera 



Värdegrund och samsyn i  förskolan 
	  
	  

	  
	  

46	  

förskolor för att få en bild av hur värdegrunden uttrycks just där. En intressant synvinkel 

kunde varit att titta på maktstruktur då vi anser att vid matsituationer i förskolan finns det 

mycket makt från de vuxna. 

 

En annan studie kan vara att titta djupare på likabehandlingsplaner på olika förskolor. Hur de 

arbetas fram, hur de används, uppdateras, utvärderas och introduceras för barn, föräldrar, 

kokerskan, städerskan, vikarier och ny personal. De förskollärare vi intervjuat har ingen 

kunskap om den likabehandlingsplan som finns idag på deras förskola. Detta anser vi är 

oroväckande då likabehandlingsplanen ingår som en viktig del i skollagen. I ett sådant 

forskningssammanhang hade olika nivåer varit intressant att intervjua såsom kommun, 

skolområdeschef, förskolechef och förskollärare för att få olika åsikter på hur de ser på 

likabehandlingsplanen och om de anser den vara ett viktigt dokument. 



Värdegrund och samsyn i  förskolan 
	  
	  

	  
	  

47	  

10 Referenslista 

Alexandersson, Mikael redaktör (1999). Styrning på villovägar. Studentlitteratur, Lund. 
 
Bernstein, Basil & Lundgren P Ulf (1983). Makt, kontroll och pedagogik. Liber förlag. 
 
Bernstein, Basil (2000). Pedagogy, symbolic control and identity. Theory, research, critique. 
Originally published in 1996 by Taylor & Francis, Ltd. Revised edition first published by 
Rowman & Littlefield. 
 
Dahlkwist, Matts (2006). Att arbeta med skolans värdegrundsfrågor – idéer för 
problembaserat arbete. Kunskapsföretaget i Uppsala AB. 
 
Denscombe, Martyn (2009). Forskningshandboken- för småskaliga forskningsprojekt inom 
samhällsvetenskaparna. Studentlitteratur AB, Lund. 
 
Förskoletidningen för kompetensutveckling Nr 2/2013. Årgång 38. Gothia fortbildning AB, 
Stockholm. 
 
Giddens, Anthony (1997). Sociologi. Studentlitteratur AB, Lund. 
 
Hansen, Jessica (2011). Så fixade vi Allhallen. Resursmobilisering och 
organisationsförtätning i ett lokalsamhälle. Arkiv förlag, Lund.  
 
Hedenquist, Jan-Anders & Håkansson, Jan (2009). Formulera och utvärdera mål. 
Uppdaterad och utvidgad version. J. Håkansson  
 
Israel, Joachim (1992). Språk och kunskap. Daidalos, Göteborg. 
 
Ivarsson Alm, Ewa (2013). Ledarskap i förskolan. Studentlitteratur, Lund 
 
Jonsson, Britta & Roth, Klas (2003). Demokrati och lärande. Om valfrihet, gemenskap och 
övervägande i skola och samhälle. Studentlitteratur, Lund.  
 
Juul, Jesper & Jensen, Helle (2002). Relationskompetens i pedagogernas värld. Liber AB, 
Stockholm 
 
Karlsson, Lena (2013). Vetenskapliga metoder i självständigt arbete. Muntlig föreläsning vid 
Linnéuniversitetet Växjö 2013-03-09. 
 
Kvale, Steinar & Brinkman, Svend (2009). Den kvalitativa forskningsintervjun. 
Studentlitteratur AB, Lund. 
 
Linnér, Susanne (2005). Värden och villkor – pedagogers samtal om ett yrkesetiskt dokument. 
Växjö University Press. 
 
Nilsson, Björn & Waldemarson, Anna-Karin (2007). Kommunikation. Samspel mellan 
människor. Studentlitteratur AB, Lund. 



Värdegrund och samsyn i  förskolan 
	  
	  

	  
	  

48	  

Orlenius, Kennert & Bigsten, Airi (2006). Den värdefulla praktiken. Liber AB, Stockholm. 
 
Orlenius, Kennert (2001). Värdegrunden- finns den? Runa förlag, Stockholm. 
 
Patel, Runa & Davidsson, Bo (2010). Forskningsmetodikens grunder. Att planera, genomföra 
och rapportera en undersökning. Studentlitteratur AB, Lund. 
 
Skolverket (1998). Jord för växande. Särtryck ur växa i lärande och erövra omvärlden. Liber, 
Stockholm. 
 
Skolverket (2000). Med demokrati som uppdrag. Liber, Stockholm. 
 
Skolverket (2005). Allmänna råd och kommentarer. Kvalitet i förskolan. Fritzes, Stockholm 
 
Skolverket (2009).  Allmänna råd och kommentarer. För att främja likabehandling och 
förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. Fritzes, Stockholm. 
 
Skolverket (2010).  Läroplan för förskolan. Lpfö, 98. Reviderad 2010. Fritzes, Stockholm. 
 
Skolverket (2011). Förskolans och skolans värdegrund – förhållningssätt, verktyg och 
metoder. Fritzes, Stockholm. 
 
Steensaasen, Svein & Sletta, Olav (2000). Grupprocesser. Om inlärning och samarbete i 
grupper. Natur och kultur, Stockholm. 
 
Vetenskapsrådet (2002). Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig 
forskning. Vetenskapsrådet. 
 
 
www.forskoleforum.se 
ftp://89.221.243.193/Sweden_testsite/data/Files/PDF/forskolechefens_ansvar_01.pdf 
(2013-08-11) 
Mikael Hellstadius 2012-01-31 
 
www.skolinspektionen.se/documents/vagledning/informationsblad_forskolechef.pdf 
(2013-08-11) 
 
http://www.skolverket.se/skolfs?id=2208 (2013-06-15) 
(2011) ”Förordning om ändringen i förordningen (SKOLFS 1998:16) om läroplan för 
förskolan; 
 
 
www.skolverket.se/om-skolverket/visa-enskild-publikation (2013-06-15) 
(2000-05-02) ”En fördjupad studie om värdegrunden – om möten, relationer och samtal som 
förutsättningar för arbetet med de grundläggande värdena.  
 



Värdegrund och samsyn i  förskolan 
	  
	  

	  
	  

49	  

Bilagor 

Bilaga 1, Intervjufrågor till förskollärare 

1. Hur enas ni på er förskola att arbeta efter läroplanens värdegrund? 

2. Under kapitlet normer och värden finns det mål att sträva mot hur diskuterar ni samt 

hur tolkar ni de målen och är ni överens om begreppen? 

3. Vad innebär det konkret i den dagliga verksamheten? 

4. Hur ser du på ditt uppdrag som förskollärare att förankra de värden som vårt 

samhällsliv vilar på: människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla 

människors lika värde, jämställdhet, solidaritet med svaga och utsatta? 

5. Hur ofta pratar pedagogerna om de här sakerna? 

6. Finns det något dokument nedskrivet om dessa frågor, hur ofta uppdateras det samt 

hur används det till ny personal? 

7. Hur är du en viktig förebild? 

8. Vad ser du som viktigast i ditt uppdrag som förskollärare? 

- Har det ändrats över tid. 

- Hur förhåller det sig till läroplanen? 

- Hur många år har du arbetat?  

- Vilken utbildning har du och vilket år tog du examen. 
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Bilaga 2, Intervjufrågor till förskolechefer 

Vår tanke är att undersöka hur det demokratiska uppdraget och värdegrunden uttrycks och 

tydliggörs i förskolan hos personal och förskolechef och om det råder någon samsyn. En 

viktig utgångspunkt vad gäller värdegrundsarbetet menar Skolverket då samsynen skapar lika 

behandling av alla som vistas inom förskolan.  

 

1. Hur ser du på värdegrundsarbetet i förskolan? Prioriteras arbete med samsynen vad gäller 

demokrati, normer och värden? 

2. Finns det specifika forum för detta arbete och i så fall hur ser det ut och hur fungerar de? 

3. Hur lägger man upp diskursen? 

4. Hur dokumenteras, utvärderas och utvecklas detta arbete? 

5. Vilka problem/hinder ser du inom detta område? 

6. Vilka möjligheter ser du? 

7. Vilken inställning upplever du att personalen har? 

8. Vilka möjligheter till kompetensutveckling finns? 

9. Hur mycket kan du påverka? 

10. Vad är din roll vad gäller värdegrundsarbetet? 

11. Hur upplever du att kommunens inställning till värdegrundsarbetet är? 

12. Hur mycket resurser läggs ner på utvecklingsarbetet på avdelningsnivå,    

 förskolenivå och kommunalnivå? 
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Bilaga 3, Brev till förskollärare och förskolechefer 

 

                                             Hej 
Vi är två blivande förskollärare som ska skriva vårt examensarbete över sommaren. Vi skulle 

hemskt gärna vilja ha din hjälp och intervjua dig. Vårt arbete kommer att handla om 

förskolans värdegrund som vi har blivit väldigt intresserade av.  

Värdegrunden utgör en stor del av Lpfö, 98 som förskolans verksamhet ska vila på. Vi har ett 

ansvar som förskollärare att implementera värdegrunden i verksamheten. En viktig del är då 

att vi som pedagoger har redskap för hur det arbetet kan gå till. 

Detta har väckt våra tankar på hur vi i förskolan tolkar och diskuterar med varandra om vad 

värdegrunden egentligen är. 

Vi är väldigt tacksamma för din hjälp och lägger stor vikt vid etiska principer. Intervjun är 

anonym och du kan när som helst välja att hoppa av. Vi kommer att skriva så att man varken 

kan urskilja förskolan eller den som medverkat. 

 

Tack på förhand/Åsa Ivansson och Anna Hartelius Nilsson 

 

 

 

 
 
 
 

 

 


