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Abstrakt

Ingrid Edgarsdotter

Värdegrunden – En nödvändighet?

Fundamental Values – a Necessity? 

Genom intervjuer  med  respondenter  som på  olika  plan  är  ansvariga  för  verksamhet  och 
värdegrundsarbete i förskolan, har jag undersökt vilka uppfattningar om och tolkningar av 
begreppet  värdegrunden  som  råder  inom  förskolevärlden.  Förskolechefer,  arbetslag  i 
förskolor, och representanter för olika politiska partier tillfrågades. Undersökningen omfattar 
även  om  och  hur  värdegrunden  i  litteraturen  (teori)  överensstämmer  med  verklighetens 
praktik. Genom svaren och analys av dessa drogs slutsatsen att värdegrunden i vårt alltmer 
individcentrerade  samhälle  är  av  större  betydelse  och  viktigare  än  någonsin.  Begreppet 
”Värdegrunden” är till synes väl förankrad i de tillfrågade arbetslagen, men är mindre tydlig 
hos rektorer och hos politiker.

Att värdegrunden är en viktig del av Lpfö 98,( reviderad 2010) och att  det därför ingår i 
uppdraget att förmedla dessa värden, uttalades inte direkt av någon respondentkategori.

Respondenternas  tankar  kring  begreppet  ”Värdegrunden”  och  hur  detta  förankras  i 
verksamheten visar dock på en medvetenhet och att det är mycket viktigt att fortsätta med 
detta arbete.

Nyckelord: värdegrunden, förskola, praktiskt värdegrundsarbete, Lpfö 98
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Inledning

Jag  vill  med  min  studie  undersöka  om  teori  och  praktik  överensstämmer  gällande 
värdegrundsarbete  i  förskolan.  Ämnet  intresserar  mig  då  vår  historiska  bakgrund  med 
samhällsförändringar  och  skolans  olika  läroplaner  har  betydelse  för  dagens  samhälle;  ett 
samhälle som är mer mångkulturellt idag jämfört med för bara tio år sedan. Samhället har 
förändrats, såväl som skolan, förskolan och inte minst samhällets och vår syn på barn.

Värdegrunden handlar om relationer mellan människor och om hur vi behandlar och värderar 
varandra  som  barn  och  vuxna.  Värdegrunden  är  en  pedagogisk  fråga  som  rör  skolans 
verksamhet  i  sin  helhet.  Arbetet  med värdegrunden är  en  ständigt  pågående process  som 
omfattar  alla  i  skolan  och  som  kräver  att  skolan  samverkar  med  övriga  samhället. 
Värdegrunden måste sättas i fokus för att  stärka demokratin i  skola och samhälle.  Endast 
därigenom kan vi förebygga och motverka mobbning, sexuella trakasserier, våld och andra 
brott, främlingsfientlighet och andra uttryck för bristande respekt för människors lika värde 
(Utbildningsdepartementets Värdegrundsprojekt 2000).

Begreppet värdegrund används ibland utan att man har någon egentlig uppfattning om vad 
begreppet  står  för.  När  läroplanerna  Lpo  94  (Läroplan  för  det  obligatoriska  skolväsendet 
1994) och Lpfö 98 (Läroplan för förskolan 1998) skrevs var begreppet Värdegrunden centralt. 
Lpfö98 reviderades 2010, formuleringarna kvarstår i stort, ordet ”skall” har ersatts med ”ska” 
och strävansmålen har blivit fler särskilt inom ämnena naturkunskap, matematik och teknik 
Förskollärarnas ansvar har tydliggjorts i den reviderade versionen (2010) jämfört med den 
ursprungliga Lpfö 98. All skrivning om Förskolans värdegrund och uppdrag är lika i de båda 
versionerna.

I dagens förändrade samhälle, med ökad individualisering, maktcentrering och så vidare, 
behöver  vi  värdegrunden  än  mer.  Jag  vill  undersöka  om  teorierna  i  valda  delar  av 
kurslitteraturen överensstämmer med praktiken i verksamheten. Undersökningen är avgränsad 
till  värdegrunden i  förskolan.  Litteraturgenomgång och undersökning är  gjord 2009, stora 
delar av uppsatsen är också skriven då, men av olika anledningar har sammanställningen dröjt 
till oktober 2013. Under tiden har läroplanen (Lpfö 98) reviderats 2010, ett antal strävansmål 
har tillkommit,  medan skrivningen om Värdegrunden och uppdraget är  identisk i  de båda 
versionerna.
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Syfte och problemformulering 

Syftet  med  min  undersökning  är  att  klargöra  uppfattning  om och  tolkning  av  begreppet 
”värdegrunden” hos representanter för olika politiska partier  respektive förskolechefer och 
arbetslag i förskolor.

Jag vill undersöka

1)  Respondenternas  uppfattning  av begreppet  ”värdegrund”,  hur  det  tolkas,  och hur  detta 
förankras i verksamheten (praktiskt värdegrundsarbete)

2) Om och hur litteraturens teorier överensstämmer med praktiskt arbete i verksamheten.
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Litteraturgenomgång och tidigare forskning 

I  detta  kapitel  diskuterar  jag  begreppet  värdegrund,  olika  författares  och  forskares 
utgångspunkter och teorier, läroplanernas historik, innehåll och betydelse, samt mer specifikt 
tolkning och betydelse i Lpfö 98 av praktiskt värdegrundsarbete.

  
Begreppet värdegrund
Ordet värdegrund är sammansatt av två beståndsdelar: grund som är konkret, fast och hållbart 
samt  värde  som är abstrakt och ger en bild av något som är mjukt (Hedin & Lahdenperä, 
2001). Ett värde skapas av olika värderingar. De är av många slag, de kan motiveras, men i 
regel inte bevisas. De uttrycker tyckande, prioriteringar, attityder och reaktioner inför olika 
fenomen. På något sätt styrs allt vi gör av värderingar (a.a. 2001). När man ska tydliggöra den 
gemensamma värdegrunden uppstår frågan om var och hur den finns, var och varför man talar 
om den, vilka värden den består av, hur man talar om den, och vilka den omfattar. Vad är 
gemensamt och för vilka? (a.a.2001)

Det  är  viktigt  att  försöka  komma åt  och  att  förstå  de  underliggande tankegångar  och  de 
kontextuella  överenskommelser  som  utmärker  värdegrunden.  De  gemensamma 
meningssystemen måste kontrasteras med ett annat perspektiv för att bli synliga (a.a.2001).

Värden och  värderingar  bottnar  i  känslor,  vad  som är  värdefullt  kan  inte  avgöras  genom 
tänkandet, intellektet eller vetenskapen, utan genom känslan (a.a.2001).

”De värden som förskolan skall levandegöra vilar på vårt samhälles demokratiska grund. Här står människolivets 
okränkbarhet,  individens  frihet  och  integritet,  alla  människors  lika  värde,  jämställdhet  mellan  könen  och 
solidaritet i fokus.” (Lpfö 981)

Margareta  Öhman  skriver  i  Den  viktiga  vardagen  (2006)  om  ett  etiskt  perspektiv:  De 
grundläggande etiska värdena i förskolans läroplan kallas ofta värdegrunden. Flera forskare, 
exempelvis  Ohrlenius  (2001)  och  Lahdenperä  (2001)  påpekar  att  detta  uttryck  är 
problematiskt. Det är en konstruktion av orden värde och grund som kan tolkas, beskrivas och 
analyseras utifrån olika perspektiv. De etiska värden som beskrivs i läroplanen kan tolkas på 
olika sätt beroende både på vilka filosofiska ståndpunkter man intar och vilken politisk och 
religiös åskådning man har, skriver Öhman, och framhåller att etiska värden skall förstås ur 
sin relationella dimension (2006).

Förskolan och skolan vilar på demokratins grund. Därför skall dess verksamhet utformas i 
överensstämmelse  med  grundläggande  demokratiska  värderingar.  En  viktig  uppgift  för 
verksamheten är att grundlägga och förankra de värden som vårt samhällsliv vilar  på. Att 
hävda grundläggande värden kräver att värderingar tydliggörs i den dagliga verksamheten. 
När det gäller  de grundläggande värdena finns det en klar kontinuitet  mellan Lpfö98 och 
tidigare  läroplaner.  Vi  har  också  FN:s  konvention  om  de  mänskliga  rättigheterna  och 
konventionen om barnets rättigheter att luta oss mot. Barnkonventionen bygger på att barnets 
bästa alltid ska komma i främsta rummet. En grundtanke är att varje vuxen som möter ett barn 
har  ansvar  för  att  barnet  blir  bemött  med  respekt  för  sina  egna  åsikter  och  erfarenheter 
(Skolverket 2000

1 Läroplan för förskolan 1998
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Frågan om värdegrunden bör ses inte bara i ett internationellt och nationellt perspektiv utan 
också i ett historiskt perspektiv, skriver Orlenius (2001). Värdegrunden enligt läroplanerna 
utgör fundamentet för all verksamhet i förskola och skola. Vårt moraliska handlande styrs inte 
i  första  hand  av  uppsatta  regler.  Det  är  internaliserat  genom  socialisation  och  gjorda 
erfarenheter. Våra tillägnade normer behöver speglas och utmanas av andra normer och regler, 
så att vi ska kunna utvecklas som människor (a.a. 2001).

Skolan  har  ett  tydligt  demokratiskt  uppdrag.  Den  ska  förmedla,  förankra  och  gestalta 
demokratiska  värden  och  motverka  alla  former  av  kränkande  behandling.  Den  ska  ge 
kunskaper  om  demokrati  och  värdegrund  och  verka  för  demokratiska  arbetsformer 
(Myndigheten för skolutveckling, 2003).
”Människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet mellan 
kvinnor  och  män,  samt  solidaritet  med  svaga  och  utsatta  är  de  värden  som  skolan  skall  gestalta  och 
förmedla”. Lpo 942

Att alla har samma värde innebär inte att alla människor i alla sammanhang är lika värdefulla. 
Detta  är  en  viktig  distinktion,  påpekar  Gren,  därför  att  vi  i  vardagslivet  har  lätt  att 
sammanblanda detta att vara värdefull med att ha ett värde.  (Gren 2005).

Susanne Linnér påpekar i sin avhandling Värden och villkor att förskolan och skolan har ett 
ansvar för fostran; genom att skolan och lärarna utövar ett inflytande på eleverna, genom det 
sätt på vilket verksamheten bedrivs och hur de mellanmänskliga relationerna utformas. Brist 
på  tid  och  resurser  upplevs  av  pedagoger  som  ett  allt  större  problem  liksom  även  en 
grundläggande pedagogisk problematik. Pedagoger kan ses som en av de professioner som 
ska förverkliga välfärdssamhällets ideal och under senare tid kan vi urskilja tecken på en 
legitimitetskris. Ett allt större ansvar har kommit att hamna på den enskilde yrkesutövaren. 
När  budskap  och  förhållningssätt  inte  överensstämmer  uppstår  trovärdighetskriser,  hävdar 
Linnér (2005).

Läroplaner, historik och jämförelser
Synsätten på förskolans och skolans uppgift i samhället har förändrats över tid. För att förstå 
dagens diskussion behövs en tillbakablick på tidigare läroplaner.

Under början av 1900-talet växte ett obligatoriskt utbildningssystem fram där utbildning fick 
allt  större  betydelse  för  samhällets  sociala  och  ekonomiska  utveckling.  Barnkrubbor  och 
barnträdgårdar  (kindergarten)  hade  upprättats  som  ett  svar  på  samhällsutvecklingen. 
Verksamheten hade en social inriktning, betoningen låg på omhändertagande (barnkrubborna) 
och den bedrevs genom välgörenhet och ideellt arbete. Det var med 1946 års Skolkommission 
som skolans demokratiska uppgift tydliggjordes. Det fanns då en relativt stor enighet om att 
just  utbildning och skola skulle  vara en viktig  kraft  på vägen mot en demokratisering av 
samhället (SOU 1948:27).

De  värderingar  som  kommer  till  uttryck  i  läroplanerna  har  prövats  av  den  politiska 
demokratin vid olika tillfällen. Den första moderna läroplanen presenterades 1919. Genom 
skolgången ska man lära sig att samarbeta med andra, visa tolerans, bli medveten om

2

2

   Läroplan för det obligatoriska skolväsendet 1994
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 konsekvenserna av sina handlingar, ta ansvar och vara solidarisk. Solidaritet ska visas med 
den egna gruppen, men också med människor som lever under andra förhållanden, såväl här 
hos oss som i andra delar av världen (Myndigheten för skolutveckling, 2003).

Ett  intensivt  utredningsarbete  resulterade  1962  i  den  första  läroplanen  för  en  gemensam 
grundskola. Läroplanerna företrädde en förmedlingspedagogik; en syn på utbildning som ett 
effektivt styrningsinstrument. Redan efter några år kom en ny läroplan där demokratifrågorna 
lyftes fram. I Lgr 693 talas det om uppfostran och att skolan ska ge de rätta värderingar som 
bär upp rättsordningen. Linnér skriver att i barnstugeutredningen (SOU 1972:26) påpekades 
vikten  av  att  stimulera  förskolebarnens  utveckling  till  ansvarstagande  demokratiska 
medborgare.

 
Förskolan får egen läroplan 1998 (Lpfö98) och blir en del av det svenska utbildningsväsendet 
som skall lägga grunden för det livslånga lärandet. Skolan som helhet ska genomsyras av 
grundläggande demokratiska värderingar; människolivets okränkbarhet, individens frihet och 
integritet, alla människors lika värde, jämställdhet mellan kvinnor och män, samt solidaritet 
med  svaga  och  utsatta.  Samtliga  mål  och  riktlinjer  för  såväl  lärare  som  elev  tar  sin 
utgångspunkt i demokratins grundläggande värden.

Utbildningsdepartementet startade Värdegrundsprojektet (1999) vilket hade till syfte att stödja 
och stimulera arbetet med att omsätta ”värdegrunden” i praktisk handling i förskola och skola.

Läroplaner  är  politiska  dokument  som,  liksom kommunala  skolplaner,  anger  mål  och 
riktlinjer. De ses med andra ord som styrmedel för förskola och skola. De återspeglar också 
olika intresseinriktningar, olika värderingar och olika syn på vad som anses viktigt att kunna.

”Förskolan  vilar  på  demokratins  grund.  Därför  skall  dess  verksamhet  utformas  i  överensstämmelse  med 
grundläggande demokratiska värderingar. Var och en som verkar inom förskolan skall främja aktningen för varje 
människas egenvärde och respekten för vår gemensamma miljö” (Lpfö 98:7).

Alla människors lika värde innebär att man inte skall göra skillnad på människor efter språk, 
kön, hudfärg, etnisk grupp eller religion. I detta avseende finns idag stora problem i Sverige 
med en rad olika minoriteter, gällande fördomar och ökande diskriminering. 
”Värdegrunden uttrycker det etiska förhållningssätt som skall prägla verksamheten. Omsorg om och hänsyn till 
andra  människor,  liksom  rättvisa  och  jämställdhet  samt  egna  och  andras  rättigheter  skall  lyftas  fram  och 
synliggöras i verksamheten.” (Lpfö98; 7)

Hedin och Lahdenperä framhåller att syftet med en samhällelig värdegrund är att slå vakt om 
de värden vi nu anser vara omistliga. Det är viktigt att den ständigt omprövas och utvecklas. 
Värdegrunden kan inte utan vidare överföras till nästa generation; då blir den en död formel, 
ett mantra som ständigt upprepas för att invagga alla i en passiviserande föreställning om att 
det  goda  är  fixerat  och  bara  skall  förverkligas.  Författarna  konstaterar  att  ”Värdegrunden 
måste levandegöras, artikuleras, diskuteras, praktiseras, gestaltas, ifrågasättas, utvecklas och 
omprövas i skolan och i samhället.” (Hedin & Lahdenperä 2001: 55)

3 Lgr 69: Läroplan för grundskolan 1969
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Praktik, metoder och arbetssätt

”Att hävda grundläggande värden kräver att värderingar tydliggörs i den dagliga verksamheten. Verksamheten 
skall  bedrivas i  demokratiska former och därigenom lägga grunden till  ett  växande ansvar  och intresse hos 
barnen för att de på sikt aktivt skall delta i samhällslivet” (Lpfö 98:7).

I Skolverkets bok  Med känsla och kunskap – en bok om de grundläggande värdena(2000) 
beskriver  Margareta  Öhman  nödvändigheten  av  att  hela  den  kommunala  organisationen 
genomsyras  av  värdegrundsfrågorna;  i  annat  fall  kan  vi  inte  förankra  dem fullt  ut  bland 
barnen. Värdegrundsarbetet måste fungera i alla led för att det verkligen ska ha effekt. Öhman 
är kritisk till färdiga metodböcker, hon menar att personal och barn ska utveckla sina egna 
material.  Precis som de vuxna måste få hjälp att reflektera över sin egen praxis, så måste 
barnen få det; pedagogen gör en observation, frågar barnet kring denna, och tillsammans görs 
en  reflektion;  barnet  får  en  chans  att  se  sig  själv.  Det  handlar  om att  lyfta  reflektionens 
betydelse och att tillsammans med barnen undra över saker och ting.

Gren (2005) skriver att det bästa sättet att visa barnen att de har ett egenvärde är genom ett 
bemötande präglat av detta. Pedagogerna ska samtala med barnen om människovärdet och att 
vara värdefull, liksom samtal utifrån barnens tillvaro och med deras språk. ”Det som avgör 
huruvida jag ser mitt eget värde är upplevelsen av vem jag är, att jag känner mig något så när 
hel i min identitet. Att jag har hittat en tillhörighet i samhället, i en kultur och eventuellt i ett 
familjesammanhang  (socialisationen).  Att  jag  något  så  när  vet  vad  jag  kan  och  inte  kan 
(kompetensen).  Upplevelsen  av  mitt  värde  är  starkt  förknippad  med  identitets-  och 
kompetensutvecklingen och med socialisationen. Framför allt; att jag vet att jag duger oavsett 
vad jag kan, hur jag mår, och så vidare; att jag blir sedd och blir bekräftad” skriver Gren 
(2005: 54).

Det demokratiska uppdraget innefattar *Att främja barns och ungas lärande om demokrati och 
värdegrund. *Att verka i demokratiska arbetsformer där barn, unga, personal och föräldrar har 
inflytande och är delaktiga. * Att de demokratiska värdena, värdegrunden, förankras i syfte att 
utveckla  demokratiska  samhällsmedborgare.  * Att  motverka  alla  former  av  kränkande 
behandling.  * Att  ha en främjande, förebyggande och långsiktig ansats. (Olikas lika värde 
2003
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 Metod
I  detta  kapitel  redogör  jag  för  och  diskuterar  empiriskt  baserad  kunskap,  vetenskapliga 
förhållningssätt,  olika forskningsstrategier,  metodval  (med för-  och nackdelar  kring öppna 
frågor), urval, genomförande, bearbetning och analys, trovärdighet och äkthet, etiska kriterier 
och metodkritik.

När det finns luckor i vår kunskap kommer undersökningen att vara utforskande; explorativ. 
Syftet är att inhämta så mycket kunskap som möjligt om ett bestämt problemområde.  Man 
skiljer mellan empiriska och icke-empiriska vetenskaper.  Empiriskt baserad kunskap är den 
kunskap man får genom att skaffa sig erfarenheter genom observationer av omvärlden och 
verkligheten (Patel & Davidson 1994). 

Det finns olika vetenskapliga förhållningssätt; två av dem är positivism och hermeneutik.

Positivism har sina rötter i en empirisk eller naturvetenskaplig tradition. Här skall forskarens 
förhållningssätt kännetecknas av att densamme står i en yttre relation till forskningsobjektet. 
Forskarens person, politiska,  religiösa och känslomässiga läggning skall  inte på något sätt 
kunna  påverka  forskningsresultatet.  Forskaren  skall  kunna  bytas  ut  och  resultatet  av 
forskningsarbetet  skall  ändå bli det samma. Uppfattningen att  en forskare alltid skall vara 
objektiv i sitt arbete kommer från detta positivistiska ideal. 

Hermeneutik kan sägas vara positivismens motsats; hermeunetik betyder tolkningslära och är 
numera en vetenskaplig riktning där man studerar, tolkar och försöker förstå grundläggande 
betingelser för den mänskliga existensen (Patel & Davidson 1994:23). Hela tiden använder 
forskaren sin egen förförståelse som ett verktyg i tolkningen. 

Några grundläggande skillnader mellan olika forskningsstrategier: 

Kvantitativ forskning görs med siffror, man mäter olika företeelser (Patel & Davidson 1994) 
Kvalitativ forskning lägger vikt vid ord och den betonar ett induktivt synsätt på relationen 
mellan teori och forskning. Kvalitativ forskning har ett tolkande synsätt och konstruktionism 
som ontologisk inriktning (Bryman 2006).

Metodval
Jag  valde  kvalitativ  metod  på  grund  av  det  tolkande  synsättet,  eftersom frågeställningen 
kräver tolkning av hur värdegrunden uppfattas och praktiskt tillämpas. Jag valde att formulera 
tre likalydande öppna frågor till fem representanter för tre olika kategorier.

Några av fördelarna med öppna frågor är att respondenterna kan svara med egna ord, vidare 
lämnar   öppna  frågor  utrymme  för  ovanliga  eller  oförutsedda  svar  eller  reaktioner  och 
slutligen leder frågorna inte in respondenternas tankar i någon viss riktning. Därigenom kan 
man få reda på respondenternas kunskapsnivå och hur de tolkar en fråga. Man kan också få 
information om hur viktiga olika frågor är för respondenterna.

Nackdelar med öppna frågor kan vara att de är tidsödande för intervjuarna; respondenterna 
pratar kanske längre än om man valt en sluten fråga, att svaren måste kodas och man måste 
läsa igenom alla svar och sortera under respektive intervjufråga. Slutligen anses öppna frågor 
kräva mer av respondenterna. På grund av den större insats som krävs kan de avskräckas från 
uppgiften vilket kan öka bortfallet (Bryman 2006).
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Syftet  med kvalitativa undersökningar är  att  skaffa en annan och djupare kunskap än den 
fragmentiserade kunskap som ofta erhålles när vi använder kvantitativa metoder. Ambitionen 
är att försöka förstå och analysera helheter. Den kvalitativa bearbetningen präglas också ofta 
av just den person som genomför arbetet (Bryman 2006).

Forskningen betingas av och inriktas på vetenskapliga frågeställningar som formuleras utifrån 
en genomgång av aktuell litteratur. Datainsamlingen och analysen av resultaten inriktas på att 
belysa eller lösa den frågeställning som identifierats vid undersökningens start. Litteraturen 
fungerar som en fullmakt för teorin, som ofta ligger implicit eller latent i denna litteratur. 
Samhällsvetenskapliga forskare har ibland en viss benägenhet att avfärda den forskning som 
inte är kopplad till teori, men Bryman skriver (s 19) att det är oriktigt att stämpla de många 
studier  (däribland  min  studie)  där  man  menar  att  den  publicerade  litteraturen  utgör  den 
teoretiska grunden, som naivt empiricistiska, bara för att forskarna ( i detta fallet jag) i första 
hand inte är inriktade på teori.

Urval och genomförande
Ett bekvämlighetsurval av pedagoger alternativt arbetslag och rektorer gjordes med fördelning 
på  fem  tätorter  i  en  kommun,  liksom  med  företrädare  för  fem  politiska  partier  i 
kommunpolitiken (samtliga även ledamöter i Bildningsnämnden)

Missiv: Jag skrev ett missiv (bilaga B) i vilket jag presenterade mig, mina frågor samt syftet 
med min undersökning. Det framgick tydligt att medverkan var frivillig och att de uppgifter 
som  lämnades  endast  skulle  användas  för  denna  undersökning.  Jag  försökte  motivera 
deltagarna men lyckades inte fullt ut. Jag betonade att svaren skulle behandlas konfidentiellt; 
det är bara jag som vet vem som skrivit vad. (se Etiska kriterier s.9)

Maj 2009: Utskick (per post) av tre frågor (bilaga 1) till fem arbetslag/pedagoger, till fem 
rektorer för förskolor samt till  fem politiker i  Bildningsnämnden. Tre kategorier  med fem 
respondenter i vardera kategorin ger totalt 15 tilltänkta respondenter. Missiv och strukturerad 
intervju, med tre öppna frågor, skickades ut med post. Frankerade och adresserade svarskuvert 
bifogades,  samt  telefonnummer  och  e–mailadress.  Respondenterna  gavs  alltså  tre  olika 
möjligheter  att  besvara  frågorna.  De  skriftliga  varianterna  (brev  alternativt  e-mail)  är  att 
föredra,  eftersom  det  är  svårt  att  hinna  anteckna  vid  muntligt  svar  (om  man  inte  har 
bandspelare  kopplad  till  telefonen)  Någon  form  av  inspelning  är  bra  även  vid  muntlig 
intervju,  så  att  intervjuaren  kan ha  fokus  på  respondenten.   Ur  konfidentiell  synpunkt  är 
brevformen (med av mig adresserat och frankerat kuvert) den bästa.

Tre svar inkom under juni månad, samtliga per post.

2009-08-12: När jag såg (och insåg) att underlaget var för litet (tre inkomna svar) skrev jag en 
påminnelse (bilaga C) vilken jag till största delen distribuerade personligen. Detta resulterade 
i ytterligare tre svar, (varav två från personligen tilldelade) vilket gav totalt sex respondenter 
(av femton tillfrågade ) som svarat på mina frågor. 

Jag fick svar på brevet, (dock inte på mina frågor) från ett arbetslag att de ”inte haft tid att 
besvara dina frågor p.g.a. personalbrist. Vi är ledsna för detta. M. v. h. personalen” liksom 
från två rektorer alternativt arbetsledare: 1) ”NN har inte möjlighet att besvara frågorna ” på 
en post-it-lapp i samskick med arbetslagets svar. 2) via e-mail: ” Jag är ledsen man jag har 
ingen möjlighet att besvara frågorna just nu. Värdegrundsarbetet är för mig. precis som ordet 
säger, grunden för allt vi gör och jag försöker svara vid tillfälle. Ha det bra! ”Jag fick muntligt 
svar från en av politikerna på förfrågan om brevet inte kommit fram:” Jag har inte haft tid. 
Det är för viktiga frågor för att slarva ihop svar, det hade tagit mig en hel kväll, och den tiden 
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har jag inte.” Således totalt fyra respondenter (av femton tillfrågade) som svarade att de inte 
hade tid eller möjlighet att svara på mina frågor. Inkomna svar sparades  i respektive kuvert. 

Bearbetning och analys 
Jag kodade svaren (se bilaga D) och gick igenom dem. Svaren sammanställdes, varje kategori 
för sig och jag skrev av samtliga svar ordagrant i  mitt  arbetsmaterial.  Därefter  jämfördes 
svaren i varje kategori och de sammanställdes under rubriken ”resultat och analys”. Jag gjorde 
därefter  jämförelser  med  och  kopplingar  till  den  tidigare  redovisade  litteraturen  för  att 
undersöka överensstämmelse mellan teori och praktik. 

Trovärdighet och äkthet
Min undersökning visar på att man inom de kommunala förskolorna arbetar likriktat,  men 
med egna prioriteringar avseende exempelvis prioriterade läroplansmål.

Eftersom endast en rektor eller förskolechef hade tid och möjlighet att svara kan jämförelse 
inom den kategorin  inte  göras.  Rektorer  och pedagoger  alternativt  arbetslag  har  politiska 
direktiv att rätta sig efter (skollag och läroplan på nationell nivå, samt lokal skolplan) Några 
betydande skillnader mellan svaren från politikerna förekom inte.

Bryman  skriver  om  tre  kriterier  för  en  bedömning  av  vilken  kvalitet  en  undersökning 
uppvisar: 1 Reliabilitet (tillförlitlighet) rör frågan om huruvida resultaten blir desamma om 
undersökningen genomförs  på nytt,  eller  om de påverkas  av slumpmässiga eller  tillfälliga 
betingelser. 2 Replikation (upprepning) och 3 Validitet; en bedömning av om de slutsatser 
som genererats  från  en  undersökning  hänger  ihop eller  inte.  Om jag  skulle  upprepa  min 
undersökning ( beroende på hur lång tid efter den första ) hade jag med stor sannolikhet fått 
samma eller liknande svar, eventuellt med tydligare koppling till Lpfö98 (reviderad 2010) just 
eftersom densamma reviderats och därmed fått ny aktualitet. Jag hade sannolikt också fått 
svar från fler respondenter, eftersom jag insett vikten av exempelvis personlig kontakt vid 
frågeställandet. 

Etiska kriterier
När respondenterna lämnar information måste de informeras om undersökningens syfte och 
vad deras medverkan kommer att innebära. Det måste framgå att deras medverkan är frivillig, 
och att de uppgifter de lämnar inte kommer att användas för något annat syfte. Forskaren bör 
försöka motivera de tillfrågade  att medverka. Forskaren måste även värna om de enskilda 
individernas integritet. Alla uppgifter som  erhålles från och om individerna måste behandlas 
konfidentiellt; uppgifterna får inte lämnas till någon utomstående, ej heller får det vara möjligt 
att identifiera en enskild individ när  resultatet presenteras (Patel & Davidson, 1994). I mitt 
missiv (  bilaga B) redogjorde jag för  syftet  med min  undersökning och att  svaren skulle 
komma att behandlas konfidentiellt. Jag bifogade adresserade och fullt frankerade kuvert för 
att garantera anonymitet och inte orsaka extra kostnader utöver den tid ( för att skriva svar) 
jag önskade att respondenterna bidrog med.
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Metodkritik

Jag valde att tillfråga respondenter i den valda kommunen av två anledningar. För det första 
av tidsbesparingsskäl, och för det andra ville jag undersöka om Värdegrunden hade samma 
status för andra i verksamheten som för mig själv. Många gånger kanske tidsmässiga eller 
ekonomiska ramar inte tillåter oss att välja individer på det sätt som vore bäst. I mitt fall var 
tidpunkterna för utskick mindre lyckade, både första omgången; vid vårterminens slut, och för 
påminnelsen; vid höstterminens start  Jag fick dessvärre en låg svarsfrekvens4 och flertalet 
angav tidsbrist  som anledning Jag märkte  en ökad vilja  att  besvara frågorna  efter  att  jag 
personligen  delat  ut  påminnelserna.  Att  det  mer  anonyma sättet,  att  skicka  frågorna  med 
posten, gav sämre resultat än att dela ut dem personligen, alternativt intervju på plats,  är 
något jag kommer att ha i åtanke vid eventuella framtida undersökningar För att få en mer 
rättvisande bild av mitt forskningsämne i verksamheterna och ideologiskt (politiskt) hade ett 
bredare underlag behövts.

Resultat och analys
4

  Se bilaga D
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Kapitlet  innehåller   en   sammanställning   av  respondenternas  uppfattning  om begreppet 
värdegrund och min analys av respondenternas svar. Svaren är kodade och kategoriserade, 
enligt  följande  kategorier. A: arbetslag  eller  enskild  pedagog, B: rektor eller förskolechef, 
C: politiker.5 De fullständiga svaren (se kapitlet metod) är mitt arbetsmaterial och redovisas 
inte här.

Uppfattning om begreppet värdegrund, och VARFÖR?
Kategori A

A:1 arbetar med att hela tiden vara observant mot att kränkningar inte förekommer, och om 
dom  ändå  gör  det,  tas  händelsen  snabbt  upp  med  berörda  parter.  Man  använder 
reflektionshandbok för åtgärder.

A:2 redogör utförligt för begreppet och att det står för allas rättighet att delta i samhällets 
sociala värld. Värdegrunden ska genomsyra verksamheten och är det man arbetar allra mest 
med. Viktigt är att barnen får tilltro till sig själva. Eftersom hela vårt samhälle är uppbyggt på 
demokratiska  grunder  är  det  oerhört  viktigt  att  känna  grupptillhörighet  och  att  lära  sig 
samspela. Man ser till att även de svaga barnen får komma till tals.

A:3 ger på grund av tidsbrist ett kortfattat svar: man arbetar mot att alla vuxna och barn har 
lika värde oberoende av olikheter.

Analys:  De  redovisade  arbetssätten  kan  kopplas  till  exempelvis  Värdegrund  och 
samhällsutveckling, Allas lika värde, (Hedin & Lahdenperä 2001). Svaren stämmer väl med 
vad  det  demokratiska  uppdraget  innefattar  vilket  beskrivs  i  exempelvis  Olikas  lika  värde 
(Myndigheten för skolutveckling 2003).6

Inget av arbetslagen gör direktkopplingen till läroplanen. Arbetslag 2 redogör i flera punkter 
för  innehållet  i  Förskolans  värdegrund och  uppdrag  i  Lpfö  98,  men ändå  utan  att  direkt 
hänvisa till densamma. Kategori A, arbetslagen, har flest svarande och ganska utförliga svar. 
Deras olika sätt att dela barngrupperna, åldersindelat eller syskongrupp och anledningarna till 
att göra det är intressant att ta del av. Det bör vara upp till varje förskola att själv bestämma 
vilket arbetssätt som förordas och används, beroende på varierande antal och åldrar på barnen 
i verksamheten. Båda systemen har för och nackdelar, det gäller att vara flexibel och se till 
vad som är bäst för just årets barngrupp. En fördel som inte beskrivits är att om man arbetar 
med åldersindelat kan en eller två pedagoger följa med de barn som flyttar. Det blir då med 
automatik en rotation i arbetslagen och man får som pedagog följa barngruppen. Det finns för 
-  och  nackdelar  med  att  vara  ett  ”väl  sammansvetsat”  arbetslag  också.  Arbetslagets 
sammansättning har stor betydelse för både värdegrundsarbete och verksamheten över huvud 
taget.  Arbetslagen  i  min  undersökning  är  mer  inriktade  på  den  praktiska  delen;  själva 
verkställandet av värdegrundsarbetet. Detta kan anses vara positivt, även om det kan tyckas 
anmärkningsvärt  att  kopplingen  till  Lpfö  inte  nämns.  Inget  av  de  svarande  arbetslagen 
nämnde  ”Värdegrunden”  i  läroplan  eller  andra  styrdokument,  förutom  kommunens 
Kärnvärden.  Dessa  har  för  övrigt  inte  med  Värdegrunden  att  göra.  Ingen  nämner  heller 
läroplansarbete  med  prioriterat  mål,  verksamhetsmål,  uppföljning  och  utvärdering  som 
betydelsebärande för arbetet  

5 Se bilaga D
6 Se bilaga E
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Kategori B
B:4 ”Värdegrund är ett viktigt begrepp; det är hur man skall vara i livet mot andra och hur 
man uppträder. Viktigt att tänka på hur man uppträder som ledare; vara en förebild, inte ett 
avskräckande exempel.”

Analys:  Den responderande rektorn ger ett  kortfattat  svar som i sak överensstämmer med 
förskolans värdegrund och uppdrag: ”Vuxnas förhållningssätt påverkar barns förståelse och 
respekt för de rättigheter och skyldigheter som gäller i ett demokratiskt samhälle och därför är 
vuxna viktiga som förebilder.”(Lpfö 98:7) Rektorn har begreppet ”värdegrund” ganska klart, 
” hur man ska vara i livet mot andra och hur man uppträder”, men nämner inget om förekomst 
i läroplanerna. Denne nämner heller inte något om de svårigheter som man kan anta att en 
rektor  har  att  pussla  ihop  kraven  från  politiker  och  tjänstemän  med  kraven  från 
enheterna/verksamheterna.

Kategori C 

C:1  har  kunskap  om  att  värdegrunden  finns  med  i  läroplanerna,  och  uttalar: 
”värdegrundsarbetet är självklart att värna om och ständigt utveckla”.

C:4 anser ”Värdegrund” vara ett svårt ord, men försöker förklara begreppet som ”den grund 
av oskrivna och skrivna regler som ”bestämmer” hur vi som människor bör uppträda för att 
samhället ska fungera och för att vi skall fungera i relation till andra människor”. Anser även 
att begreppet värdegrund ger den enskilde större möjligheter att tycka, tänka och värdera, och 
att  det  tonar  ner  auktoriteten.  Nämner  kristendomen  och  de  tio  budorden  som  tidigare 
värdegrund.

Analys: Svaren tyder på att en av politikerna verkar ha mera fokus på skolan, med kännedom 
om läroplan och andra styrmedel, men utan att närmare definiera det efterfrågade begreppet 
värdegrund och vad det står för. Politiker 2 gör ett försök till förklaring och förtydligande, 
dock utan koppling till läroplan (eller andra styrdokument). Begreppet värdegrund blir något 
av ett mantra; ett ord som låter bra och som gärna används men man har inte helt klart för sig 
vad det innebär.

Exempel  på  praktiskt  arbete  i  verksamheten  med  värdegrunden  i  nuläget,  HUR 
& VAD?
Kategori A
A:1 arbetar åldersindelat, med små grupper, nio barn och två pedagoger per hemvist.

Arbetslaget ger flera exempel på praktiskt arbete, några exempel: Man är tydliga, använder 
tecken  för  att  förstärka  ordens  betydelse  och  dramatiserar  situationer,  Man  använder 
”Stegvis”7 där alla får komma till tals, man leker gemensamma lekar, har genusarbete och 
massagevila. Genom detta menar man att gruppen stärks. Barnen får visa varandra respekt och 
empati samt träna turtagning och tolerans. Arbetslaget använder ett Reggio Emilia-inspirerat 
arbetssätt.

7  se  bilaga E
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A:2 arbetar med olika strategier, med idétavla och kom-ihåg-lappar. Man försöker uppmuntra 
att exempelvis alla får vara med, men har respekt för om det inte är det bästa för leken. Man 
arbetar med syskongrupp för att slippa ifrån konkurrens och jämförelser, samt för att ge de 
äldre barnen möjlighet att hjälpa och lära de yngre barnen. Man har samling, och barnen får 
träna på att lyssna och att känna sig som en del i gruppen. De vuxna deltar aktivt i leken.

A:3 arbetar med språkmål och med ”Stegvis”. Personalen har ett gemensamt förhållningssätt. 
Man diskuterar värdegrundsfrågor och refererar till kommunens Kärnvärde i sitt svar.

Analys:  De  olika  tillvägagångssätten  och  värdegrundsstärkande  metoderna  beskrivs  bra  i 
Olikas lika värde, exempelvis ”Stegvis”, som förskola 1 arbetar med, liksom de demokratiska 
arbetsformer som förskola A:2 svarar att man använder sig av. Skillnaden mellan att arbeta 
åldersindelat/syskongrupp med olika för- och nackdelar belyses kortfattat. Gruppindelningen 
bör vara en fråga för varje förskola att själva ta ställning till och att eventuellt tillsammans 
med  föräldrarna  komma  fram  till  bästa  alternativet.  Det  kan  till  och  med  vara  så  att 
indelningen ser olika ut olika läsår, utifrån födelsetal och storlek på åldersgruppen. Samsyn 
och  ett  gemensamt  förhållningssätt  till  verksamheten  förordas  av  såväl  arbetslag  som 
Myndigheten för skolutveckling (Olikas lika värde). Tydliga mål och planer ger goda effekter 
och  bidrar  till  att  skapa  trygghet  och  engagemang  för  både  elever  och  personal.  Tid  för 
reflektion och samtal behövs, liksom samtal som ett instrument för att lösa direkta konflikter 
eller kränkningar.

Samtliga  arbetslag  visar  alltså  på  arbetsmetoder  och  tillvägagångssätt  som  väl 
överensstämmer med både Lpfö 98 (reviderad 2010) och här  tidigare redovisad litteratur, 
Olikas lika värde.    Läroplanen för förskolan verkar ha fått allt större betydelse allteftersom 
nya pedagoger utbildas. Pedagoger utbildade före läroplanens tillkomst har av naturliga skäl 
inte samma förankring till densamma.

Kategori B
B:4 svarar”Det finns mängder av exempel, hur man förebygger mobbing, förklara för barnen 
– uppfostra dem. Vuxna skall vara ett bra exempel för barnen.”

Kategori C
C:1  ”Samsyn  är  väldigt  viktigt  i  värdegrundsarbetet”.  Olika  frågeställningar  tas  upp  på 
ledningskonferenser  och  diskuteras  sedan  vidare  i  lärarlagen.  Redogör  vidare  för  olika 
seminarium och utbildningar och fokus för 2009: Språkutveckling.

C:4 ”Värdegrundsarbetet  styrs  av  läroplanerna,  men även nämnden kan gå  in  och styra.” 
Nämnden har haft kontaktpolitiker på enheterna och gjort tillsyn; ”Friskfaktorer kopplat till 
värdegrund”,  då  nämnden  fördjupade  sig  i  värdegrund,  friskfaktorer,  självkänsla  samt 
språkbruket. Detta gjorde att arbetet aktualiserades på enheterna, enligt C:4

Analys:  Politikerna  redogör  för   arbetet  på  sin  nivå,  den  mellan  förvaltningsledning  och 
politiker  kontra  förskolechefer  och  rektorer.  I  Olikas  lika  värde  (Myndigheten  för 
skolutveckling)  beskrivs  det  demokratiska  uppdraget  och  vikten  av  bland  annat  samsyn 
poängteras.  Politikerna  beslutar  om fokusarbete  för  läsåret,  C:4  ger  ovan exempel  på  ett 
område,  ”friskfaktorer  kopplat  till  värdegrund”  och  C:1  nämner  fokus  för  2009: 
Språkutveckling. Kontaktpolitiker (en politiker från BIN utövar tillsyn på 2-3 förskolor i 

                                                                                                                                           13
  



kommunen) för de kommunala förskolorna har kommunen haft av och till.  Politikerna träffar 
inte arbetslag och pedagoger i samma omfattning som till exempel rektorer och förskolechefer 
gör. Det mesta utbytet av erfarenheter sker via förvaltningen och via kvalitetsredovisningarna 
(i skriftlig form, gjorda av arbetslagen och sammanställda av respektive förskolechef eller 
rektor för vidare befordran till förvaltningen och nämndens politiker).

Tankar kring utveckling av arbete med värdegrunden 
Kategori A
A:1 känner att ”olikheter är en tillgång i värdegrundsarbetet” och att det är viktigt och bra att 
samlas i arbetslaget för att planera kommande års arbete med värdegrunden.

A:2 ”Värdegrundsarbetet är ett arbete som aldrig får ta slut”, det är viktigt med diskussioner i 
arbetslaget,  liksom  att  prata  med  föräldrar  om  gränssättning.  Man  använder  positiv 
bekräftelse.

A:3 Arbetslaget fortsätter som tidigare, man ”ska utveckla likabehandlingsplanen”

Analys:  A:2  uttrycker  att  ”Värdegrundsarbetet  är  ett  arbete  som  aldrig  får  ta  slut.” 
Arbetslagens  tankar  för  övrigt  överensstämmer  väl  med  tidigare  redovisad  litteratur  och 
läroplanens  (  Lpfö  98,  reviderad  2010)  intentioner  kring  målen  för  området  normer  och 
värden.  Vikten  av  att  ta  tillvara  olikheter,  i  barngruppen  såväl  som  inom  och  emellan 
arbetslaget (-n) påpekas av A:1

Kategori B
B:4 Ser utveckling genom utvärdering av sitt arbete. ”Viktigt att detta arbete hela tiden hålls 
levande och att vara på sin vakt mot egoismen hos människan”. Hjälpa andra, glöm inte bort 
det utsatta barnet. ”Värdegrunden är ett jätteviktigt ämne”

.
Analys: Här betonas vikten av utvärdering och kvalitetsarbete, vilket kan ske exempelvis med 
det tidigare nämnda webbaserade hjälpmedlet BRUK8. B:2 betonar också vikten av att hjälpa 
andra och att inte glömma bort det utsatta barnet eller familjen, vilket också nämns i Lpfö 98, 
under rubriken Mål och riktlinjer  under 2.1 Normer och värden,  samt riktlinjer  under 2.4 
Förskola och hem.

Kategori C
C:1 Att levandegöra, utveckla och ständigt arbeta med värdegrunden är avgörande för barnens 
utveckling i skolan. C:1 ”ser gärna att skolan blir bättre på att bedöma arbetet; vad man är bra 
på och vad som kan utvecklas”. Lärarkåren är engagerad, engagemanget gör att värdegrunden 
ständigt finns med i skolarbetet. ”Som politiker kan vi uppmuntra och sätta fokusområden i 
det fortsatta arbetet med värdegrunden.”

C:4  ”för  nuvarande  känns  det  som att  det  är  viktigare  att  försöka  hålla  en  hög kvalité  i 
verksamheten trots stora nerdragningar.” Men för personalen/pedagogerna är värdegrunden 
fortfarande bland det viktigaste att arbeta med.

Analys: C:1 svarar mer utifrån ett skolperspektiv. Hur politikerna ska lyckas med att försöka 
hålla en hög kvalité i verksamheten trots stora nerdragningar vilket C:4 belyser, förklaras inte 
närmare. 

8Se bilaga E
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Diskussion
Arbetsformer, arbetslaget
Resultatet av min undersökning pekar på att Värdegrunden anses viktig i verksamheten. Den 
är värd att bevara och försvara. Kopplingarna inom verksamheterna (förskolorna) mellan teori 
och  praktik  synliggörs  med  flera  exempel,  liksom  olika  arbetssätt  (syskongrupp  eller 
åldersindelat) och för- och nackdelar med detta. Ett arbetslag arbetar åldersindelat med små 
grupper om nio barn och två personal per hemvist och menar att man med detta arbetssätt 
alltid är nära barnen. Med de yngre barnen använder man tecken och dramatiserar situationer, 
med de äldre arbetar man med ”Stegvis” och ser till  att alla får komma till  tals.  Man har 
massagevila och gemensamma lekar varje vecka. Gruppen stärks och barnen får visa varandra 
respekt  och  empati  samt  träna  turtagning  och  tolerans.  Man  använder  ett  Reggio 
Emiliainspirerat arbetssätt och låter barnen ha ett stort inflytande i verksamheten. Därigenom 
stärks gruppen och toleransen för olikheter. 

En  annan  förskola  arbetar  med  syskongrupp  och  anser  det  vara  det  bästa,  man  slipper 
konkurrens och barnen lär av och hjälper varandra. Oavsett vilket arbetssätt arbetslaget och 
förskolan väljer  är  det  viktigt  att  man har  ett  gemensamt förhållningssätt,  att  man har en 
samsyn och en gemensam barnsyn. Det gemensamma förhållningssättet implementeras bra 
genom läroplansarbete;  det  ena ger det andra.  Lpfö reglerar genom uppdrag och riktlinjer 
verksamheten i förskolorna, och ger en god grund för verksamheten. De lokala skolplanerna 
ger i sin tur möjligheter för lokala variationer, men hela tiden med läroplanen som bas. Jag 
anser att uppdraget i läroplanen är klart och tydligt formulerat, och att diskussioner om såväl 
uppdrag som riktlinjer är viktiga för både arbetslagen och verksamheten. 

Politikerna 
Hur politikerna ska lyckas med att försöka hålla en hög kvalité i verksamheten trots stora 
nerdragningar  vilket  C:4  belyser,  förklaras  inte  närmare.  Det  är  heller  inte  deras  uppgift: 
politikerna  tar  besluten  utifrån  parti  och  ideologi,  och  tjänstemännen  verkställer  eller 
vidarebefordrar dessa. Inte helt sällan är beslutet baserat på ett förslag från tjänstemännen 
eller  förvaltningen Det är sedan upp till  verksamheten, pedagoger och annan personal, att 
verkställa dessa beslut om exempelvis nerdragningar, dock helst med bibehållen kvalité. Det 
är i detta sammanhang som kommunens kärnvärden kommer in. Ett av arbetslagen nämner att 
man  i  värdegrundsarbetet  arbetar  med  kommunens  kärnvärden.  Dessa  tillkom  under 
budgetarbetet för 2009 för att få kommunens anställda att arbeta mera likriktat. Värdegrund 
och kärnvärden är dock inte samma sak även om det till en början  kan låta så.

Värdegrundsarbetet
Värdegrundsarbetet anses vara bland det viktigaste för personalen och pedagogerna att arbeta 
med, även om det inte är så för politikerna. Värdegrundsarbetet borde vara det viktigaste för 
alla; barn, föräldrar, pedagoger, rektorer, tjänstemän och politiker, eftersom just det arbetet är 
grundläggande för att ”utveckla förståelse för vårt samhälles demokratiska värderingar och 
efterhand omfatta dem” (Lpfö 98:11). Begreppet värdegrund blir något av ett mantra; ett ord 
som låter bra och som gärna används men man har inte helt klart för sig vad det innebär. 
Värdegrundsarbetet  borde  vara  lika  viktigt  på  alla  plan,  och  det  bör  ligga  i  politikernas 
intresse att alltid ha värdegrundstanken med och att göra konsekvensbeskrivningar utifrån den 
före olika beslut.
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Värdegrunden & Lpfö98

Kopplingen värdegrund och  Lpfö  görs  inte  direkt  i  något  av  svaren,  till  en början  något 
förvånande, men vid närmare eftertanke fullt förståeligt. Läroplanen för förskolan har funnits 
sedan  1998,  flera  av  de  tillfrågade  pedagogerna  har  utbildats  tidigare  och  förvisso  fått 
kompetensutveckling och utbildning avseende läroplansarbete, men jag vågar påstå att nyare 
utbildningar har mycket tydligare fokus på läroplanens betydelse, och på hur viktigt det är 
med exempelvis läroplansarbete och kvalitetsredovisning. Under utbildningen i Växjö har vi 
haft stort fokus på Lpfö 98,  på vad som ingår i uppdraget, och inte minst Värdegrunden. 

Jag anser att jag fick svar på mina frågeställningar. Jag hade dock förväntat mig en tydligare 
koppling till Lpfö98. Respondenternas tankar kring begreppet ”värdegrund” (teori) och hur 
detta  förankras  i  verksamheten (praktiskt  värdegrundsarbete)  visar  på en medvetenhet  om 
begreppet och att det är mycket viktigt att fortsätta med detta arbete. Jag anser att svaren och 
det praktiska arbetet i verksamheterna mestadels väl överensstämmer med litteraturens teorier, 
även om respondenterna inte uttryckt sig med samma termer som man gör i litteraturen. 

Vikten av tid  och samsyn
Förhoppningsvis finns det någon period exempelvis  en månad in  på höstterminen när det 
finns  tid  för  eftertanke  kring  det  så  viktiga  värdegrundsarbetet  Från  2012  har  vi  en 
kvalitetscykel - med det pedagogiska året: där ligger fokus på värdegrundsfrågor och – arbete 
samt  inskolning  vid  höstterminsstarten,  under  augusti  och  september.  Kompetens-  och 
kvalitetsutvecklingsarbete pågår kontinuerligt, under 2012 arbetade respektive förskola med 
sin  ”X  förskolas  plan  mot  diskriminering  och  kränkande  behandling”.  Denna  plan  ska 
revideras årligen. Planen finns fortfarande bara att tillgå på svenska språket, en diskriminering 
redan från början, eftersom alla föräldrar och vårdnadshavare  ska informeras om och ges 
möjlighet att läsa den, vilket inte är så enkelt för vårdnadshavare med annat modersmål.

En viktig förutsättning som ständigt nämns i samtal om skolans organisation och arbete med 
värdegrunden är tid. Det gäller att utnyttja tiden på rätt sätt och att utgå ifrån barnens behov. 
Av stor vikt är också att de vuxna delar en helhetssyn på förskolans uppdrag och att de har ett 
gemensamt förhållningssätt till verksamheten, en samsyn. Helhetssyn hänger intimt samman 
med vilken barnsyn man har. Det handlar också om att främja kamratskap, konstruktiva och 
respektfulla samtal och relationer. Det är bättre att arbeta mer för att skapa trygghet och att ha 
fokus på det positiva, det som fungerar, än att lägga energi och fokus på det som är negativt 
(det som inte fungerar).

Frågor om samarbete,  respekt  och förhållningssätt  är  värdeladdade.  Tid för reflektion och 
samtal är viktigt och behövs för att alla ska kunna omfatta förskolan och dess synsätt, för att 
kunna påverka den och göra den till ”sin”. Samtal är ett viktigt instrument för att lösa direkta 
konflikter eller kränkningar. Samtalet utvecklar barns och ungas demokratiska kompetens och 
skapar en känsla av samstämmighet, liksom respekt för andras åsikter och värderingar. Samtal 
är också en väg till självkännedom. Reflektionstid är minst lika viktig (eller viktigare!) som 
planeringstid;  det  vill  säga att  personalen får  tid  och möjlighet  att  samtala  och  reflektera 
sinsemellan. För att kunna utveckla gemensamma förhållningssätt och arbeta både främjande 
och förebyggande, förutsätts det att personalen talar med varandra om uppdraget, målen och 
sina egna värderingar.
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Inflytande  och  delaktighet  är  andra  mycket  viktiga  faktorer  som gynnar  en  demokratisk 
lärmiljö vilket i sin tur ger ansvar och mening. För att möjliggöra inflytande är det viktigt att 
eleverna och barnen får  information om vilka rättigheter  och skyldigheter  de har.  För  att 
personalen ska kunna arbeta med elevinflytande, är det viktigt att personalen själv känner att 
de har inflytande. Även föräldrars inflytande är väsentligt; föräldrar måste ges information, de 
är en resurs i diskussioner och måste känna sig välkomna, inte bara på föräldramöten.

Sammanfattning
Vi lever i en process där vi verkar i nuet, med historisk kunskap om det vi har bakom oss, och 
med ett ansvar för det vi har framför oss. Det vi som pedagoger har med oss i våra ryggsäckar, 
våra erfarenheter och kunskaper,  formar oss och hur vi i  vår tur påverkar ”packningen” i 
barnens ryggsäckar. Att Värdegrunden finns och behövs idag finns det inget tvivel om, liksom 
att den måste fortsätta att finnas framöver. Utan värdegrund rasar samhället. Farshad Nikbin 
uttrycker det bra i ”Sista ordet” i tidningen Förskolan nr 7 2008:

Våra  handlingar  och  våra  värderingar  påverkar  vår  omgivning  så  som  omgivningen  
påverkar oss. Ett tävlingsinriktat samhälle, där individualismen förstärks av media och de 
personliga framgångsfaktorerna räknas i form av ägandet av det materiella, gör strävandet  
efter det ”starka jaget” mycket svårt.
 I Förskolan läggs grunden till en social samvaro med andra barn och vuxna. Det är här vi  
ska  lägga  kraften  på  att  utveckla  ett  starkt  jag  hos  våra  barn kombinerat  med  en  stark 
kännedom om människors känslor och hur dessa påverkar dem själv och omgivningen.
Det tävlingsinriktade samhälle som Farshad Nikbin beskriver ovan är idag ännu mer markant 
än då det skrevs även om det bara är fem år sedan. Vårt mångkulturella samhälle och en ökad 
segregering samt sekularisering ställer  allt  större krav på oss och det samhälle vi har och 
delar. Av den anledningen är det intressant att studera frågan hur vi ska agera framöver: ska vi 
låta materialism och individualism ta över eller vi ska fortsätta att bygga på en gemensam, 
och för framtiden, hållbar värdegrund? Valet är för min del självklart.

Metoddiskussion:  Tillsammans med missivet skickade jag i maj månad 2009 ( via post) tre 
frågor (bilaga B) till fem arbetslag eller pedagoger, till fem rektorer för förskolor samt till fem 
politiker  i  Bildningsnämnden.  Frankerade  och  adresserade  svarskuvert  bifogades,  samt 
telefonnummer  och  e–mailadress.  Respondenterna  gavs  därmed  tre  olika  möjligheter  att 
besvara  frågorna.  Ur  konfidentiell  synpunkt  är  brevformen  (med  av  mig  adresserat  och 
frankerat kuvert) den bästa. Om jag skulle göra om undersökningen idag hade jag valt att 
personligen dela ut alla frågeformulär, alternativt intervju på plats, eftersom jag märkte en 
positiv respons när jag personligen delade ut påminnelserna.

Fortsatta forskningsfrågor
*Hur gör vi för att bevara och försvara värdena och för att förstärka och hålla grunden så hel 
som möjligt?

*Har barngruppens sammansättning (antal, ålder o d) någon betydelse för hur verksamhet och 
värdegrundsarbete påverkas och utvecklas?

*Hur påverkar arbetslagets sammansättning, erfarenhet och kompetens värdegrundsarbetet?
                                                                                                                                           17
  



Källförteckning
Litteraturlista
Bryman Alan (2006) Samhällsvetenskapliga metoder Liber AB Malmö, Daleke Grafiska AB 

Gren Jenny (2005) Etik i pedagogens vardagsarbete, Elanders Gummessons, Falköping,

Hedin Christer & Lahdenperä Pirjo (2007) Värdegrund och samhällsutveckling, HLS Förlag, 
Stockholm (femte tryckningen 2007 författad.2001)

Linnér Susanne (2005) Värden och villkor, Göteborg 

Myndigheten för skolutveckling (2003) Olikas lika värde, Stockholm 

Orlenius Kennert (2001) Värdegrunden -finns den? Runa Förlag, Stockholm 

Patel Runa& Davidson Bo (1994) Forskningsmetodikens grunder Studentlitteratur, Lund 

Skolverket  (2000)  Med känsla  och  kunskap -  en  bok om de  grundläggande  värdena.  På 
uppdrag och i samarbete med projektet Värdegrunden i praktiken, SM Ewert Stockholm 

Utbildningsdepartementet (1998) Läroplan för förskolan, Lpfö98 Fritzes, Stockholm 

Öhman Margareta  (2006) Den viktiga vardagen - vardagsberättelser  och värdegrund Runa 
Förlag, Stockholm 

Föreläsning
Sten, Vivi kurs: Värdegrund och demokrati, föreläsning Växjö Universitet 20/3 2009

                                                                                                                                           18
  



Begreppsförklaringar                                Bilaga A

Anledningen till begreppsförklaringarna är helt enkelt att det underlättar arbetet i exempelvis 
arbetslaget om man har en gemensam överenskommelse om vad de olika begreppen står för. 
Ett värdegrundsarbete kan mycket väl inledas med en diskussion om begreppen så att alla har 
samma utgångspunkt.

”För att i sanning kunna hjälpa en annan,
måste jag förstå mer än han, men först och främst dock förstå det han förstår.
Så länge jag inte gör det, hjälper det honom inte alls, att jag förstår mer.”

– SÖREN KIERKEGAARD

Empati eller medkännande är ett djupare engagemang, jämfört med sympati; vi tycker synd 
om och vi förstår. Empati (från grekiskan) em som betyder in och pathos med betydelsen 
känsla, används på svenska för att beskriva inkännande. Empatin kräver en medvetenhet om 
de egna värderingarna,  för att  de inte skall komma i vägen för inkännandet,  skriver Gren 
(2005).

Etik,  från  grekiska  ethos:  sed  eller  moralfilosofi,  och  moral,  är  begrepp  som  används 
omväxlande och ibland tillsammans som ett ordpar. Etik handlar om den mer övergripande 
diskussionen om hur man vill att samhället ska se ut och vilka regler för uppträdande och 
förhållningssätt som man bör följa. Etik är läran om moral, läran om rätt och fel (Vivi Sten, 
Värdegrund och Demokrati, vt 2009, Växjö Universitet).

Moral (från  latin)  beskriver  människors  handlingar  och  speglar  de  regler  och  normer  ett 
samhälle  faktiskt  tillämpar.  Moral  brukar  förknippas  med  rättvisa  och  regler  som  inte 
missgynnar någon (Vivi Sten, Värdegrund och Demokrati, vt 2009, Växjö Universitet).

Hänsyn och respekt är värden som överlappar varandra. Hänsyn kan vara balansen mellan 
gruppens och det enskilda barnets behov. Hänsyn handlar alltid om att göra ett medvetet val.

Hänsyn i förskolan är exempelvis att vänta på sin tur, inordna sig i kön, lämna plats för andra 
och lyssna på andra (Öhman 2006).

Integritet: att värna om barns integritet är bland annat att bemöta dem på ett så jämbördigt 
sätt som möjligt (jämför ”allas lika värde”). Barn samarbetar alltid med vuxna och när de 
uttrycker sin integritet kan den bemötas antingen med respekt, som att få hjälp att hjälpa sig 
själv, eller tolkas som opposition eller regelbrott (Öhman 2006).

Människosyn: hur du handlar i förhållande till andra och hur du ser på dig själv. Vi bär med 
oss värderingar och prioriterade värden som vi tillägnat oss. Värdena och värderingarna har 
oftast en samstämmighet; de bildar ett mönster och utgör det vi kan kalla vår människosyn. 
Som  pedagog  i  förskola  och  skola  är  frågan  om  din  människosyn  inte  din  privatsak.  I 
skollagen  och  läroplanerna  finns  en  grundläggande  människosyn  som  utgångspunkt  för 
arbetet (Gren, 2005).
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Normer utgör ett samlingsbegrepp för utsagor om handlingar som önskvärda (= rätt, plikt) 
eller  icke  önskvärda  (=  orätt,  förbjudet).  Normer  fungerar  som handlingsaxiom;  de  utgör 
grundprinciper som är baserade på vissa värderingar vars giltighet man antar.

Respekt är att visa sin aktning för andra. Att visa respekt är att ta barnets upplevelse på allvar 
och inte ifrågasätta värdet eller meningen med det barnet uttrycker. Kirkegaard skrev: ”ett 
barn som inte möts av respekt kan inte respektera sig själv, och kan man inte respektera sig 
själv  kan  man  heller  inte  respektera  andra”  (Öhman  2006).  Vår  respekt  för  barnet  är 
förutsättningen för att barnet skall växa till i respekt för sig självt och andra (Gren, 2005).

Rättvisa är ett etiskt begrepp som innebär normen att följden av handlingar, egenskaper eller 
förhållanden, är moraliskt rätt, rättsinnig och rättfärdig med beaktande av den som berörs av 
handlingarna, egenskaperna eller förhållandena.

Barn har en klar uppfattning om rättvisa; det ska vara ”lika för alla”, man turas om, delar med 
sig, och så vidare.  Inom demokratin står begreppet för alla individers lika rättigheter, och att 
personer opartiskt belönas eller bestraffas för sina handlingar efter förtjänst. Enligt Hedin och 
Ladhenperä (2001) kan man också skilja mellan olika sorters rättvisa i form av likhetsrättvisa, 
att alla får lika mycket, behovsrättvisa, där den som har minst ska få mest, och meriträttvisa 
eller förtjänsträttvisa, där den som presterat bäst ska belönas mest.

Solidaritet är en vilja att ta ansvar också för andra. En vilja som är sprungen ur vetskapen om 
och känslan för att vi behöver varandra och är beroende av varandra. Där individualism råder 
är det endast den enskilda människan som räknas. Varje människa försöker förverkliga sig 
själv utan att ta hänsyn till andra, ibland även på andras bekostnad. Där kollektivism råder 
räknas människan bara som en del i den stora skaran, den enskilda människan har inget värde 
i sig och samhället förverkligas på bekostnad av individen. Solidaritet råder när det finns en 
balans mellan dessa båda, i  en gemenskap där varken den ene eller samhället skor sig på 
den/de andras bekostnad (Gren 2005).

Tolerans innebär fördragsamhet, att ha överseende med, och att visa förståelse. Tolerans kan 
ha olika karaktär; positiv och negativ. Exempel på negativ tolerans kan vara att missförstå 
förskolans ideologi om lika värde och tro att lika värde innebär att alla är likadana, det vill 
säga att  förenkla  komplexiteten  och betona  likheter  så  starkt  att  olikheterna  skjuts  undan 
(Öhman 2006).

Värden betecknar något som är eftersträvansvärt. Ordet kommer från isländskan värdi och är 
besläktat med ordet ”vörda”. Värden formas av olika värderingar, det vill säga prioriteringar 
om  det  önskvärda.  Ofta  görs  en  distinktion  mellan  egenvärden  (terminala  värden)  och 
instrumentella  värden  (nyttovärden).  Terminala  värden  är  grundläggande  värden  som  är 
värdefulla i sig, instrumentella värden är medel för att uppnå andra mål. Människovärde kan 
ses som ett egenvärde (terminalt värde), pengar ses i allmänhet som ett instrumentellt värde, 
men kan för vissa utgöra ett egenvärde (Orlenius 2001).
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                                                                                                                         Bilaga B

Frågor till politiker i BIN, pedagoger/arbetslag och rektorer, 5 av vardera kategorin

Jag  heter  Ingrid  Edgarsdotter  och  läser  sista  terminen  på  distansutbildning  till  lärare  i 
förskolan/förskoleklass vid Växjö universitet. För mitt examensarbete har jag valt att fokusera 
på värdegrundsarbetet i förskolorna i min kommun. Eftersom politikerna sätter ramarna är jag 
även intresserad av deras synpunkter. 

 
Jag har tre frågor som jag önskar svar på: 

 
1)      Din/er uppfattning kring begreppet värdegrund, och VARFÖR?

 
 

2)      Exempel, gärna flera, på praktiskt arbete i verksamheten med värdegrunden i nuläget, 
HUR &  VAD?

 
       3)  Dina/era tankar kring utveckling av arbete med värdegrunden.

 
 
Jag  önskar  även  tillåtelse  att  återkomma  för  djupintervju  med  1  av  vardera 
pedagogen/arbetslag rektor och politiker.

 
Jag önskar svar på de tre frågorna senast 9 juni. Svaren kommer att behandlas konfidentiellt, 
förutom mellan mig och svaranden. Syftet med frågorna är att försöka klargöra uppfattning 
och  eventuella  olikheter  (om  det  finns  några)  mellan  olika  partier/förskolor  i 
kommunen.                           

 
Svaren återsändes i bifogade frankerade kuvert, tack för er medverkan!

 
 
                                                                               M v h Ingrid Edgarsdotter
 
e-mail:  xxx@xxxxx

 
tfn  XXXXXX eller mbt XXXXXXXXXX
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Bilaga C

XXXXXX 12 augusti 2009.

 
Här kommer en påminnelse till  er som ännu inte besvarat frågorna jag ställde i början av 
sommaren.  Frågorna ställdes till  fem rektorer  för fem förskolor,   till  en pedagog eller  ett 
arbetslag vid samma förskolor, samt till fem politiker i BIN. 

Jag  heter  Ingrid  Edgarsdotter  och  läser  sista  terminen  på  distansutbildning  till  lärare  i 
förskolan/förskoleklass vid Växjö universitet. För mitt examensarbete har jag valt att fokusera 
på värdegrundsarbetet i förskolorna i min kommun. Eftersom politikerna sätter ramarna är jag 
även intresserad av deras synpunkter. 

Jag har tre frågor som jag önskar svar på: 

1)      Din/er uppfattning kring begreppet värdegrund, och VARFÖR?

2)      Exempel, gärna flera, på praktiskt arbete i verksamheten med värdegrunden i nuläget, 
HUR &  VAD?

 3)  Dina/era tankar kring utveckling av arbete med värdegrunden.

 
 
Jag  önskar  svar  på  de  tre  frågorna  senast  22  augusti Svaren  kommer  att  behandlas 
konfidentiellt, förutom mellan mig och svaranden. Syftet med frågorna är att försöka klargöra 
uppfattning  och  eventuella  olikheter  (om det  finns  några)  mellan  olika  partier/förskolor  i 
kommunen.                           

 
Svaren återsändes i tidigare bifogade frankerade kuvert eller via e mail. 

 
Tack för er medverkan!

 
                                                                                M v h Ingrid Edgarsdotter
                                                                                           
e-mail:  xxxx@xxxxxxx

 tfn  xxxxxxxx
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Bilaga D 

Kategorisering av och svar från respondenter

Jag har delat in de svarande i tre kategorier, antal svaranden fördelat på respektive kategori, 
undersökningens bortfall samt en redovisning av inkomna frågesvar. Respondenterna är 
kodade A-C,1 – 5.

Jag ställde tre frågor till:

Fem arbetslag/pedagoger (kategori A), 

 fem rektorer, för respektive förskola (kategori B), 

 fem politiker i Bildningsnämnden (kategori C)

.
Svarande respondenter:

Kategori A: 3 st.

Kategori B: 1 st.

Kategori C: 2 st.

Summering: 6 st. svar på frågorna (från tre arbetslag/pedagog, från en rektor och från två 
politiker.) 

Bortfall

Antal ”svar” utöver frågesvar:

Kategori A  1 st. Ett arbetslag har svarat att dom inte hade tid att besvara frågorna

Kategori B 2 st. Två av rektorerna; en hade för avsikt att återkomma, men gjorde det inte

Kategori C 1 st. En politiker har svarat att denne inte hade tid .

Totalt har jag fått svar från 2/3 av de tillfrågade. Mina frågor besvarade av sex svarande; fyra 
svarade att de inte hade tid att besvara frågorna. Fem av de tillfrågade 1/3,  har inte alls svarat: 

40% av de tillfrågade har besvarat mina frågor, utav dessa utgjorde arbetslag/pedagog 50%. 
Eftersom arbetslag/pedagoger  är närmast verksamheten är jag ändå nöjd med det resultatet 
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                               Bilaga E

Några exempel på värdegrundsstärkande metoder i förskolan:
*Stegvis, översättning och bearbetning av forskningsbaserat material från USA, bygger till 
stor del på kognitiva teorier. Det är ett program för utveckling av barns sociala kompetenser, 
som uppmuntrar  barnen att  arbeta  för  ökad trivsel,  samt  förebygger  mobbning och  våld. 
Programmet har utformats för att kunna användas från förskolor upp till åk 4, och även på 
fritidshem. Barnen diskuterar under pedagogens ledning en viss situation vilken beskrivs på 
bilder,  därefter  diskuteras  olika  förslag  på  hur  man  ska  förhålla  sig  till  och  tackla  dessa 
situationer.

*Snick & Snack, ett material med bilder, sånger och berättelser (om djur; älg, ekorre, igelkott 
m fl.) om hur vi ska vara med och mot varandra.

*Friends; (en organisation som) jobbar för att stoppa mobbning genom att utbilda och stödja 
skolor, förskolor och idrottsföreningar.

Kvalitetsarbete
För att kunna planera och utveckla sitt arbete långsiktigt och för att kunna välja insatser och 
metoder är det viktigt att tydliggöra målen samt att ha ett utvecklat kvalitetsarbete.

Ett  material  för detta är  BRUK9 (Bedömning, Reflektion,  Utveckling,  Kvalitet),  ett  enkelt 
webbaserat hjälpmedel för lokal kvalitetsbedömning inom förskola och skola. Det är utarbetat 
av Skolverket och utgår ifrån målen i läroplanerna, vilka har brutits ner till korta påståenden 
(indikatorer) som pedagoger (först enskilt,  därefter i arbetslaget) diskuterar för att bedöma 
den  egna  verksamheten.  De  reflekterande  diskussionerna  är  de  som  uppskattas  mest  av 
användarna.  Resultatet  kan  sedan  vara  utgångspunkt  för  skolans  förbättringsarbete 
(Myndigheten för skolutveckling, 2003).

.

9

9

 www.skolverket.se/skolutveckling/kvalitetsarbete/bruk/forskolan
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