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Abstract 
 
Best for the children or the preschool? 
A study of preschool teacher’s experience of ethical dilemmas. 
 
Syftet med föreliggande studie är att undersöka vad förskollärare uppfattar som etiska 
dilemman i sitt arbete, och hur de förhåller sig till dem. Utifrån syftet skapades tre 
forskningsfrågor: Vilka situationer på förskolan beskriver förskollärarna som etiska 
dilemman? Hur hanterar förskollärare etiska dilemman och vilka pedagogiska värden 
och perspektiv beaktas? På vilket sätt diskuteras etiska dilemman i eller utanför 
arbetslaget? För att få svar på syftet och frågeställningar används en kvalitativ 
intervjuguide och som hjälp vid analysen av empirin används värdgrundpedagogiska 
begrepp som teori. Studiens resultat visar att det i förskolan dagligen sker flera och 
olika situationer som kan upplevas som etiska dilemman. Diskussion i arbetslaget och 
ett öppet klimat framkom som viktigt likaså poängterades ett gemensamt 
förhållningssätt i arbetslaget. Tiden framkom som en faktor som påverkar etiska 
dilemman och ställningstagande, reflektionstiden upplevdes för kort för dessa 
diskussioner. Yrkesetiska riktlinjer för förskollärare framkom som bristande och något 
som saknas. De överväganden förskollärarna gör handlar oftast om de ska tänka utifrån 
barnets eller verksamhetens bästa. Vad som väger tyngst bestäms av situationen.  
 
 

Nyckelord 
 
Etik, etiska dilemman, värdegrundspedagogik, förskollärare, förskollärares upplevelser  
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1. Inledning/ Bakgrund  
 
Förskolan vilar på en värdegrund som handlar om att visa respekt gentemot barnen 
vilket bland annat innebär lyhördhet, ödmjukhet och tydlighet (Gren 2005). Som 
förskollärare ingår det i uppdraget att möta alla barn med denna respekt och lyhördhet 
inför barnets vilja att skapa mening i det egna livet. Uppdraget innebär att förskollärare 
emellanåt kan hamna i konflikt med sig själv, då situationen å ena sidan kan ses som 
farlig för barnet, vilket kräver ett sätt att agera. Å andra sidan kan förskolläraren genom 
att avvakta någon tiondels sekund kanske överväga om barnet klarar ut situationen på 
egen hand. Genom de olika handlingsalternativ förskolläraren ställs inför kan valet av 
den vuxnes agerande påverka barnet på olika sätt. Det finns också uttalade och outtalade 
etiska krav på förskollärarnas yrkesutövning. Formellt finns krav på tystnadsplikt, 
lagstadgad anmälningsplikt när man misstänker att barn far illa och etiska riktlinjer för 
alla lärare framtagna av de fackliga organisationerna och, informellt finns regler som 
utgår från traditioner och omsorg om barnen. 

 
Människor har olika sätt att se, uppfatta och visa förståelse för varandra och barn. I 
förskolan kan samtal om barnsyn och medvetenhet om den egna barnsynen vara aktuella 
eftersom Johansson (2011) menar att barnsynen kan ha betydelse för förskollärarens 
förhållningssätt, bemötande, respekt och samspel med barn. Författaren presenterar tre 
olika sätt att se på barn, barn som medmänniskor, vuxna vet bättre och barn som 
irrationella. Med en barnsyn som medmänniskor är utgångspunkten barnet och de 
vuxna låter barnen få kontroll över sin vardag. Är barnsynen istället att vuxna vet bättre 
begränsas barns kontroll utifrån den vuxnes struktur och perspektiv. Ses barn däremot 
som irrationella anses barnens initiativtagande som meningslösa och utan syfte.  
 
Vilken barnsyn som uppstår i vilken situation kan bero på om förskollärarna intar ett 
barnperspektiv och/eller ett barns perspektiv. Ses barnet ur ett barnperspektiv innebär 
det hur den vuxne förstår och ser på barnet men utifrån sina egna (vuxna) uppfattningar 
om vad barnet är och behöver, det är ett sätt att närma sig ett barns perspektiv men utan 
förståelse för barnets egna intentioner. Det är först när barnet själv berättar om sina 
upplevelser och tankar utan den vuxnes åsikt som det blir ett barns perspektiv (Svenning 
2011). Det handlar om att ”förstå vad barnet säger och gör utifrån deras synsätt” 
(Pramling Samuelsson 2009:27).  
 
I de rutiner vi har stött på i förskolan har det väckts funderingar kring hur de olika 
perspektiven ges uttryck och om det alltid går att utgå från samma barnsyn och 
perspektivtagande? Hinner förskolläraren med att stanna upp och ge barnen möjlighet 
att utforska och undersöka? Vi har sett att förskollärare ständigt ställs inför dilemman 
där de snabbt måste fatta beslut, men där det inte är självklart vad som är bäst. Det 
handlar då om etiska dilemman, dvs. situationer där det inte finns ett ”rätt svar” utan där 
man av olika goda eller olika onda saker måste välja det ena. 
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1.1. Exempel från verksamheten 
 
Det är samling på förskolan Hallonet. Barnen sitter i ring på golvet och den vuxne leder 
samlingen genom att be barnen berätta vad de har gjort i helgen. Alla barn utom Simon 
berättar glatt om sina upplevelser. Under tiden barnen berättar skruvar Amanda och 
Robin på sig och Kim kryper nynnande in och ut ur ringen. Vilka handlingsalternativ 
har den vuxne och vilka konsekvenser får den vuxnes handlade för barnet och barnen, är 
frågor som kan ställas? Hur den vuxne reagerar och agerar i exemplet kan påverka 
barnet både enskilt och individuellt.  
 
Dagligen hamnar vuxna och barn i situationer där deras agerande får konsekvenser för 
någon annan och beroende på hur de olika aktörerna agerar kan flera i omgivningen 
påverkas. Dessa situationer kan upplevas som etiska dilemman där förskollärarna 
förväntas fatta snabba beslut och där deras beslut påverkar barns möjligheter att handla 
(Colnerud 2004). Hur förskollärare väljer att agera påverkas av situationen, 
förskollärares sätt att se på barn och förmågan att se ur ett barns perspektiv. Intresset i 
detta arbete handlar om att få syn på hur förskollärare själva berättar om olika etiska 
dilemman de upplever som svåra att hantera. Vad beskriver förskollärare om sina olika 
handlingsalternativ och vilka konsekvenser de kan få för barnen? Kan förskollärare 
förebygga etiska dilemman så de inte behöver uppkomma? Vilka samtal förs på 
förskolorna när det gäller att säkerställa ett agerande hos vuxna som möter barnen 
utifrån den värdegrund som förskolan vilar på?   
 
En förskollärare ställs ständigt inför etiska dilemman där det ska beslutas om vad som 
ska gå först, barns meningsskapande eller förskollärarens sätt att se på barnets behov 
(Colnerud 2004). I exemplet med samlingen på Hallonet sälls förskollärare inför etiska 
dilemmat att låta Amanda, Robin och Kim lämna samlingen eller fordra att de sitter 
kvar. Låter förskolläraren dem lämna tillgodoses deras behov av att få röra på sig och 
hitta på något som de tycker är roligare, låter förskolläraren dem sitta kvar äventyras 
både att de andra barnen störs och blir ledsna eller irriterade, och den disciplinering till 
att vara stilla, vänta på sin tur och stå ut med viss tristess som kan ses som en nödvändig 
del i fostran. Hur kan man tänka och agera för att tillgodose både individens och 
gruppens behov? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



6 
 

 

2. Syfte 
 
Studiens syfte är att undersöka vad förskollärare uppfattar som etiska dilemman i sitt 
arbete, och hur de förhåller sig till dem.  
 

2.1. Frågeställningar 
 
Vilka situationer på förskolan beskriver förskollärarna som etiska dilemman? 
 
Hur hanterar förskollärare etiska dilemman och vilka pedagogiska värden och 
perspektiv beaktas?  
 
På vilket sätt diskuteras etiska dilemman i eller utanför arbetslaget? 
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3. Tidigare forskning  
 
Utifrån studiens redovisas i detta avsnitt tidigare forskning kring etik eftersom 
värdepedagogik innefattar etik. Först presenteras Etiska dilemman därefter följs 
forskning kring Etiska principer i Sverige och internationellt för att kunna se variation 
på hur etik kan se ut i förskolorna utanför Sveriges gränser och avslutningsvis redovisas 
en Sammanfattning.  

3.1 Etiska dilemman  
 
Enligt Ehrich, Kimber, Millwatera & Cranston (2011) uppstår etik och moral först i 
relation med andra och därmed kan skolan ses som en moralisk verksamhet där etiska 
dilemman är vanligt. Oftast pratas det om oetiska handlingar istället för ett gott etiskt 
beteende vilket innebär professionalitet, integritet och ärlighet. Författarna hänvisar till 
forskning av Lyon som kommit fram till att etiska dilemman antingen är något 
pågående eller något som troligen kommer uppstå igen (a.a).  
 
Dagligen ställs förskollärarna inför etiska dilemman där barnen ska ges möjlighet att 
uttrycka sig och dessa uttryck bör tas tillvara på för att följa de styrdokument förskolan 
har att förhålla sig till angående barns inflytande och delaktighet. En svårighet som då 
kan uppstå för förskollärare är att följa styrdokumenten och samtidigt möta barnens 
erfarenheter och önskningar. Delaktighet kan innebära att barnen ska lyssnas på och 
komma till tals samt att förskollärarna ska se barnen som kompetenta och ge dem tillit. 
De etiska dilemman som är vanligast i förskolekontext är etiska dilemman om 
tolkningar om vad som är bäst för barnet (Ehrich m.fl 2011). 
 
Johansson och Pramling Samuelsson (2001) har studerat vardagsrutiner i förskolan med 
fokus på hur omsorg och etik framträdde i måltidssituationer samt förskollärares 
förhållningssätt. I en enkät svarade en förskollärare att samtal med barnen under 
måltiden var viktigt. Förskollärarna menade också att barnen ska har bestämda platser 
för att det bland annat kan skapa lugn och ro. I studiens matsituation framträdde 
intersubjektivet där förskollärare försökte träda in i barnens livsvärld, något som 
författarna hänvisar till Merleau-Pontys teorier angående intersubjektivitet. Teorin 
bygger på att människan i sig är intersubjektiv med en tillit till andra och vilja att förstå 
den andre genom den andres livsvärld. Dock går det inte förstå den andre till fullo, det 
går att göra en tolkning av reaktioner och det verbala språket, men fortfarande finns det 
något mer som inte går att ta på för att kunna förstå och sätta sig i den andres livsvärld 
eftersom vi inte kan kliva utanför våra kroppar (a.a.). I Johanssons och Pramling 
Samuelssons (2001) studie visade det sig vara svårt för förskollärarna att möta barnens 
livsvärld vilket även framträdde i hur förskollärarna inte alltid lyckades fånga barnens 
intresse. I ett exempel synliggörs hur förskollärarna till viss del lyckas gå in i barnens 
livsvärld och måltiden präglades av ett lugn och karakteriserades av intersubjektivitet. 
På så sätt visade förskollärarna ett intresse för barnen och gav barnen själva ansvar över 
sin egen tallrik. Vuxna och barn har olika livsvärldar med vissa gemensamma faktorer.  
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Engdahl (2013) menar att tiden i förskolan ser olika ut för alla inblandade, alla går efter 
sin egen erfarenhet av tid och sitt eget tempo vilket kan uppfattas som långsamt eller 
snabbt för andra. En situation där tiden kan uppfattas som långsam för förskollärarna 
men snabbt för barnen är vid städsituationer. Engdahl (2013) har i sin studie 
uppmärksammat just en sådan situation där två flickor ska städa och gör det på ett 
lekfullt sätt som enligt förskollärarna är för långsamt och leder till att förskollärarna 
känner stress. Vem är det som bestämmer över tiden? frågar sig Engdahl, är det 
förskollärarna som har sitt tidsschema att följa som ska bestämma eller ska barnen styra 
över tiden? En annan fundering som författaren har är om det är verksamheten som ska 
styra tiden eller tiden som ska styra verksamheten. De allra flesta barn bryr sig inte om 
de blir sena till maten, eller om läsvilan drar över på tiden, utan Engdahl (2013) menar 
att det oftast är förskollärarna själva som blir stressade och otåliga och det påverkar 
deras förhållningsättet (a.a). 

3.1. Etiska principer i Sverige och internationellt  
 
Förskollärare i USA och Australien, har så kallade uppförandekoder, att förhålla sig till 
med mål för att vägleda och uppmuntra lärare i sin yrkesprofession. Ehrich m.fl. (2011) 
beskriver det som följande:  

 
Integrity, dignity, responsibility, respect, justice and care are the 
generalized values associated with teaching and learning used to 
underpin the code of ethics of this professional framework  
 (2010: 174) 

  
I en studie av turkisk förskola beskriver Özturk (2010) att det inte finns några 
framskrivna koder att förhålla sig till medan det i USA finns på grund av att förskolan 
har ett ansvar gentemot barnens uppväxt. I författarens studie framkommer det att det 
finns sju olika koder i amerikanska skolor och författaren menar att de även bör finnas i 
Turkiet. I studien riktas fokus mot de etiska koder som enligt Özturk (2010) bland annat 
innebär att förskollärare bör vara medvetna om sitt ansvar gentemot barnen och vid 
moraliska ställningstaganden är det rättvisa, mänskliga rättigheter och respekt för andra 
samt att barnen bör ges frid och lycka i verksamheten. En kod som författaren 
poängterar är att förskolläraren bör vara medveten om barnens olikheter och 
uppmärksamma deras positiva relationer. I USA har förskollärare generellt fem 
yrkesetiska koder att förhålla sig till. Det handlar om engagemang till barnen, familjen, 
föräldrarna, samhället samt den egna professionen. I dagens samhälle är etiska 
yrkesregler viktiga att förhålla sig till under den utveckling som sker, både globalt och i 
förskolan eftersom det ännu inte finns några skrivna riktlinjer för förskolans 
yrkesprofession i Turkiet (a.a.).  
 
I Özturks (2010) studie framkommer att förskollärarna vill se barnet som en individ. 
Förskollärarna menar även att det är viktigt att veta om barnens olikheter och 
personligheter samt lära känna barnen och ge dem en demokratisk atmosfär. En annan 
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viktig aspekt är att förskollärarna måste bortse från sina egna åsikter och problem 
angående barnen och inte uttrycka dem (a.a).  
 
I Sverige har diskussionen om etiska principer i förskolan tidigare varit vag och först 
1996 startades en diskussion om att utveckla yrkesetiska principer för lärare. 2001 
presenterade Lärarförbundet och Lärarnas riksförbund ”Yrkesetiska principer för lärare” 
vilket är riktat till samtliga yrkesgrupper inom läraryrket. Ett problem är att etiken för 
lärare i verkligheten ser olika ut beroende på åldersgruppen läraren arbetar med (se 
bilaga C). I förskolan råder exempelvis omsorgsetik där barnet ska vara i fokus och 
förskollärarna ska följa barnets behov medan det i äldre åldrar handlar om 
utbildningsetik med fokus på lärandet. Det som ses som en gemensam faktor för alla 
lärare är att etik och yrkesprofession hör ihop och ständigt behövs uppmärksammas i 
verksamheten för att utveckla lärarnas egen etiska medvetenhet (Irisdotter Aldenmyr & 
Hartman 2009).  
 
Trots att det inte funnits några yrkesetiska riktlinjer före 2001 menar Irisdotter 
Aldermyr och Hartman (2009) att det ändå går att se en yrkesetik inom förskolan redan 
på 1800-talet under Fröbels uppmaningar. Han menade att barnet skulle vara i fokus och 
följas, men för det krävdes kunskap och engagemang. Dessa tankar är grunden för 
dagens omsorgsetiska som råder i förskolan. Andra viktiga aspekter i förskolekontexten 
är tillit, ansvar och utveckling (a.a.) Enligt Halvars Franzen (2010) menar Dahlberg och 
Moss att förskollärares etik visas i hur barn blir lyssnade på och uppfattas av 
förskollärarna.  

Genom att arbeta med god yrkesetik utvecklas professionen och det kan underlätta i 
arbetet med kollegorna. För att utveckla yrkesetiken och få hjälp i etiska dilemman har 
Ehrich m.fl. (2011) tagit fram sex strategier. De handlar om att diskutera med andra, 
formulera personliga yrkesetiska värden, visa intresse för att kompetensutveckla sig 
inom exempelvis konflikthantering. Strategierna handlar också om att strukturera och 
skapa riktlinjer för att förhindra elever från att fara illa, att se de etiska dilemman som 
kan uppstå samt stöttning av varandra i arbetslaget i att formulera riktlinjer för etiska 
ställningstaganden. Med hjälp av dessa strategier kan en medvetenhet och kompetens 
om etik öka vilket underlättar för lärare att utföra sitt uppdrag. Ahrich m.fl. (2011) visar 
att det finns ett behov av professionell utbildning i etiska frågor och värderingar, genom 
diskussion med andra kan flera perspektiv vägas in och det ökar kompetensen i etiska 
ställningstagande. 

Ehrich m.fl. (2011) poängterar att det främst har skapats etiska modeller för 
beslutsfattande och processer för företag, inte för lärare. Däremot har det gjorts en 
modell där tankeprocessen passar de flesta, både individuellt och för grupper. Modellen 
består av fem händelseförlopp där första steget är händelsen där etiska dilemmat 
uppstår, därefter följer teg två där etiska dilemmat uppmärksammas och funderas kring. 
Tredje steget är när individen/gruppens värderingar och åsikter utifrån steg två 
diskuteras vilket leder till fjärde steget som innebär ett val. Personen ifråga eller 
gruppen gör ett ställningstagande efter att ha vägt för- och nackdelar mot varandra. När 
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valet är gjort ska personen ifråga eller gruppen antingen agera, eller ignorera och oavsett 
hur valet blir kommer det uppstå konsekvenser på ett eller annat sätt (a.a.).  
 
3.2. Sammanfattning  
 
Förskollärare ställs dagligen inför etiska dilemman där ställningstagandet påverkas av 
barnsyn och förhållningssätt. Där förskolläraren ska fatta snabba beslut, vilka kan 
komma att påverka hur situationen fortskrider. Främst handlar ställningstaganden om 
vad som är barnets bästa samt vad som står i styrdokumenten. Johansson och Pramling 
Samuelsson (2001) menar att förskollärarnas strävan att förstå barnen och deras 
livsvärld är av stor betydelse och kan underlätta etiska ställningstaganden som uppstår.  
Det är viktigt att tänka på att barn och vuxna inte uppfattar saker på samma sätt och 
tiden kan vara ett sådant exempel. Förskollärarna kan uppleva stress i situationen vilket 
påverkar deras förhållningssätt mot barnen som kanske inte upplever tiden på samma 
sätt som de vuxna (a.a). 
 
Internationellt finns etiska koder som förskollärare har att förhålla sig till både i USA 
och Australien medan det i Turkiet saknas etiska koder (Özturk 2010). I Sverige finns 
det i etiska riktlinjer för lärare av alla slag. I Sverige anses yrkesetik viktigt och 
utvecklingen av den kräver engagemang och kritiskt tänkande av förskollärarna. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



11 
 

4. Teoretisk ansats  
 
Utifrån studiens syfte att uppmärksamma hur förskollärare ser på olika situationer i 
förskolan som de upplever som etiska dilemman används värdegrundspedagogik som en 
teori som ska ligga som grund för analys av studiens empiri. Nedan följer det urval vi 
gjort utifrån värdegrundsteorins olika inriktningar eftersom värdegrundspedagogik är 
stort har vi valt ut centrala och betydelsefulla begrepp för just denna studie. Begreppen 
är teman som överlappar varandra och det urval vi gjort är; etik samt explicit och 
implicit värdepedagogik (Thornberg 2014 och Tornberg 2004). Vi har även valt att 
använda oss av Johansson (2011) definition av barnsyn som en del av teorin.  
 

4.1. Värdepedagogik i relation till studiens syfte 
 
Värdepedagogik är ett begrepp som endast används i Sverige, internationellt kan values 
education jämföras som ett paraplybegrepp som bland annat innefattar moraliska och 
demokratiska värden. Värdepedagogik definieras av Thornberg (2004) som: 
 

Värdepedagogik inbegriper moraliska värden och politiska värden men 
inte andra typer av värden så vida de inte hänger samman med, 
uppfattas som eller behandlas i relation till moraliska och politiska 
värden (2004:102).  
 

Värdegrunden i förskolan beskrivs som det etiska förhållningssätt som ska prägla 
verksamheten, där förskollärarnas förhållningssätt påverkar hur barnen förstår och 
respekterar andras rättigheter och skyldigheter (Thornberg & Oguz 2013, Alerby & 
Bergmark 2014). Förskolläraren ska initiera värde och moral för barnen (Johansson & 
Thornberg 2014) och det är något som först blev aktuellt i samband med läroplanen där 
värdegrunden lyfts fram och hur förskolans arbete ska vila på samhällets värderingar 
(Thornberg 2004). Värden definieras i samband med begreppet värdepedagogik, som 
det som är gott, rätt och eftersträvansvärt. De är en allmän vägledning för de handlingar 
vi gör och vad som bedöms som värdefullt eller idealt och eftersträvas som goda eller 
onda handlingar. Eftersom både barn och vuxna reflekterar över sina handlingar visar 
det att vissa sociala värden accepteras mer än andra, de kan ifrågasättas och i vissa fall 
avvisas. Värden synliggörs i förskolan genom de regler som framträder i verksamheten 
och hur förskollärare reagerar eller inte reagerar på överträdelser, men även hur 
förskollärare hanterar konflikter och förskollärarens förhållningssätt till barnen 
(Thornberg 2014). 
 
Värdepedagogiken innefattar även begreppen etik och moral vilka ibland beskrivs som 
synonymer med varandra, men moral handlar om hur vi bör leva vårt liv, medan etik 
beskrivs som de handlingar vi gör med kopplingar till rätt eller fel. En förenklad 
beskrivning av begreppen kan vara att moral står för praktik och etik för teori. Dessa två 
begrepp är svårtolkade eftersom det inte finns några entydiga definitioner. Inom 
forskning kring etik och moral finns det olika etiska perspektiv och i denna studie är det 
fyra etiska perspektiv som är relevanta;  
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• Pliktetiken, innebär de moraliska bedömningar och beslut som ligger till grund 

för hur man bör och inte bör handla. Det kan till viss del innefatta förbud för 
vissa sorters handlingar, ett tillåtande eller rättfärdigande av vissa sorters 
handlingar.  

• Konsekvensetiken, vilken konsekvenser får mina handlingar om jag gör si eller 
så, vem drabbas av mina beslut och handlingar. Det är bra om det finns en 
opartiskhet och inte låter sina egna intressen få företräde.  

• Omsorgsetiken, innebär ett vårdande av sina relationer som finns med andra och 
visa omsorg till andra genom att agera för andras väl, förhindra de från skada 
eller mildra lidande.  

• Närhetsetik, innebär hur väl vi sätter oss in andra människors situationer och tar 
ansvar för hur vi handlar i det möte. Närhetsetiken ligger även i praktiken nära 
till hands med omsorgsetiken. 
 

Dessa olika perspektiv inom etik och moral går att förstå, överväga, och hantera som 
komplexa med moraliska frågor och etiska dilemman genom användandet av mer än ett 
etiskt perspektiv (Thornberg 2014).  
 
Explicit och implicit värdepedagogik  
 
I förskolan möter barnen många människor som med stor sannolikhet påverkar deras 
framtida liv. Möten mellan människor är enligt Alerby och Bergmark (2014) fyllda av 
olika etiska värden och påverkar våra handlingar (a.a). Genom studiens syfte försöker vi 
söka svar på och förståelse för, om och hur förskollärare talar om etiska dilemman. 
Studiens resultat kommer analyseras utifrån explicit och implicit värdepedagogik, och 
nedan följer en begreppsförklaring. 
 
Ett ställningstagande som är explicit innebär att förskolläraren är medveten om sin 
pedagogik gentemot barnen och har ett tydligt syfte utifrån styrdokumenten. Relevant 
för studien är främst den explicita värdepedagogiken då intresset är förskollärares 
upplevda erfarenheter och vilka värden de tar ställning till i beslutet, på ett medvetet 
sätt.  
 
Förskollärare funderar, reflekterar och agerar kring etiska värdegrunds frågor även om 
det inte alltid sker ett på explicit sätt. Alerby och Bergmark (2014) ser det som ett 
tecken (argument) på att det finns behov bland förskollärare att synliggöra och sätta ord 
på etiska dilemman i verksamheten. 
 
Förskollärare relaterar inte alltid sitt tänkande och handlande utifrån ett medvetet 
förhållningssätt vilket kan kopplas samman med det Thornberg (2004) beskriver som en 
implicit värdepedagogik. Implicit värdepedagogik är omedvetet handlande och kan 
jämföras med Den dolda läroplanen av Broady (2007). Det innebär att attityder, 



13 
 

kroppsspråk och beslut påverkar pedagogiken och barnens lärande på ett omedvetet och 
oreflekterat sätt (a.a).  
 
4.2 Barnsyn  
 
Alla människor kan ha olika sätt att se, uppfatta och visa förståelse för barn. Johansson 
(2011) menar att det finns tre olika barnsyner som påverkar förskollärarens 
förhållningssätt, bemötande, respekt och samspel med barnen. Den ena barnsynen är 
barn som medmänniskor vilket innebär att barnet är utgångspunkten och den vuxne låter 
barnet få kontroll över sin vardag (a.a). Att se barn som medmänniskor liknar det som 
Svenning (2011) definiera som barnets perspektiv. Förskolläraren lyssnar på barnet 
värderingsfritt och barnets egna upplevelser och berättelser ses som viktiga.  
 
Den andra barnsynen som Johansson (2011)  beskriver är vuxna vet bättre där barnets 
kontroll begränsas utifrån den vuxnes struktur och perspektiv om vad som är bäst för 
barnet (a.a). Svennings (2011) definition av ett barnperspektiv liknar barnsynen om att 
vuxna vet bättre. Ses barnet ur ett barnperspektiv innebär det hur den vuxne förstår och 
ser på barnet, det är ett sätt att närma sig ett barns perspektiv men utan förståelse för 
barnets egna intentioner (a.)  
 
Barn som irrationella är den tredje barnsynen som Johansson (2011) definierar vilket 
innebär att den vuxne anser barnens initiativstagande som meningslösa och utan syfte. 
Den vuxne ser på olika situationer och barn utifrån sitt eget perspektiv, alltså ett 
vuxenperspektiv.  
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5. Metod 
 
I följande avsnitt redovisas hur studien har bearbetats och argument för de val som har 
gjorts i studien. I avsnittet presenteras vilken ansats som studien grundar sig på samt 
vilket urval och hur empirin samlats in för att kunna uppnå studiens syfte om 
förskollärares upplevelser av olika etiska dilemman i verksamheten.  
 
Studien är kvalitativ då studiens syfte handlar om att få kunskap om förskollärares 
upplevelser av etiska dilemman i förskolan, vilket innebär att studien behöver 
beskrivande empiri. Utifrån syftet blir då en hermeneutisk ansats relevant då empirin 
tolkas flera gånger om. Känt för hermeneutiken är den hermeneutiska spiralen där delar 
tolkas till helheter och helheter tolkas till delar som sedan tolkas igen. Den 
hermeneutiska spiralen har inget slut utan beroende på vem som tolkar empirin 
framkommer nya tolkningar utifrån filosofiska antaganden och teoretiska perspektiv 
(Allwood & Eriksson 2010).  
 
I studien genomförs intervjuer med sex förskollärare verksamma i olika städer i södra 
Sverige. Den yngsta respondenten är cirka 25 år och den äldsta cirka 60 år, även deras 
arbetslivserfarenheter inom förskolan varierar från nyexaminerade till verksamma i över 
20 år. Fem av respondenterna arbetar på 3-5 års avdelningar och en respondent arbetar 
med barn 1-2,5 år.   
 
För att få så varierade svar som möjligt har förskollärarna i denna studie valts ut med 
avsikt att spegla olika arbetslivserfarenheter, olika åldrar och komma från olika 
kommuner. 

5.1 Genomförande 
 
När vi kontaktade de olika respondenterna använde vi oss av både telefon och besök. I 
samband med det informeras de forskningsetiska individskyddsprinciperna vi tar 
ställning till i vår studie för de ska veta sina villkor innan de bestämmer sig. Vid 
intervjutillfället visade vi upp ett missivbrev (se bilaga A) men gav även informationen 
muntligt ännu en gång samt frågade om vi fick använda oss av ljudinspelning.  
 
Studiens syfte är att undersöka vad förskollärare uppfattar som etiska dilemman i 
förskolan och hur förskollärare tänker samt samtalar om dessa, därför valde vi att 
använda oss av en kvalitativ ansats med semistruktuerade intervjuer som datainsamling. 
Vid användning av semistruktuerade intervjuer finns det specifika frågor som ska 
besvaras men turordningen är obestämd. Semistrukturerade intervjuer strävar efter att 
det är respondenten som talar mest och utvecklar sina tankar om ämnet (Denscombe 
2009). Under intervjun använde vi oss av ljudinspelning för att kunna fokusera på 
respondentens svar och uppfatta allt som sägs.  
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I intervjuguiden (se bilaga B) tänkte vi på att ha öppna frågor där det fanns stort 
utrymme för respondenten att själv bestämma innehållet, utan att bli styrda. Eftersom vi 
vet att etik kan vara ett känsligt ämne bestämde vi oss för att inte nämna etik i 
intervjuguiden med risk för att det skulle vara svårt att få förskollärare att ställa upp. 
Utifrån denna intervjuguide gjorde vi två pilotintervjuer och transkriberade en av dem, 
vi upplevde då att svaren och intervjuguiden inte besvarade studiens frågeställningar 
och syfte. Därefter gjordes intervjuguiden om och ämnet etik skrevs till i frågorna. Med 
den nya intervjuguiden och missivbrevet gjorde vi om intervjuerna och använde även 
den till resterande intervjuer. Den nya intervjuguiden gav möjlighet till svar som 
motsvarade studiens syfte och frågeställning som berör situationer där förskollärarna 
menar att etiska dilemman kan uppstå i förskolan. Vilket vi menar inte framkom under 
de två pilotintervjuerna.  
 
För att få fram ett resultat användes en metod som Malmqvist (2007) förespråkar. Det 
innebär att de transkriberade intervjuerna markeras med olika färgpennor som sedan 
klipps ut och kategoriseras i teman. Under diskussion mellan studiens författare 
beslutades det att dela in empirin i tre kategorier ”Etiska dilemman i förskolekontext”, 
”Hantering av etiska dilemman i förskolekontext” och ”Reflektionstidens betydelse vid 
etiska dilemman i förskolekontext för förskollärare”. Genom dessa indelningar kan det 
synliggöras om studiens syfte är uppnått. Efter temaindelningarna jämfördes svaren 
inom temana för att tolka och se likheter och skillnader som intervjuerna som sedan 
ledde fram till ett resultat.  
 

5.2 Metodkritik 
 
Studien kan få kritik eftersom det enbart är en forskningsmetod som används för att få 
fram ett resultat, vilket är personliga semistruktuerade intervjuer. Intervjuerna 
genomfördes i olika orter och kommuner Det positiva med att göra intervjuer i olika 
kommuner medför en variation av svarsalternativ till studien, vilket kan ge en ökad 
förståelse om det finns eller inte finns svårigheter kring etiska dilemman. Denscombe 
(2009) beskriver hur en studie kan öka sin trovärdighet genom användandet av flera 
forskningsmetoder vilket vi hade i åtanke till en början. Vi hade först i tankarna att både 
genomföra intervjuer med förskollärare och barn men vi insåg att tiden inte skulle 
finnas till därav gjordes valet att endast intervjua verksamma förskollärare. 
 
Eftersom intervjuerna är gjorda i olika orter valde vi att dela upp intervjuerna och göra 
lika många var, intervjuerna gjordes även enskilt.  
 
För att stärka validiteten i studien strävade vi under intervjuerna efter att vara objektiva 
där våra egna åsikter inte skulle synliggöras. Intervjun skulle vara värderingsfri och 
saklig som möjligt 
 
De intervjuade var verksamma utbildade förskollärare vilket gör att de är väl medvetna 
om hur en dag på förskolan ser ut och vilka problem som kan uppstå. Respondenterna 
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kunde därmed svara utifrån egna erfarenheter och ge konkreta exempel. Genom att 
använda oss av semistruktuerade intervjuer gav vi respondenterna möjlighet att fritt 
svara och diskutera. De öppna frågor vi använde oss av gav också förskollärarna 
möjlighet att själv tolka frågorna utifrån sina förutsättningar, utan rätt eller fel. 
 

5.4 Forskningsetiska principer 
 
I vår studie förhåller vi oss till de forskningsetiska individskyddsprinciper som är 
framskrivna av Vetenskapsrådet. Där redovisas fyra huvudprinciper, samtyckeskravet, 
informationskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (Vetenskapsrådet 2010). 
 
Samtyckeskravet innebär ett frivilligt deltagande av respondenten vilket uppfylls när 
respondenten blir tillfrågad om deltagande i intervjun. Information om att respondenten 
när som helst kan och får avbryta intervjun eller säga ”pass” utan negativa reaktioner 
från oss som intervjuar. I samband med tillfrågan informeras respondenten om studien 
muntligt där studiens syfte om förskollärares upplevelser av etiska dilemman framgår 
tydligt likaså tilldelas ett skriftligt missivbrev (se bilaga A). Vidare informeras 
respondenten om att studien kommer publiceras på internet för allmänheten och vart de 
kan hitta den.  
 
Vid intervjutillfället informeras även respondenterna att svaren kommer utgå från 
konfidentialitetskravet som innebär anonymitet och att ingen obehörig kan ta del av 
materialet, personer och platser har fått fiktiva namn. För att uppfylla nyttjandekravet 
informeras respondenterna att deras svar endast kommer användas i vår studie med syfte 
att skapa en förståelse för förskollärares upplevelser av etiska dilemma. 
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6  Resultat och analys  
I följande kapitel presenteras resultatet som framkom under sex intervjuer med 
verksamma förskollärare i syfte att undersöka vad förskollärare uppfattar som etiska 
dilemman i sitt arbete och hur de förhåller sig till dem. Resultatet tolkades i tre teman 
som redovisas under rubrikerna Etiska dilemman i förskolekontext, Hantering av etiska 
dilemman i förskolekontext och Reflektionstidens betydelse vid etiska dilemman för 
förskollärare i förskolekontext.  
 

6.1 Etiska dilemman i förskolekontext  
 
Måltidssituationer 
 
Respondenterna upplevde att det bland annat i måltidssituationerna kunde uppstå etiska 
dilemman. Det handlade å sidan om att värna om barnets hälsa, men å andra sidan även 
om att inte tvinga barnen till att äta. Ronja uttryckte ”Det viktigaste är att de smakar sen 
får de bestämma om de vill ha mer”. Tyra däremot använder sig av en strategi där hon 
använder leken för att få barnen att äta genom att exempelvis säga att det är ”trollgröt” 
eller ”krokodilost” men hon skulle själv aldrig tvinga barn att äta. Hon blev själv 
tvingad som liten att äta och hon menar att hur situationen hanteras idag ger 
konsekvenser för framtiden. ”Man vill ju inte bli ihågkommen som hon som tvingade 
mig att äta det där”.  Då är det bättre att använda sig av leken och fantasin enligt Tyra 
eller som Ronja uttrycker sig, ”då får man kanske locka dem lite, jamen det är ju 
jättegott!”. Tvinga barnen att äta ansågs inte rätt, ett etiskt dilemma som enligt 
förskollärarna uppstod vid måltiderna kan uppfattas som att å ena sidan ska jag ta 
ansvar för att barnen får i sig mat och då lockar jag dem att äta å andra sidan vill jag inte 
att barnen ska komma ihåg mig som en lärare som tvingade barnet att äta. En tolkning 
som kan göras är att både Tyra och Ronja ser barnen som medmänniskor genom att 
försöka sätta sig in i barnens situation och hur de kan känna sig och därefter agerar.  
 
Ett annat exempel som nämns i samband med måltidsituationerna är hur barnen äter och 
vad som ska tillåtas med tanke på barnens erfarenheter och förskolans regler. Som 
förskollärare är det viktigt att överväga om det är meningsfullt att argumentera med 
barnen eller om deras tanke fungerar för verksamheten. ”Vill ett barn exempelvis ha 
varmt vatten i mjölken så spelar det ju ingen roll” (Karin). Likaså ansåg förskollärare 
det vara viktigt att kunna motivera och förklara den vuxnes val.  Besluten tas utifrån 
förskollärarna vilket kan tolkas som barnsynen är det som Johansson (2011) benämner 
som vuxna vet bättre. Å andra sidan menar de att det är viktigt att motivera och välja 
vilka diskussioner som bör tas med barnen och vilka som är inte är nödvändiga, vilket 
kan tolkas som de ser barn som barn som medmänniskor.  
 
Tyra ger uttryck för att hon tänker utifrån det som Thornberg (2014) benämner som 
konsekvensetiken då hon tänker på följderna som blir. Konsekvensen som nämns utgår 
från Tyra själv och hur hon kommer bli ihågkommen, inte huruvida barnen påverkas av 
att bli tvingade att äta. Det visar även på en omsorgetik där Tyra värdesätter relationen 
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men även närhetsetiken där hon kommer ihåg hur det själv var att blir tvingad att äta. 
Likaså ger Karin uttryck för närhetsetiken då hon lyssnar in barnen och bemöter deras 
önskemål i den mån verksamheten kan.    
 
I måltidsituationerna ger förskollärarna uttryck för en explicit värdepedagogik som 
Alerby och Bergmark (2014) menar handlar om medvetna val. Genom att leka fram 
intresset till att äta visar förskollärarna att deras egen attityd, kroppsspråk och 
förhållningssätt kan ha en påverkan på barnen. I lockandet används bland annat 
”trollgröt” och ”krokodilost” vilket går att tolka som en implicit värdepedagogik, där ett 
omedvetet lärande hos barnen kan ske genom användandet av andra begrepp än de 
korrekta begreppen gröt och ost. 
 
Tambursituationer 
 
Ett etiskt dilemma som förskollärarna gav uttryck för i tambursituationerna handlade 
om att å ena sidan se till barnets bästa där barnet behöver varma kläder för att inte frysa 
men samtidigt inte tvinga barnet. Vad händer om barnets tillåts gå ut utan kläder, kan 
jag tillåta det som vuxen? Kan den vuxne låta barnen på egen hand uppleva att det är 
kallt och själv bestämma om den ska ha kläder på sig eller inte? Förskollärarna menade 
att samtalen med barnen vid dessa situationer var viktiga då de försöker förklara för 
barnen varför det är viktigt att använda specifika kläder och varför man går ut. 
Resultatet kan tolkas som att förskollärarna ställs inför etiska dilemman som handlar om 
vilken barnsyn förskollärarna ska förhålla sig. Genom att förklara för barnen vilka 
kläder som är lämpliga för utevistelsen och därefter klä på barnen utefter dessa 
argument utgår förskollärarna från att se barn som vuxna vet bättre. Däremot om de 
lyssnar på barnet och barnets tankar om kläder och handlar utefter det, kan det tolkas 
som att förskollärarna ser barnet som medmänniskor eftersom barnets eget perspektiv 
blir framträdande.  
 
Förskollärarna uttryckte att det finns en strävan efter att varje barn ska ta av och på sina 
egna kläder men att det kan vara ett etiskt dilemma eftersom tiden inte alltid finns på 
grund av hålltider verksamheten som de ska förhålla sig till. Tyra förklarar att hon 
försiktigt brukar säga ”Nu får vi försöka skynda oss lite” fast hon egentligen inte vill 
stressa barnen och varje barn kräver olika lång tid på sig. Etiska dilemmat som uppstår 
handlar då om vad är bäst, låta barnet träna av- och påklädnad eller exempelvis äta varm 
mat? Det finns en strävan att barnen själva ska ta av och på sig ytterkläderna vilket kan 
tolkas som att förskollärarna ser barn som det Johansson (2011) benämner som 
medmänniskor. Genom att låta barnen själva klä på sig och sträva efter att ge dem tiden 
de behöver kan det tolkas som att de försöker närma sig barnen livsvärld.   
 
I samtalen med barnen om varför utevistelsen är viktig och vilka kläder som är lämpliga 
visar förskollärarna på en närhetsetik i sitt bemötande. En tolkning kan också vara att 
förskollärarna reflekterar över pliktetiken som Thornberg (2014) beskriver som vad som 
är rätt och fel i detta fall klädsel vid utevistelse. Det går att sätta i förbindelse med 
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konsekvensetiken där förskollärarna reflekterar över vad som händer om barnen har 
olämpliga kläder och därmed förklarar det för barnen.  
 
Genom att tydliggöra och förklara vilka kläder som är lämpliga visar förskollärarna på 
det som Alerby och Bergmark (2014) definierar som explicit värdepedagogisk 
medvetenhet. En tolkning kan vara att det också finns tendenser till implicit 
värdepedagogik då situationen kan upplevas som stressad och barnen inte får den tid de 
behöver.  
 
Gruppindelningar 
 
Gruppindelningar upplevdes även som etiska dilemman som kräver mycket tankar och 
planering av hur gruppkonstellationerna ska vara för att fungera bäst. Utifrån 
vems/vilket perspektiv ska jag ta hänsyn till vid gruppindelningar? Barnets, 
barngruppens eller den vuxnes? 
 
Ibland kan gruppindelningen göras åldersindelat menar en förskollärare medan Katarina 
och Karin menar att vid gruppindelning är det viktigt att både tänka på helheten och vad 
som är bäst för det enskilda barnet. Tre förskollärare ansåg att det gäller att se från 
situation till situation och barn till barn. Samtidigt menar samtliga förskollärare att det 
är barnets bästa som står i fokus vid besluten men också att det är viktigt att tänka på 
vad eller om det får några konsekvenser gentemot hela barngruppen. Det är viktigt att 
tänka på att alla kommer till tals och får en plats i gruppen så att barnet känner sig 
bekväm och utmanas i gruppen.  
 

Att alla får ett utrymme och får inflytande över sin vardag och att det 
inte jämt bara är dem som ber om det som får (Kajsa).  

 
Vid en stor grupp menar Katarina att det kan vara svårt för alla barn att komma till tals 
därför förespråkar hon mindre grupper. I stora grupper är det oftast de starka barnen 
som kommer till tals vilket gör det svårt för de andra barnen. Däremot om man delar in 
barnen i mindre grupper, men hur kan man tänka då undrar Karin och ställer sig frågan;  
 

Är det bra att sätta alla försiktiga i en grupp för man tänker att då 
måste de komma fram eller är det bra att blanda lite försiktiga med 
andra för då stöttas dem av de starka?(Karin) 

 
Karins tankar om gruppindelningar kan tolkas som att barnets bästa ställs i fokus utifrån 
barnsynen om att vuxna vet bättre eftersom barnen själva inte får komma till tals om 
deras önskningar av gruppindelning. Vilken gruppindelning blir bäst för barnet och ur 
vilket syfte blir det bäst?  
 
Vid gruppindelningar ger förskollärarna uttryck för att det uppstår konflikter mellan de 
etiska perspektiven som Thornberg (2014) benämner som konsekvensetiken och 
närhetsetik, där verksamhetens bästa ställs emot barnets bästa. En tolkning kan vara är 
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att förskollärarna utgår från barnets bästa i barngruppen, inte barnets bästa utifrån 
individen.  
  
Thornbergs (2004) definition av den implicita värdepedagogiken tolkar vi kan synas i 
gruppindelningarna medan det i arbetslagets diskussioner visar på en explicit 
värdepedagogik eftersom förskollärarna medvetet väljer deltagarna i gruppen. Valet av 
gruppkonstellationer kan ge omedvetna konsekvenser och budskap till barngruppen 
därmed kommer både explicit och implicit värdepedagogik till uttryck vid 
gruppindelningar.  
 
Arbete med flerspråkiga barn och familjer   
 
Två av förskollärarna förklarade även hur det kunde uppstå etiska dilemman i relationer 
med olika familjer på grund av olika erfarenheter och kulturer.   
 

Barnen har ju olika erfarenheter med sig hemifrån och olika kulturer 
och så, som man lever efter som inte alltid stämmer överens med 
varandra. Det vi tycker är självklart kanske inte vissa familjer tycker är 
självklart (Kajsa).   
 

Karin beskrev ett exempel från tamburkontakten som handlar om hur man ska hälsa. I 
vissa kulturer tar man inte i hand vid hälsning, medan i Sverige är det naturligt och en 
självklarhet, men hur bör jag agera för att bevara en god och trygg relation med 
familjen? Hon menade att vissa föräldrar kan känna obehag och dra sig tillbaka, så det 
är väldigt viktigt att tänka på allas olikheter och erfarenheter. 
 
Ett annat etiskt dilemma som förskollärarna ansågs ställas inför handlar om ifall barn 
med gemensamma modersmål ska vara i egna språkgrupper. Här uppkommer ett etiskt 
dilemma oavsett hur de vuxna agerar då det påverkar barnens möjlighet att tillägna sig 
språk på olika sätt. En respondent ifrågasätter om barnets lärande av modersmål ska 
vara i fokus eller om barnets möjlighet att lära sig svenska ska vara i fokus? Beslutet 
kan ses utifrån barnsynen som Johansson (2011) beskriver som vuxna vet bättre då det 
är den vuxne som avgör vilken gruppkonstellation som är bäst för barnet. Vilken 
gruppkonstellation blir bäst för barnet ur mina ögon? Vad händer istället om 
gruppkonstellationerna görs utifrån att den vuxna ser barnen som medmänniskor? Hur 
skulle barnets språkliga utveckling och lärande påverkas?  
 
Resultatet visar på att det finns en omsorgsetik när det kommer till familjer med annat 
modersmål än svenska eftersom de verkar värna om relationerna. Vid gruppindelningar 
av barn med annat modersmål ifrågasätter en förskollärare vad som ska fokuseras, 
modersmålet eller svenskan. Vad blir bäst för barnet och vad blir konsekvenserna?  
 
Karin ställer sig frågan om hur man ska hälsa vilket visar på en explicit värdepedagogik 
där hon är medveten om sitt förhållningssätt och reflekterar kring det vilket Alerby och 
Bergmark (2014) menar kännetecknar explicit värdepedagogik. Karin ger även hon 
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uttryck för en medvetenhet om familjers olika erfarenheter och betydelsen av att bemöta 
alla utifrån deras erfarenheter vilket går att göra en tolkning att även hon har en explicit 
värdepedagogik. En tolkning som kan göras är att förskollärarna reflekterar medvetet 
om arbetet med flerspråkiga barn och familjer men de ger inte uttryckligen exempel på 
hur arbetet i sig fungerar.  
 
Förhållningssätt  
 
Barn ska ha inflytande över sin vardag i förskolan vilket Katarina upplever som ett 
etiskt dilemma, för hur mycket inflytande ska barnen ha och hur mycket ska de få 
bestämma? Hon problematiserar och förklarar risken med att barnen får för mycket 
inflytande och att det kan leda till ”djungelbarn” vilket leder till att alla barn inte 
kommer till tals.  
 
Karin menade att varje gång barnen frågar något uppstår en situation där svaren oftast 
kommer utan eftertanke. Ibland sägs det ”nej” på grund av invanda mönster istället för 
att reflektera över det barnen faktiskt sagt. Det blir då en svårighet för barnen att ha 
inflytande eftersom det begränsas av vuxnas attityd. Vilka konsekvenser får det för 
barnen när jag ”nej” och vilka konsekvenser får det för verksamheten om jag säger ”ja”? 
Dessa tankar kan tolkas ur som att förskolläraren försöker ha barnsynen som att barn är 
medmänniskor. Hur upplevde barnet mitt svar? Vad blir konsekvenserna för barnet? 
Däremot kan agerandet vid invanda mönster då den vuxne svarar utifrån sina tankar om 
situationen och eventuellt erfarenheter tolkas som att förskollärarna handlar utifrån den 
barnsyn som Johansson (2011) benämner som barn som irrationella. Däremot menar 
Karin att ”Det är ju barnens värld och vi är ju här för att möta och hjälpa dem”.  

 
Förhållningsättet mot kollegor kan också vara problematiska då det kan vara svårt att 
tillrättavisa en kollega som anses göra fel gentemot ett barn. Vid dessa etiska dilemman 
kan det uppfattas som att ena sidan försvara barnet men å andra sidan gå emot sin 
kollega, hur blir konsekvenserna?  
 

De etiska dilemman en är inte enkla om man tycker att nån behandlar 
ett barn illa. Det var kanske inte en så stor sak men för mig blev det 
(Karin) 
 

Hon menade att för stunden kan det kännas jättejobbigt men man måste också tänka på 
hur barnet kan känna sig i situationen när det blir behandlat på ett kanske felaktigt sätt. 
Ibland kan det behövas att någon utifrån säger till vad som är fel för att man själv ska 
bli medveten om det. Det Karin gjorde i situationen kan ses utifrån barnsynen som 
Johansson (2011) benämner som vuxna vet bättre eftersom Karin försökte förstå hur 
barnet upplevde situationen och på så sätt försökte närma sig barnets livsvärld för att 
därefter agera, men baserat på sina egna intentioner.  
 
Katarina ifrågasätter hur mycket barn ska få inflytande i verksamheten och vad som blir 
konsekvenserna om barnen får för mycket inflytande vilket visar på en reflektion kring 
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konsekvensetiken. Kan, bör eller ska barnen ges obegränsat med inflytande i 
verksamheten? Vad kan då konsekvenserna för verksamheten bli? En förskollärare ger 
även uttryck för att svaren till barnen blir förhastade vilket problematiseras av 
förskolläraren själv vilket även det kan tolkas som reflektion kring konsekvensetiken 
men samtidigt kan det även tolkas som uttryck för närhetsetiken. Karin ger uttryck för 
att verksamheten är till för barnen därför är bemötandet viktigt som enligt Thornberg 
(2014) symboliserar närhetsetiken.  
 
Karin uppgav att svåraste etiska dilemman var när en annan kollega utsätter ett barn för 
en handling som skulle kunna uppfattas kränkande av barnet. Det kan tolkas som att 
Karin tänker utifrån närhetsetiken och omsorgetiken när hon tar barnets parti däremot 
ger hon även uttryck för konsekvensetik gentemot kollegan. Det synliggörs när Karin 
berättar om hur hon tänker på vilka konsekvenser det kan få för arbetslaget och barnet.  
 
I resultatet görs tolkningen att det varken framträder någon explicit eller implicit 
värdepedagogik då förskollärarnas svar visar på hur dem borde agera och tänka, inte om 
de är medvetna eller omedvetna om sitt agerande.   

6.2 Hantering av etiska dilemman i förskolekontext 
 
Öppet klimat 
 
Det finns ingen ”universallösning” (Katarina) angående etiska dilemman men ett öppet 
klimat med utrymme för diskussion i arbetslaget var något som samtliga förskollärare 
ansåg var viktigt. De menade att det kunde vara A och O i arbetet för att förhindra svåra 
etiska dilemman och öka förståelse för hur de kan lösas. Genom samtal och 
diskussioner mellan kollegorna i arbetslagen ökar det den egna tryggheten i värderingar 
och tankar, men även förståelse för hur kollegor tänker och agerar i olika situationer 
menar förskollärarna. Under intervjun med Karin ansåg hon att tips och råd som delas 
av varandra var viktiga att diskutera för att förhindra eller förebygga etiska dilemman.  
 

Det är viktigt att man pratar mycket i arbetslaget och ventilerar sakerna 
så alla är delaktiga...(Karin) 

 
Strävan efter ett gemensamt förhållningssätt i arbetslaget kan ses utifrån barnsynen om 
att vuxne vet bättre då förskollärarna precis som Johansson (2011) menar, handlar 
utifrån vad de själva tror blir bäst för barnen.  Hur tror vi barnen påverkas om vi agerar 
olika? Tyra uttrycker:  
 

Att vi gör samma, alla försöker ha ett likadant förhållningssätt, det blir ju 
väldigt dumt om personer i ett arbetslag har olika för då lär ju sig barnen 
det. ”Med henne behöver jag inte äta, men för henne behöver jag det! 
(Tyra)  
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Samtidigt som det finns ett gemensamt förhållningssätt menar Tyra att det är viktigt att 
kunna släppa på sina gränser, ”att man kan ändra på sitt eget förhållningssätt”. En annan 
aspekt som tas upp handlar om lyhördhet för barnen och att föra en dialog med dem när 
det uppstår ett problem är viktigt och tillsammans komma fram till en lösning. Dessa 
samtal med barnen är något som samtliga förskollärare nämner som viktigt och att 
finnas där som stöd och ge barnen trygghet. Dessa argument kan tolkas som att 
förskollärarna ser barn som medmänniskor då de strävar efter att lyssna och föra samtal 
med barnen om de problem som uppstått och därmed ger barnen möjlighet att påverka. 
Beroende på hur förskollärarnas handlar utifrån samtalet med barnen kan det framhäva 
barnsynen som att vuxna vet bättre, om förskollärarna handlar utifrån sina egna åsikter 
trots samtalet med barnen.  
 
Förutom lyhördheten menar flera förskollärare att barnen i vardagen behöver struktur 
och regler. Dessa regler kan vara som stöd när det uppstår problem men ibland måste 
man även frångå dem.  
 

Lite struktur måste man ha för att det ska bli bra för alla runtomkring, så 
då kan inte vissa göra som dem brukar göra hemma för då kanske det inte 
blir så bra för de andra barnen (Katarina).   

 
I förskollärarnas diskussioner går det tolka att de bland annat diskuterar Thornbergs 
(2014) tolkning av det konsekvensetiska perspektivet då de tänker på följderna som blir 
av deras agerande. Det ges uttryckt i resultatet att barn behöver struktur och regler av 
olika orsaker men även dessa argument visar på en syn ur det konsekvensetiska 
perspektivet då de tänker på konsekvenserna som blir för både barnet och barnen om 
struktur och regler inte finns. Resultatet pekar även mot hur viktigt det kan vara med ett 
öppet klimat i arbetslaget samt ett gemensamt förhållningssätt för att underlätta för 
barnen vilket visar på ett omsorgsetiskt perspektiv där förskollärarna värnar om 
relationerna med barnen. 
 
Samtliga förskollärare gav uttryck för explicit värdepedagogik då de betonar betydelsen 
av diskussioner i arbetslaget och att tillsammans reflektera över etiska dilemman som 
kan uppstå i verksamheten. Förskollärarna gav även uttryck för att det är viktigt med ett 
gemensamt förhållningssätt vilket kan tolkas som att förskollärarna är medvetna om sitt 
agerande mot barnen som visar på en explicit värdepedagogik (Alerby och Bergmark 
2014).  
 
Grundsyn  
 
Tilliten inom arbetslaget ansåg en förskollärare vara viktig och gemensam grundsyn är 
något som både Karin och Katarina ser som avgörande för ett gemensamt arbetslag. 
Finns det en gemensam grundsyn och grundtanke om hur verksamheten bör drivas 
framåt och om barnsyn, bemötande av människor, värderingar och pedagogik finns det 
en trygg bas som underlättar arbetet. Diskussioner i arbetslaget om just grundsynen är 
enligt Katarina viktigt att prata om. Genom en gemensam grundsyn blir det tryggare för 
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barnen, men det kan finnas olika sätt att lära ut och där kan det vara en fördel att ha 
olika intressen så länge man strävar efter samma mål. Diskussionen om en gemensam 
grundsyn kan ses ur både barnsynen om att vuxna vet bättre och barn som med 
människor. Förskollärarna uttryck för att tänka på hur barnen vill bli bemötta och tänker 
utifrån barnens perspektiv, de ser barn som medmänniskor. Hur vill barnen ha sin dag 
på förskolan? Hur gör vi för att ge barnen den möjligheten och hur ska vi bemöta dem 
utifrån deras önskningar? Däremot kan diskussionen om hur en gemensam grundsyn ska 
arbetas fram ses med barnsynen som att vuxna vet bättre. Hur vill vi arbeta? Hur tror vi 
att barnen blir trygga? Vilket arbetssätt blir bäst för barngruppen?  
 
Thornbergs (2014) beskrivning om närhetsetik och omsorgsetik är något som kan tolkas 
in i förskollärarnas betoning om en gemensam grundsyn. En gemensam grundsyn menar 
de skapar trygghet för barnen som tyder på ett närhetsetiskt perspektiv där de värnar om 
barnet och barnets bästa. Det kan även tolkas som att omsorgetiska perspektivet 
framkommer då de värnar om relationerna både i arbetslaget och gentemot barnen och 
därför anser de att en gemensam grundsyn är viktig. Förskollärarna ger uttryck för en 
medvetenhet kring sin egen roll som förskollärare och vilka konsekvenser deras barnsyn 
och förhållningssätt får vilket kan tolkas vara explicit värdepedagogik.  
 
Etiska riktlinjer för förskollärare  
 
De etiska riktlinjer som Lärarförbundet och Lärarnas riksförbund skrivit fram för lärare 
var det endast Katarina som talade om men hon påpekade dock ”att det var väldigt 
mycket riktat till lärare… vore bra om några förskollärare kunde skriva det, lite mer 
tydligt”. Hon menade att det hade underlättat när det uppstår problem. En annan 
nämnde med viss tvekan likabehandlingsplanen som riktlinje att förhålla sig till medan 
två andra nämnde värdegrunden och läroplanen som deras stöd om hur de ska eller bör 
bete sig mot varandra. Kajsa däremot ansåg att det inte fanns några etiska riktlinjer att 
förhålla sig till i förskolan däremot finns det oskrivna regler i verksamheten som går att 
tänka som riktlinjer.  
 
En tolkning som kan göras är att förskollärarna i studien arbetar kring det som 
Thornberg (2014) benämner som närhetsetiken. De använder sig utav 
likabehandlingsplanen och värdegrunden som handlar om att bemöta sina 
medmänniskor väl och hjälpa dem att själva utvecklas till goda medmänniskor. Det kan 
ses utifrån barnsynen att vuxna vet bättre då det är förskollärarna som speglar hur en 
god medmänniska är utifrån deras värderingar.  
 
I tidigare resultat i studien ger förskollärarna uttryck för en explicit värdepedagogik i 
sitt arbete med etiska dilemman, men kunskapen om riktlinjer de har att förhålla sig till 
brister vilket kan tolkas som en implicit värdepedagogik.  
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6.3 Reflektionstidens betydelse vid etiska dilemman för 
förskollärare i förskolekontext  

 
 
Reflektionstiden framkom som värdefull i arbetet med etiska dilemman då det som 
redan hänt kan diskuteras och förhindras hända igen. Tyra beskriver hur de under sin 
reflektionstid ofta diskuterar  
 

Det här hände nu och hur ska vi göra för att det inte ska hända igen eller 
hur ska vi hantera den här situationen? (Tyra) 

 
Ronja som var ny på arbetsplatsen menade att det var viktigt att våga fråga sina kollegor 
och erkänna sina brister för att kunna utveckla sig själv.  
 

Jag kanske har agerat på ett sätt och så känner jag att jag kanske inte var 
korrekt (…) hur kan ni agera i just den här situationen? (Ronja)  
 

Även Majken som har 25 års erfarenhet ansåg att det är viktigt att “erkänna att man 
gjort fel eller säga ojdå, det där blev nog inte så bra”.  Katarina har även hon arbetat 
inom förskolan i många år och brukar själv reflektera över sitt svar till barnen. ”Var jag 
tvungen till det? Det kanske hade funkat att göra det nu” vilket visar att reflektionstiden 
både enskilt och tillsammans i arbetslaget är viktigt. ”Man är inte mer än människa” 
(Katarina) och ibland blir det fel, men då är det viktigt att våga erkänna det och lära sig 
utav det istället. Hon ansåg också att det var viktigt att våga ta tillbaka det till barnen 
och berätta för dem att man gjort fel och istället försöka rätta till det. Katarina 
poängterade att det är viktigt att erkänna för barnen när man gjort fel vilket kan ses 
utifrån det som Johanssons (2011) definierar med barnsynen som barn som 
medmänniskor. Hur upplever/känner barnet det om jag erkänner mina fel? Det går se 
det som att Katarina försöker sätta sig in i situationen om hur barnet upplevde 
situationen där förskolläraren gjorde något fel. När dessa situationer uppstår och man är 
osäker är det enligt Karin viktigt att fatta ett så neutralt beslut som möjligt för att sedan 
diskutera det i arbetslaget. I resultatet framgår det dock inte hur arbetslaget diskuterar 
under reflektionstiden.   
 
Ronja ger bland annat uttryck för att hon vill diskutera sitt agerande eftersom det inte 
kändes bra för henne, barnen nämns inte alls. Även Kajsa anser att man kan säga ”jag 
måste tänka på det så återkommer jag” för att kunna hålla sig professionell.  
 
Endast vid riktigt stora problem och när kunskap brister hos förskollärarna ansåg 
samtliga att stöd från andra yrkesprofessioner behövdes. Tyra däremot menar att det 
kanske inte är exempelvis förskolechefen man bör vända sig till i första hand utan till de 
andra i arbetslaget eller andra personer på närmare håll. En av förskollärarna menade 
även att förskolechefen var svår att få tid till vilket innebar att hon inte kände lika stort 
stöd som hon önskade.  
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Vid reflektionstiden ansågs det vara av stor vikt att kunna diskutera om det uppstått en 
situation där de inte visste med säkerhet att de handlat rätt vilket kan tolkas som ett 
etiskt dilemma. Genom diskussioner i arbetslaget kan en tolkning vara att pliktetiken 
synliggörs eftersom förskollärarna var måna om att komma fram till en lösning kring 
problematiken som kan uppstå.  En förskollärare nämnde hur viktigt det var att kunna 
erkänna sina fel vilket kan likna Thornbergs (2014) konsekvensetik där de vuxnas 
beslut som tas i verksamheten sedan diskuteras och reflekteras över. Det går då även dra 
en parallell till närhetsetiken där en tanke på hur den andra känner sig bemött är i fokus. 
Den tolkningen kan även göras när Kajsa beskriver hur hon vill återkomma med ett svar 
vilket är kopplat till omsorgsetiken där relationer till andra är i fokus.  
 
Förskollärarnas intresse av att reflektera kan tolkas som om de visar på en vilja att 
arbeta utefter explicit värdepedagogik med ett medvetet förhållningssätt och handlande 
(Thornberg 2014). Likaså ger förskollärarna uttryck för att de arbetar med värdegrunden 
som i sin tur ska lära barnen om rätt och fel som det enligt Thornberg (2014) till viss del 
är vad värdegrunden handlar om.  
 
Intressant är den gemensamma aspekten av bristande stöd av andra yrkesprofessioner 
vid etiska dilemman. En tolkning som kan göras är då att förskollärarna känner en 
osäkerhet inför att lyfta mindre etiska dilemman inför exempelvis förskolechefen. 
 

6.4 Sammanfattning  
 
Verksamma förskollärare upplever många gånger liknande svårigheter vilka kan leda till 
etiska dilemman i olika situationer. Främst handlar det om när många barn vistas på 
samma plats samtidigt. De vanligaste etiska dilemmana skedde vid måltiderna, i 
tamburen, vid gruppindelningar, i arbetet med flerspråkiga barn och deras familjer samt 
när de upplevde tidspress. Även förskollärarnas egna förhållningssätt ansågs påverka 
hur olika situationer kunde upplevas som etiska dilemman. I dessa etiska dilemman 
visade förskollärarna på en explicit värdepedagogik då de var medvetna om sin roll och 
beslutens innebörd. Däremot när stressen tog över gav förskollärarna uttryck för en 
implicit värdepedagogik då de ofta tvingades fatta snabba beslut som inte alltid varit 
föremål för reflektion i förväg. Ett sorts omedvetet agerande utifrån situationens allvar. 
 
Det visade sig att förskollärarna när de gavs möjlighet till eftertanke i olika situationer 
som skulle ha kunnat leda till etiska dilemman främst vägde mellan barnets bästa och 
barngruppens bästa men vad som borde väga tyngst ansågs bero på situation till 
situation. De konsekvensetiska och närhetsetiska perspektiven var de som främst 
funderas kring när etiska dilemman uppstår i verksamheten var en tolkning som kunde 
göras.  
  
När etiska dilemman uppstår framkom att återkopplingen till barnen var viktig, att 
berätta varför det blev som det blev. Likaså att erkänna sina brister för barnen, men 
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även för kollegorna ansågs betydelsefullt. Samtalen i arbetslaget kring situationer som 
kan upplevas som etiska dilemman ansågs värdefulla både i förebyggande syfte men 
även efter att en situation uppstått. I dessa samtal tolkar vi att det främst är det 
pliktetiska perspektivet som diskuteras, ”Gjorde jag rätt?”.  
 
Förskollärare använde sig i huvudsak av den värdegrund som är framskriven i 
förskolans styrdokument och inte av de yrkesetiska riktlinjer som är framskrivna av 
lärarnas fackliga förbund. Vilket kan förklaras med att riktlinjerna riktas till 
lärargruppen som kollektiv. Det ges uttryck i resultatet för saknaden av material om 
etiska dilemman att arbeta kring i förskolan. Likaså framkommer att förskollärarna 
upplever att deras chefer inte alltid finns som stöd i diskussioner om etiska dilemman, 
cheferna kontaktas endast vid stora händelser. 
 
Studiens syfte anses uppnått då exempel som kan upplevas som etiska dilemman 
framkommit utifrån denna studies verksamma förskollärare. De begrepp som Thornberg 
(2004 & 2014) beskriver som pliktetik och närhetsetik var de etiska perspektiv som 
framstod mest, samt begreppen explicit och implicit värdepedagogik kunde ses i många 
av förskollärarnas upplevelser kring etiska dilemman i förskolan. I de etiska dilemman 
som upplevdes uppstå var det främst barnsynen om att vuxna vet bättre som var 
framträdande i denna studie men i vissa fall sågs även barn som medmänniskor.  
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7 Diskussion  
 
I följande avsnitt redovisas diskussioner utifrån resultatet, analysen och tidigare 
forskning under rubrikerna Etiska dilemman i förskolekontext, Förhållningsätt, Etiska 
dilemman och Etiska perspektiv. Utifrån dessa rubriker går det se att studiens syfte om 
att undersöka vad förskollärare uppfattar som etiska dilemman i sitt arbete, och hur de 
förhåller sig till dem besvaras. Denna kunskap hoppas vi ger tankar till läsarna om vilka 
etiska dilemman som kan uppstå i förskolan samt hur arbetet med dessa kan förstås. 
Avslutningsvis presenteras en metoddiskussion om studien samt ges förslag till fortsatt 
forskning.  
 

7.1  Resultatdiskussion  
 
Etiska dilemman i förskolekontext  
 
Ett argument vid uppkomsten av situationer som kan upplevas som etiska dilemman var 
tiden, av resultatet framkommer det att det är tiden som styr verksamheten och att det 
kan upplevas som ett problem eftersom det ”duktiga” förhållningssättet som Tyra 
uttryckte sig försvinner. Engdahl (2013) uppmärksammar tiden genom att ifrågasätta 
om verksamheten ska styras av tiden eller om tiden ska styras av verksamheten. Som 
förskollärare är det då viktigt att vara medveten om hur förhållningssättet påverkas vid 
stress för att kunna minimera dessa situationer där det kan uppstår etiska dilemman. 
Samtidigt visar resultatet på en implicit värdepedagogik som Thornberg (2004) menar 
förmedlas omedvetet och frågan är om det är dåligt? I Den dolda läroplanen (Broady 
2007) framgår både positivt och negativt lärande hos barnen och det sker omedvetet 
vilket vi då tolkar som att barnen kan lära sig även när förskollärarna tappar det 
”duktiga” förhållningssättet. Frågan är inte om barnen lär sig i stressade situationer, utan 
vad de lär sig. Vem är det som drabbas av tiden, är det barnen eller är det förskollärarna 
(Engdahl, 2004)?   
 
Resultatet visar att de vanligaste situationerna då etiska dilemman uppstår är då många 
barn samtidigt vistas på samma yta. En fråga är om det är förskollärarnas förhållningsätt 
eller verksamhetens struktur och planering som är orsaken. Ett exempel som framkom i 
resultatet var hur förskollärarna hade löst tambursituationerna genom att dela in 
barngruppen i mindre grupper för att minska trängsel och situationer som kan leda till 
etiska dilemman. Det visar på att verksamhetens planering påverkar etiska dilemman 
men det framgår dock inte i resultatet om det främst är förskollärarnas förhållningssätt 
eller verksamhetens struktur och planering som påverkar vilka etiska dilemman som 
uppstår. När vi tagit del av tidigare forskning har vi inte kunnat utläsa om etiska 
dilemman oftast uppstår när hela barngruppen är samlad på samma yta, vilket kan vara 
spännande att fundera över. Hur kan verksamheten organiseras, där hela barngruppen är 
samlad på samma yta för att förhindra att svåra situationer där etiska dilemman kan 
uppstå? Eller är det så att barn behöver möta olika etiska dilemman för att lära sig lösa 
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sådana i ett framtidsperspektiv. En av förskollärarna i studien var tydlig med att hennes 
erfarenhet hjälpt henne förstå och kunna sätta sig in i känslan av att inte få bestämma 
själv. Frågan blir om ska vi eller går det förhindra att etiska dilemman uppstår, vad blir 
bäst för barnen?  
 
Resultatet visade bland annat att måltidsituationerna är möjliga situationer där etiska 
dilemman kan uppstå. Det visade sig att samtliga förskollärare i studien hade en 
gemensam grundinställning, barnen ska inte tvingas äta. Det kan ses som att 
förskollärarna strävar efter att se barn som medmänniskor genom att försöka förstå 
barnet och som Tyra uttryckte sig så vill hon inte bli ihågkommen som ”hon som 
tvingade mig att äta det där”. Tyra hänvisar till erfarenheter då hon själv blivit tvingad 
till att äta och därmed har dåliga minnen av vissa måltider vilket har gjort att hon agerar 
och tänker som hon gör. Frågan är då om det är barnens perspektiv som tas mest hänsyn 
till eller om det utifrån Tyras perspektiv som hon reflekterar över mest och står till 
grund till sitt agerande. Oavsett vilket, så visar det att egna erfarenheter påverkar 
förhållningssättet. Därför är det, som Ehrich m.fl. (2011) och Colnerud (2004) menar, 
viktigt att diskutera för att utveckla ett yrkesetiskt förhållningssätt. Görs inte detta, kan 
det bli förvirrande för barnen om personalen har olika sätt att förhålla sig till dem. Det 
vi kan tolka i Tyras svar visar på att hennes ställningstaganden utgår mera från egna 
erfarenheter som barn än den utgår från värden som är framskrivna i förskolans 
läroplan. 
 
Resultatet visar att när det uppstår etiska dilemman är det i de flesta fall är det 
barnsynen om att vuxna vet bättre som förskollärarna intar som enligt Johansson (2011) 
innebär att barnet blir begränsat. I studien synliggörs hur förskolläraren tänker utifrån 
sina egna erfarenheter kring vad som är barnets bästa i exempelvis tambursituationen 
där barnet inte vill ha rätt kläder på sig. Men vad hade hänt om barnet gått ut med det 
som förskollärarna anser som ”fel”? Varför ses inte barn som medmänniskor när det 
uppstår etiska dilemman som berör barnen? Det är frågor som studiens resultat inte 
visade svar på, men som vi ställer oss. 
 
Förhållningssätt  
 
Studien visar att förskollärarna är medvetna om hur viktiga de är som förebilder vad 
gäller exempelvis hanterandet av och i olika situationer som kan leda till etiska 
dilemman. Diskussionen i arbetslaget om ett gemensamt förhållningssätt ansågs 
värdefullt i arbetet för att underlätta och undanröja etiska dilemman. Ehrich m.fl. (2011) 
menar att diskussionen i arbetslaget är viktig för utvecklingen av yrkesetik. Likaså 
beskriver författarna en strategi om att strukturera riktlinjer för att förhindra av att 
elever far illa vilket samtliga förskollärare förklarar som en metod i arbetet där de 
strävar efter barnets bästa.  
 
I övervägandet när etiska dilemman uppstår visade resultatet att det främst var 
närhetsetiken och konsekvensetiken som ställdes emot varandra. Närhetsetiken är något 
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som Ehrich m.fl.(2011) menar är vanligast i förskolekontext där barnets bästa ställs i 
fokus. Den vanligaste svårigheten visade sig i denna studie vara när förskollärarna 
skulle uppnå både barnets bästa och verksamhetens bästa. Studiens resultat tolkas även 
som att respekten mot barnen var viktigt och därmed sökte förskollärarna bekräftelse 
utifrån pliktetiken, om de handlat rätt. Förskollärarna i denna studie menar att etik är 
något som diskuterades i arbetslaget, dels för den egna personens skull men även för 
utvecklande av ett gemensamt yrkesetiskt förhållningssätt i verksamheten. Frågan är om 
det finns något rätt och fel i agerande och vem som bestämmer det. Utifrån förskolans 
värdegrund och värdepedagogiken menar Thornberg (2014) att förskolläraren genom 
sina handlingar förmedlar kunskap om rätt och fel till barnen vilket ger förskollärarna 
stort ansvar. Det framgår i resultatet hur viktigt förskollärarna menar att det är att våga 
erkänna att man gjort fel, både för sig själv, arbetslaget och barnen.  
 
En gemensam grundsyn visade sig vara värdefull men frågan är om det går få en 
gemensam grundsyn? Är en gemensam grundsyn samma sak som att sträva mot samma 
mål som förskollärarna ger uttryck för i resultatet? Kan man inte sträva mot samma mål 
men ändå ha olika pedagogiska grundsyner och metoder för att nå målet? Det framgår 
inte i resultatet om vilka diskussioner som förts för att nå fram till en gemensam 
grundsyn. Enligt Ehrich m.fl. (2010) kan formuleringar av värderingar vara en strategi 
för utveckling av yrkesetiken och för att arbetslaget ska förhålla sig på samma sätt. Vad 
kännetecknar en pedagogisk grundsyn och på vilket sätt kan en gemensam grundsyn 
växa fram i en förskola är frågor vi ställer oss utifrån resultatet i denna studie. En annan 
fråga att fundera kring är på vilket sätt förskolans arbete präglas av ett gemensamt sätt 
att se på barn som medmänniskor. Förskollärarna tog upp att det var problematiskt att 
förhålla sig till varandra om de hade meningsskiljaktigheter kring de vuxnas agerande 
mot barnen. Är det svårare att ifrågasätta hur en arbetskamrat agerar än ett barn?  
 
Beroende på vilket förhållningssätt som förskollärarna har till barnen i verksamheten 
påverkar även det deras barnsyn (Johansson 2003 & 2011). Vilket kunde utläsas av 
resultatet eftersom det främst var barnsynen om att vuxna vet bättre och barn som 
medmänniskor som synliggjordes eftersom förskollärarna visade att de utifrån sina egna 
erfarenheter ville barnets bästa när det uppstod etiska dilemman. De tankar som har dykt 
upp hos oss under studiens gång är att många av förskollärarna benämner hur de 
försöker arbeta utefter barnets bästa vilket gör att vi drar den tolkningen att de strävar 
efter att se barn som medmänniskor. Genom att ständigt försöka värna om barnets bästa 
utifrån att vuxna vet bättre, hur kan då barnen lära sig förstå de demokratiska principer 
som vårt samhälle bygger på om de inte får lära av sina och andra barns erfarenheter. 
Förskolans läroplan (1998 rev 2010) föreskriver att förskolan ska sträva efter att varje 
barn utvecklar sin förmåga att upptäcka, reflektera över och ta ställning till olika etiska 
dilemman och livsfrågor i vardagen (s.8). Genom att låta barnen själva reflektera över 
etiska dilemman samt lära av sina ”misstag” som exempelvis det om barnet som inte 
ville ha rätt kläder efter väder som framkom i resultatet, kan det leda till att barnet nästa 
gång har på sig rätt kläder. Men även försöka sätta sig in i barnets livsvärld (Johansson 
& Pramling Samuelsson 2001) och söka förståelse för varför vill barnet ha just dessa 
kläder. Det var tankar som uppstod hos oss under analysen av empirin att det är viktigt 
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att försöka sätta sig in i barnens livsvärld för att på det viset sträva efter att se barn som 
medmänniskor.  
 
Diskussioner och ett öppet klimat i arbetslaget är något som framkommer i resultatet 
som värdefullt och likaså poängterar Colnerud (2004) det som viktigt för att utveckla 
yrkesetik. Författaren anser också att det är värdefullt att se på sig själv med kritiska 
ögon vilket även framkommit i denna studie men förskollärarna upplever att det är svårt 
att hantera. Det kan vara svårt att erkänna sina brister, men samtidigt ges det uttryck i 
resultatet om att det är en viktig del för att få ett öppet klimat, utveckla verksamheten 
och sig själv.  
 
Behov av yrkesetiska riktlinjer 
  
Endast en förskollärare nämnde de yrkesetiska riktlinjerna som finns för lärare från 
förskola till gymnasium. Det är å andra sidan inte konstigt eftersom vi frågade ”Har ni 
som förskollärare några etiska riktlinjer att förhålla er till?” och vilket kan upplevas 
vilseledande då det inte finns några riktlinjer specifikt framtagna för förskollärare. En 
av förskollärarna kritiserade frånvaron av riktlinjer vilket även Irisdotter Aldenmyr & 
Hartman (2009) gör då de menar att lärare och förskollärare inte har samma etiska 
perspektiv i fokus. Författarna menade att främst det omsorgsetiska perspektivet präglas 
i förskolan vilket i vår analys framkom bara stämma till viss del. Vi kunde se att det i 
förskolan finns flera etiska perspektiv att ta ställning till så som konsekvensetiken, 
närhetsetiken, omsorgsetiken som Thornberg (2014) beskriver men det stora 
perspektivet är pliktetiken, gjorde jag rätt?  Likheter mellan samtliga lärare i 
skolsystemet finns enligt vår tolkning, men frågan är om riktlinjerna kan vara desamma 
för alla lärargrupper? En av förskollärarna uttryckte att de exempel som är framtagna av 
Lärarförbundet och Lärarnas Riksförbund var svåra att koppla till förskolan vilket tyder 
på att trots de gemensamma etiska perspektiven så ligger problematiken i riktlinjerna att 
förhålla sig till. Det finns inget tillräckligt stöd för förskollärare och det kan vara en 
anledning till att vissa i studien presenterade värdegrunden och likabehandlingsplanen 
som etiska riktlinjer de har att följa. Både värdegrunden och likabehandlingsplanen är 
material förskolan ska arbeta efter vilket kan tyda på att dessa förskollärare inte saknar 
tydligare riktlinjer. I USA finns etiska principer framtagna som förskollärare har att 
förhålla sig, men dessa principer liknar till viss del de värden, förhållningssätt och 
grundsyn som framkommer i denna studies resultat. Det handlar om att tänka utifrån 
barnets bästa, arbeta efter värdegrunden och de strävansmål som står i Förskolans 
Läroplan (98 rev 2010) vilket förskollärarna i denna studie ger uttryck för. Frågan är om 
de etiska principer som lärare i USA har att förhålla sig till hade underlättat arbetet i en 
svensk förskola.  
 
Resultatet visade även att förskollärarna i första hand vände sig till förskolecheferna för 
att få stöd i situationer som enligt förskollärarna kunde upplevas som etiska dilemman. 
Enligt förskollärarna i denna studie försökte de först lösa dilemmana själva innan de tog 
kontakt med förskolechefen. Det kan tolkas som att förskollärarna i första hand löser 
etiska dilemman och förskolechefen därför inte får kännedom om alla etiska dilemman 
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som uppträder i verksamheten samt vilka som kan upplevas som särskilt svåra eller 
problematiska.  
 

7.2 Metoddiskussion  
 
Valet av en kvalitativ studie med intervju som metod upplevde vi gav mest trovärdighet 
i jämförelse med en studie med enkäter. Genom intervjuer fick respondenterna 
möjlighet att förklara och utveckla sina svar likaså fanns det möjlighet för följdfrågor 
från oss. Däremot kändes det som Kihlström (2007) beskriver, att intervjuer kan vara 
svårt och det krävs mer erfarenheter än vi besitter för att kunna formulera följdfrågorna 
korrekt.  
 
Användningen av semistrukturerade intervjuer som Denscombe (2009) beskriver ansåg 
vi värdefulla då intervjuerna blev ett samtal och respondenterna fick stort utrymme att 
tala fritt om ämnet. Eftersom vi var kända för respondenterna upplevde vi att det blev 
ett öppet och frispråkigt klimat under intervjun och respondenterna upplevde vi kände 
en trygghet. Däremot tror vi att svaren kunde varit annorlunda och att de kanske inte 
hade vågat uttrycka allt som framkom, om vi varit främmande för respondenterna.  
Med hjälp av ljudinspelning kunde vi fokusera på respondenternas svar och vi kunde 
även i efterhand lyssna och se om några ledande frågor ställdes. Denscombe (2009) 
beskriver hur respondenterna kan bli hämmande av ljudinspelning och det var något 
som vi endast upplevde med en respondent. Denna respondent slappnade sedan av när 
hon sa till sig själv att hon var anonym och intervjun fortlöpte utan problem.   
 
I efterhand känner vi att urvalet av respondenter kunde varit mer baserat på 
barngruppens ålder respondenterna arbetade på för att få bredare svar. Likaså tänker vi 
att parintervjuer kunde lett till diskussioner respondenterna emellan vilket kunde gett ett 
mer fördjupat resultat.  
 
Inför framtagandet av resultatet använde vi oss en metod som beskrivs av Malmqvist 
(2007) och det upplevde vi var ett enkelt upplägg men tidskrävande. Genom 
färgkodning och sortering av teman gav det en tydlig och överskådlig bild av resultatet 
som även underlättade för analysen.  
 

7.3 Fortsatt forskning 
 
I studien var det endast en respondent som nämnde de skrivna yrkesetiska riktlinjer som 
finns för lärare, hur kommer det sig? Vilken yrkesetik är det som faktiskt tillämpas i 
förskolan och vilka yrkesetiska riktlinjer bör en förskollärare förhålla sig till? Vilka 
gemensamma riktlinjer kan lärare i grundskola/gymnasium och förskollärare ha och på 
vilket sätt kan de skilja sig? Intressant hade varit att se vad för material som finns, 
används och vad som hade gått arbeta fram som stöd för förskollärare vid samtal om 
etiska dilemman. 
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9  Bilagor  
 

9.1  Bilaga A  
 
Hej 
 
Vi är två studenter från Förskollärarprogrammet på Linnéuniversitet i Växjö som läser 
sista terminen och skriver ett examensarbete med fokus på etiska dilemman i 
vardagsrutiner.  
 
Studiens syfte är att undersöka förskollärares upplevda etiska dilemman i 
vardagsrutiner. Vi uppmärksamma hur förskollärare tänker kring etiska dilemman och 
vilka övervägande som kan ställas emot varandra. Vi har läst litteratur och forskning 
som tar upp olika etiska ställningstaganden men för att få ytterligare kunskap vill vi 
intervjua dig som är verksam förskollärare och dagligen ställs inför olika etiska 
dilemman eller handlingsalternativ i förskolans vardagsrutiner etiska dilemman.  
 
Under intervjun kommer vi ta hänsyn till de forskningsetiska principer Vetenskapsrådet 
har tagit fram. Det innebär att intervjun är helt frivillig och du får när som helst avbryta 
intervjun eller välja om du inte vill svara på någon fråga. Det som sägs under intervjun 
kommer endast användas till vår studie. Materialet kommer att behandlas konfidentiellt 
vilket innebär anonymitet och fiktiva namn kommer användas i studien. Mer 
information finns på www.vr.se  
 
När arbetet är klart kommer det bli en offentlig handling som kan läsas på www.diva-
portal.se där ni är välkomna att läsa studien.  
 
Har ni några frågor eller funderingar så kontakta gärna oss!  
Med Vänliga Hälsningar  
 
 
 
 
 
Estella Bengtsson   Malin Johansson 
***.***@hotmail.com                       ***@hotmail.com  
072- *** ** **   073-*** ** ** 
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9.2 Bilaga B 
Intervjuguide  
 
Tema Information: 
 

1. Vad heter du? 
2. Hur länge har du arbetat som förskollärare? 
3. Vilka åldrar är barnen på din avdelning? 

 

Tema etiska dilemman: 
 

4. Beskriv vardagsrutinerna på er avdelning? 
5. Vilka etiska dilemman kan uppstå vid vardagsrutinerna? 
6. Hur agerar de vuxna i vardagsrutinerna? 
7. Vilka etiska ställningstagande kan man som förskollärare ställas inför?  
8. Hur samtalas det i arbetslaget kring etiska dilemman som kan uppstå vid 

vardagsrutiner? 
9. Känner du att du/ni kan lyfta etiska dilemman även utanför arbetslaget? Ex, 

spec.ped. eller förskolechef? 
10. Har ni några etiska riktlinjer att förhålla er till? 
11. Hur kan man tänka när det uppstår ett etiskt etiska dilemma? 

Övrigt 
 
Är det något du vill lägga till angående etiska  
 dilemman i förskolan? 
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9.3 Bilaga C 
Här är de yrkesetiska principer som Lärarförbundet och Lärarnas riksförbund antog 
tillsammans 2001. 
Principerna är indelade i fyra block:  
Eleven alltid i centrum  
Läraryrket och den professionella yrkesutövningen  
Att upprätthålla lärares yrkesetik  
Lärares samhällsuppdrag 
 
Eleven alltid i centrum  
I sitt arbete sätter lärare eleverna och deras lärande i centrum. Lärare vägleder eleverna 
till den kunskap som kan hjälpa dem i deras olika val och prioriteringar. 
Lärare möter eleverna både som enskilda individer och som en del av ett kollektiv. 
Detta förhållande bidrar till läraryrkets komplexitet och lärare måste finna en balans 
mellan att se eleverna som individer och som ett kollektiv.  
 
Lärare förbinder sig att i sin yrkesutövning ta ansvar för elevernas kunskapstillväxt, 
stödja deras personliga utveckling och skapa goda betingelser för varje elevs lärande, 
utveckling och förmåga att utveckla kritiskt tänkande alltid bemöta eleverna med 
respekt för deras person och integritet samt skydda varje individ mot skada, kränkning 
och trakasserier inte diskriminera någon med avseende på kön, sexuell identitet, etnisk,  
politisk och religiös tillhörighet eller social och kulturell bakgrund, inte heller p.g.a. 
förmåga eller prestation stödja elevernas rätt till inflytande över sin utbildning och 
stärka deras ansvarstagande för sina studier vid utvärdering, bedömning och 
betygssättning vara sakliga och rättvisa och därvid motstå otillbörlig påverkan verka för 
att upprätthålla förtroendefulla relationer med eleverna och med deras 
föräldrar/vårdnadshavare och vara lyhörda för deras synpunkter vara varsam med 
information om eleverna och ej vidarebefordra information som mottagits i tjänsten om 
det inte är nödvändigt för elevens bästa. 
 
Läraryrket och den professionella yrkesutövningen  
Läraryrket bygger på samhällets tillit och fordrar ett stort yrkesansvar. Lärare ska på allt 
sätt använda sitt yrkeskunnande till att höja kvaliteten i sin yrkesutövning och stärka sin 
professionalism i vetskap om att kvaliteten i yrkesutövningen direkt inverkar på 
samhället och samhällsmedborgarna. Lärare värnar om läraryrket och lärares 
pedagogiska frihet samt bidrar till att göra skolan till en god arbetsplats. Lärare 
ansvarar, självständigt och tillsammans med andra, för det pedagogiska uppdraget och 
vinnlägger sig om att skapa de bästa förutsättningarna för elevernas lärande. Lärare 
arbetar utifrån en vetenskaplig kunskapsbas kring lärande och vidareutvecklar det 
pedagogiska arbete enligt aktuell forskning och beprövade pedagogiska erfarenheter. 
Lärare tar därför ansvar för att utveckla sin kompetens både när det gäller yrkets 
utveckling och innehållet i undervisningen. Lärare visar god kollegialitet men inte på ett 
sådant sätt att det kan leda till en handling eller underlåtenhet som kan skada eleverna. 
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Lärare ingriper om en kollega uppträder kränkande mot en elev eller motverkar en elevs 
rättigheter.  
 
Lärare förbinder sig att i sin yrkesutövning  
bedriva och utveckla sitt arbete utifrån såväl vetenskap som beprövad pedagogisk 
erfarenhet ta ansvar för att utveckla sin kompetens för att kunna bedriva god 
undervisning och följa den yrkesmässiga och vetenskapliga utvecklingen inom sitt 
yrkesområde ta ansvar inte bara för att eleverna lär, utan också för vad de lär påtala och 
engagera sig mot sådana utvecklingstendenser och handlingar i skola och samhälle som 
kan skada eleverna respektera såväl kollegers som andra yrkesgruppers kompetens, 
skyldigheter och ansvar i skolvardagen anlita annan sakkunskap för att vid behov hjälpa 
eleverna.  
 
Att upprätthålla lärares yrkesetik  
För att värna lärarprofessionens ställning och status är det viktigt att alla lärare 
upprätthåller sin yrkesetik.  
 
Lärare förbinder sig att i sin yrkesutövning hålla de yrkesetiska principerna levande 
genom att dels återkommande diskutera och bearbeta yrkesetiska ställningstaganden i 
arbetet, dels ta upp de konflikter av etisk innebörd som uppstår påtala fel, komma med 
konstruktiv kritik och i yttersta fall genom aktivt handlande ingripa mot sådant som 
strider mot den människo- och kunskapssyn som lärares yrkesetik vilar på. 
 
Lärares samhällsuppdrag  
Lärare har ett viktigt uppdrag i samhället, att ansvara för kommande generationers 
grundläggande utbildning och fostran.  
 
Detta uppdrag formuleras i skolans styrdokument, såsom läroplaner och lagar. Lärare 
utgår i sin yrkesutövning från det uppdrag samhället ger dem, men reflekterar samtidigt 
över uppdraget satt i relation till de yrkesetiska principerna. Lärare arbetar i enlighet 
med det samhällsuppdrag de fått, där det fastlagts genom demokratiska beslut och om 
det inte strider mot dessa yrkesetiska principer. 


