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Förord och tack 
 
I den här rapporten redovisar vi projektet Värdepedagogik i förskolan, som har pågått 2013-
15 i samarbete mellan en viss kommun i södra Sverige och Linnéuniversitet. Syftet har varit 
dels kompetensutveckling för personalen i kommunens förskolor och utveckling av arbetet 
med värdepedagogiska frågor, dels forskning om hur detta arbete görs och kan göras. Det som 
redovisas här är utvecklingsprojektet; förutsättningarna, förloppet, utfallet och lärdomarna. 
Data från projektet används också för forskning, i det nordiska projektet Values Education in 
Nordic Preschools, tillsammans med data från systerprojekt i de andra nordiska länderna. Från 
den svenska delen publiceras också en antologi, Värdefull förskola. Perspektiv på 
värdepedagogiskt arbete där projektets medarbetare från Linnéuniversitetet skriver om olika 
aspekter på värdepedagogik baserat på data från arbetet i de förskolor som har deltagit i 
projektet. 
 
Vi vill tacka alla som på olika sätt har bidragit till att genomföra det stora projektet och på 
olika sätt bidragit till den kunskapsutveckling som har genererats! 
 
 
Ingeborg Moqvist-Lindberg och Anette Emilson 
!  
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Projektet Värdepedagogik i förskolan 
 
 
Projektet Värdepedagogik i förskolan har bestått av två, om än sammanvävda, delar; en 
forskningsdel och en utvecklingsdel. Forskningsdelen ingår i ett nordiskt projekt med 
delprojekt i Island, Norge, Danmark, Sverige och Finland; Values Education in Nordic 
Preschools.1 Utvecklingsdelen har pågått under drygt två års tid och syftade till att stödja och 
utmana lärarna i deras arbete med värden. Projektet är ett samarbete mellan Linnéuniversitetet 
och samtliga förskolor i en kommun i sydöstra Sverige. Sammantaget har ca 175 lärare, åtta 
förskolechefer, en utvecklingsledare samt fyra forskare och fyra universitetsadjunkter deltagit 
i projektet. Indirekt har även ca 750 barn berörts.   
 
Upplägget är detsamma i alla de nordiska länderna i så motto att forskningsfrågorna är 
gemensamma och att det finns ett samarbete mellan respektive universitet och förskolor. För 
vår del sammanföll intresset från Linnéuniversitet, som ansvarar för den svenska delstudien 
med docent Anette Emilson som projektledare, med intresset i en kommun i regionen. 
Utgångspunkten för kommunen, eller närmare bestämt utbildningschefen för förskolan och 
förskolecheferna, var att den senaste revisionen av läroplanen för förskolan, Lpfö98/2010, 
skulle förankras i verksamheten. Dessutom önskades en gemensam och långsiktig 
fortbildning för all personal i förskolan, för att dels öka likvärdigheten mellan förskolorna, 
dels få en gemensam pedagogisk plattform. Därmed skulle en lärande organisation skapas där 
sambandet mellan teori (vetenskaplig kunskap) och praktik (kunnande omsatt i handling) blev 
tydligt. 
 
 I läroplanen för förskolan anbefalls att förskolan ska 
 
”förmedla och förankra respekt för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande demokratiska värderingar 
som det svenska samhället vilar på.”  
 
Vidare sägs: 
 
”Värdegrunden uttrycker det etiska förhållningssätt som ska prägla verksamheten. Omsorg om och hänsyn till 
andra människor, liksom rättvisa och jämställdhet samt egna och andras rättigheter ska lyftas fram och 
synliggöras i verksamheten. Barn tillägnar sig etiska värden och normer främst genom konkreta upplevelser. 
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. 
ska bedrivas i demokratiska former och därigenom lägga grunden till ett växande ansvar och intresse hos barnen 
för att de på sikt aktivt ska delta i samhällslivet.”  
 
Verksamheten i förskolan ska följaktligen drivas så att barnen, genom egna erfarenheter och 
de vuxnas förebildliga förhållningssätt, förstår och tar till sig sådana värden som är 
grundläggande i ett demokratiskt samhälle. Den ska, enligt läroplanen, präglas av omsorg om 
och hänsyn till andra människor samt rättvisa och jämställdhet. Att var och en har rättigheter 
ska synliggöras. Ansvarskänsla ska utvecklas, barns medkänsla och inlevelse i andras 
situation ska stärkas. Diskriminering får inte förekomma på någon grund, öppenhet och 
respekt för skillnader ska utvecklas. Delaktighet och tilltro till egen förmåga ska grundläggas 
och växa. Barnen ska omfattas av omsorg, hänsyn och förutsättningar för livslångt lärande. 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1!Det nordiska projektet leds av professor Eva Johansson vid Universitetet i Stavanger, Norge.!
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Det ska vara tryggt, roligt och lärorikt att vara i förskolan, och varje barn ska få möjlighet att 
utvecklas efter sina förutsättningar. 
 
Läroplanen ställer specifika krav på förskollärare, arbetslaget och förskolechefen för att de 
mål som finns för barnen ska uppnås. Kraven förutsätter kunskaper på en mängd områden, 
men också omdöme och personligt förhållningssätt. Dessutom ställs ska verksamheten följas 
upp, utvärderas och ständigt utvecklas, vilket ställer krav på färdigheter i att dokumentera och 
analysera underlag för detta.  
 
Allt detta är i sig inte något nytt, men det nya är att det föreskrivs för förskolan tillsammans 
med en hel del andra mål för verksamheten och barnens utveckling, som att utveckla språk 
och kommunikationsförmåga, kultur, olika sätt att lära sig, kunskaper om teknik, natur, miljö 
osv. I det sammanhanget blev önskemålet från Linnéuniversitet om samarbete angående 
forskning om vilka värden som förmedlas och hur det görs, en möjlighet för 
kompetensutveckling för förskolans personal i pedagogiskt arbete med värden. Forskarna 
gavs därmed en möjlighet att konkret följa och beforska processen. För utbildningsledaren 
och förskolecheferna var det angeläget att den vetenskapliga grunden för förskolans 
verksamhet betonades och uppdaterades och att projektet skulle bli en del av det systematiska 
kvalitetsarbetet. 
 
Det gemensamma forsknings- och utvecklingsprojektet lades upp med inspiration från 
aktions- eller deltagarorienterad forskning, och i enlighet med den modell som redan prövats 
inom det norska delprojektet i Values Education in Nordic Preschools (Johansson, Fugelsnes, 
Mørkeseth, Ianke Mørkeseth, Röthle, Tofteland & Zachrisen, 2015). Konkret innebar 
projektet att all pedagogisk personal som arbetar i barngrupp (ca 175 personer) vid 
förskolorna i kommunen skulle delta i ett program som sträckte sig över två och ett halvt år 
(vt 13-vt15) och innefattade: 
 

• 4 ”inspirationsdagar” med föreläsningar av forskare inom relevanta områden. 
• 9 seminarier för förlagda på resp. förskola/grupp av förskolor fördelade över 

terminerna. Seminarierna leddes av lärare och forskare från Linnéuniversitetet och 
bestod i normalfallet av en kortare inledning över aktuell fråga följt av diskussioner i 
större eller mindre grupper.  

• Intervjuer med personalen (gruppvis) och förskolecheferna (som regel individuellt) i 
början och i slutet av projekttiden. 

• Perioder då forskare gjorde observationer på fyra av förskolorna, sammanlagt 2-3 
veckor på varje. 

• Läsning av Möten för lärande av Eva Johansson (utgiven av Skolverket 2011). Boken 
bygger på en studie av pedagogiskt vardagsarbete i förskolan. Datamaterialet kommer 
från30 arbetslag med sammanlagt 105 pedagoger och 450 barn i 10 kommuner. 
Enkäter, observationer och intervjuer användes för att samla underlag. Boken är 
skriven så att den lämpar sig som diskussionsunderlag, med många konkreta exempel 
återgivna. – Under projektets gång köptes också Bångstyriga barn av Klara Dolk och 
Men hur gör man då? av Christian Eidevald in åt personalen, att läsa som uppföljning 
av två av inspirationsdagarna.  

 
Innehållet planerades från gång till gång på s.k. referensgruppsmöten. På dessa deltog 
förskolecheferna och en personalrepresentant från resp. förskola/grupp av förskolor samt 
seminarieledarna och forskarna från Linnéuniversitetet. Det var förskolechefernas uppdrag att 
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sammankalla till seminarierna, och att planera arbetet så att det fanns tid för förberedelser och 
studier. 
 

Utvecklingsdelen 2,5 år Forskningsdelen 2 år 
Vardagligt 
arbete med 
värden, 
12 förskolor/ 
38 avdelningar 
ca 175 lärare*  
ca 750 barn  

4 inspirations-
dagar, 1 per 
termin, 
ca 175 lärare* 

9 Seminarier à 
2 timmar, 2-3 
per termin,  
15- 20 
lärare*/enhet  

Observationer 
 4 forskare, 4 
förskolor, 
40-45 
tim/förskola 

Intervjuer med lärarna* 
i grupper 
samt med cheferna 
individuellt, termin 1 
och 4.   

 
*Vi använder beteckningen lärare för dem som arbetade i barngrupperna, eftersom de har den rollen i 
förhållande till barnen, och det inte har funnits anledning i projektet att skilja på personer med olika utbildningar. 
 
Därtill kommer, under ett tredje år, dels arbete med olika publikationer av resultat, dels en 
halvdag för alla deltagare med olika inslag som redovisar projektarbetet. Publiceringsarbetet 
kommer att fortsätta under ytterligare minst ett år. En lista på vad som hittills är gjort och 
planerat finns i bilaga 1. 
 

Värden 
 
Värden – vad menas då med det? Den definition som används i projektet (både forsknings- 
och utvecklingsdelen) anger att värden är principer som vägleder människors handlande och 
som används när vi bedömer vad som är gott eller önskvärt (Halstead & Taylor, 2000; 
Einarsdottir, Puroila, Johansson, Broström & Emilson, 2014). I ett tidigare arbete studerade 
Anette Emilson kommunikationen mellan lärare och små barn i förskolan, och identifierade 
de värden den innehöll, samt hur kommunikationen gick till (Emilson, 2008). Vad som 
kontinuerligt kommunicerades var att inte skada andra, förstå och känna med andra, hjälpa 
andra, komma överens, delta i gemenskapen, utöva inflytande, förhandla, lyda, vara 
självständig och prestera. Dessa värden sorteras in under tre övergripande värdefält: 
demokratiska, omsorgsetiska och disciplinerande. Demokratiska värden framstod som 
erbjudanden; att delta i gemenskapen, utöva inflytande och förhandla. De omsorgsetiska, dvs 
att inte skada andra, förstå och känna med andra samt hjälpa andra, och de disciplinerande, 
dvs komma överens, lyda, vara självständig och prestera, framstod däremot som 
förpliktigande i betydelsen att barnen förväntades handla på specifika sätt (fig. 1).  
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Fig. 1. Värden i förskolan (Emilson, 2008) 
 
Emilsons studie är en grundbult i det nu aktuella forsknings- och utvecklingsprojektet om 
värdepedagogiskt arbete i förskolan, men meningen är också att utmana och vidareutveckla. 
Andra värden kan bli aktuella när man arbetar med hela åldersspannet i förskolan och 
möjligen också prioriteringen av de olika värdena. Det har också varit angeläget att undersöka 
och laborera med olika sätt att arbeta med värden. 
 
Det har redan framgått, att det som samhället betraktar som gott och önskvärt i förskolan bl.a. 
slås fast i läroplanen (Lpfö98/2010) och att lärarnas professionella uppdrag är att levandegöra 
och förmedla detta. För lärarna utgjorde läroplanens påbud utgångspunkt för projektet – och 
frågan blev hur de skulle levandegöra och förmedla värdena. 
 
Många av arbetslagen i förskolorna i kommunen hade redan innan projektet formellt startade 
börjat med att gå igenom läroplanens text och diskutera vilka värden som var särskilt 
angeläget att arbeta med på ett systematiskt sätt.  De ”värdeord” som valdes för var alla 
knutna till det demokratiska värdefältet, men berör också omsorg och disciplin. Orden var 
ansvar, delaktighet, hänsyn och respekt. 
 
Utmaningen var att konkretisera och omsätta de valda värdena i handling, så att de blev ”levd 
verklighet” för både barn och lärare. Genom att iaktta, dokumentera, reflektera och diskutera 
begrepp, verksamhet och sitt eget agerande kan detta uppnås. Tillsammans med 
litteraturstudier och annan kontakt med forskning kan också den praktiska kunskapen kopplas 
till teori och begreppsliggöras, vilket i sig också var en utmaning. Den pedagogiska princip 
som tillämpades bygger därför dels på mötet mellan vetenskapligt och praktiskt kunnande, 
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dels på egna observationer och självreflektion tillsammans med kollegor. Det är en 
framgångsrik men föga originell idé för lärande i arbetslivet och verksamhetsutveckling. 
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Lärande i den pågående praktiken 
 
 
Ingen grundutbildning, hur bra den än är, ger tillräckliga kunskaper för ett helt arbetsliv.  
Nya villkor ställer nya krav och öppnar för nya möjligheter. I förskolan har den reviderade 
läroplanen (Lpfö 98/2010) aktualiserat fortbildning, dels genom betoningen av flera ”ämnen” 
som ska tas upp med barnen, dels genom betoningen på förmedlingen av bestämda värden. 
Också kraven på dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete innebär att kompetenser kan 
behöva utvecklas, liksom fordran på ett tydligare samband mellan vetenskaplig teori och 
pedagogisk praktik. Men också de förändringar som sker fortlöpande och utan att några beslut 
fattas, som värdeförskjutningar i samhället och ändrade förhållanden för familjeliv och fostran 
av barn, aktualiserar behov av att då och då uppdatera och ta till sig nya kunskaper. Alla dessa 
anledningar, och säkert också andra, förelåg i utvecklingsprojektet ”Värdepedagogik i 
förskolan”. 
 
”Lifelong learning” och ”lärande i arbetslivet” har blivit en självklarhet, och det finns numera 
en mängd forskning och kunskapsutveckling på området ”vuxnas lärande”. Här ska vi kort 
beröra en del av den, och särskilt den som rör lärares lärande. Exemplen är delvis valda 
utifrån personlig kännedom om dem. ”Lärande organisationer” är en annan ofta använd term, 
som vi emellertid undviker här, eftersom organisationer i sig knappast lär sig, däremot de som 
arbetar i den. ”Kollegialt lärande” anser vi vara en bättre term för detta. 
 
 

Kollegialt lärande 
 
”Kollegialt lärande nyckelfaktor för framgångsrik skolutveckling” rubricerar Skolverket en en 
artikel på hemsidan om bland annat John Hatties forskningsgenomgång av faktorer som har 
betydelse i utbildning (Skolverket.se/skolutveckling/forskning). En framgångsfaktor är att 
lärare tillsammans analyserar och utvärderar sin undervisning. Forskningen visar, att det 
kollegiala sammanhanget är viktigt om lärandet ska leda till förändring och utveckling av en 
verksamhet.  
 
To make significant changes to their practice, teachers need multiple opportunities to learn 
new information and understand its implications for practice. Furthermore, they need to 
encounter these opportunities in environments that offer both trust and challange. 
(Timperley, 2008, s. 15)  
 
Om lärare ska förändra sin praktik på något avgörande sätt, så måste de alltså få flera olika 
möjligheter att ta till sig ny information och förstå vad den betyder för praktiken. Dessutom 
måste dessa tillfällen upplevas i en miljö som är både trygg och utmanande. Lärande sker inte 
på något linjärt sätt, påpekar Timperley, utan cirkulärt. Man måste få ta till sig lite i taget och 
återvända till det som man har förstått lite grann av, för att efterhand förstå mer och mer. Tid 
behövs, men också utmaningar som driver på lärandeprocessen. 
  
En skillnad mellan barns och vuxnas lärande är att vuxna i betydligt högre grad än barn redan 
har en mängd kunskaper och erfarenheter och att dessa kan vara i vägen för nylärande. Och 
precis som barn ibland gör, kan vuxna ifrågasätta både att något ska läras, och vad detta är. I 
projektet var det vissa deltagare som inte såg någon som helst anledning till att göra något 
annat än det de redan gjorde, och ansåg att de inte behövde lära sig något nytt. Generellt var 
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motivationen hög, men några saknade den alltså helt, vilket vållade en del bekymmer – hur 
mycket tid vid seminarierna skulle läggas på att förklara och försöka motivera projektet för de 
få som ifrågasatte det i stället för diskussioner med de andra som var genuint intresserade? 
 
Den pedagogiska modell projektet byggde på är enkel och vanlig när utvecklings- och 
forskningsarbete kombineras. Man utgår från att deltagarna har både praktiska och teoretiska 
kunskaper, och att dessa ska dels aktualiseras och verbaliseras, dels utmanas och 
kompletteras. Betonas utvecklingsarbetet är det i allmänhet deltagarna som formulerar 
problemen som ska studeras, och forskarnas uppgift blir att underlätta kunskapsutbyte, 
utmana det som sägs, eventuellt tillföra ny kunskap och inte minst bidra med (teoretiska) 
begrepp och utveckling av det professionella språket.  
 
Forskar- och lärargruppen HELIX vid Linköpings universitet har utvecklat modellen i fig. 2, 
som visar hur forskning och praktik samverkar. Modellen är inspirerad av s.k. 
aktionsforskning, men i ”äkta” aktionsforskning är det praktikerna själva som styr 
forskningsprocessen. Vårt projekt passar emellertid bra in på modellen i fig. 2. Forsknings- 
och praktiksystemet hade delvis olika problem och frågeställningar, men inte mer än att det 
fanns gott om beröringspunkter och synergieffekter. 
 
Modellen beskriver en interaktiv forskningsansats innefattande två system: 
forskningssystemet och praktiksystemet. De båda systemen kan förstås som två 
sammanflätade lärcykler som befruktar varandra. Liksom forskningssystemet kan bidra med 
input till praktiksystemet så kan praktiksystemet bidra med input till forskningssystemet. Det 
är i mötet mellan de olika systemen som den kollektiva kunskapsutvecklingen kan ske. Denna 
modell kan hjälpa till att tydliggöra ansvarsfördelningen mellan forskare och praktiker liksom 
hur respektive grupp arbetar och har sin specifika kompetens inom olika system (för vidare 
beskrivning se Emilson, 2016).  
 

 
 Fig. 2. Den interaktiva forskningsprocessen (HELIX, 2009) 
En viss likhet finns mellan uppläggningen av utvecklingsprojektet och ”teacher thinking”- 
eller ”teachers reflect on their own work”-rörelsen. I Sverige har den introducerats på 
förskoleområdet av Karin Rönnerman (se t.ex. Gannerud & Rönnerman, 2007; Rönnerman 
2012) Likheten består i att man utgår från det deltagarna själva vill studera närmare, och att 
man arbetar med iakttagelser som dokumenteras, analyseras och reflekteras över, antingen 
själv eller (oftare) tillsammans med kollegor. En variant är kollegahandledning (se t.ex. 
Lauvås, Hofgaard Lycke & Handal, 1997). 
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Lärande genom aktionsforskning 
Aktionsforskning handlar om förändring och strategin för att nå dit är en kombination av 
barfotaforskning (dvs. forsknings som görs av de berörda) och akademisk forskning. Karin 
Rönnerman har under många år arbetat med aktionsforskningsprojekt i förskolor (se t.ex. 
Rönnerman, 2012) och lett kurser i aktionsforskning för förskollärare. De som utbildas ska 
kunna handleda kollegor i arbetssättet. Utvärderingar visar på goda resultat av 
verksamhetsutveckling och kollegialt lärande (Rönnerman, 2016). 
 
Problemen, eller forskningsfrågorna, formuleras av de berörda själva, och den akademiska 
forskaren bistår med handledning av processen. När man har bestämt vad man ska studera 
dokumenteras relevanta aspekter av verksamheten. Det kan göras genom att var och en 
skriver loggbok över vad som händer, eller gör dokumenterade observationer, eller intervjuer. 
Vanligen fokuseras det egna agerandet. Reflektioner över skeendet antecknas på ett sådant 
sätt att det blir tydligt vad som är skeende och vad som är reflektion. Därefter analyseras 
dokumentationen, enskilt eller i grupp och med eller utan handledning. Handledning brukar 
emellertid föredras, eftersom ett kvalificerat utifrån-perspektiv då tillförs. Analysen leder till 
nya frågor, och efterhand också strategier för förändring, som i sin tur granskas osv. 
 
Men internt stöd behövs, och hur besvärligt det kan bli om ledningen för förskolan inte stöttar 
ett aktionsforskningsprojekt visar Claudia Gillberg (2009). En förskola som deltagit i ett 
större externfinansierat projekt om att göra förskolan jämställd ville fortsätta arbetet med 
Gillberg som handledare när projekttiden var över. Det externfinansierade arbetet hade inte 
bara sanktionerats utan också stolt visats upp av ledningen, men den av personalen önskade 
fortsättningen stötte på varjehanda problem med finansiering, skiften på chefsnivåerna och i 
organisationsstrukturen, och inte minst med förändrade uppfattningar i ledningen om vad som 
borde prioriteras (dvs. inte längre genusfrågor). 
 
Kollegial handledning 
Idén med kollegial handledning är enkel – de kunskaper och erfarenheter ett arbetslag besitter 
tillsammans är större än vars och ens enskilt, och var och en har nytta av att få ta del av 
helheten. En stor del av vars och ens kunskap är sannolikt också sådan som brukar kallas ”tyst 
kunskap” eller förtrogenhetskunskap, dvs. man vet något och kan använda kunskapen, men 
har inte satt ord på den. Med gemensam analys och diskussion i t.ex. ett lärarlag kan den tysta 
kunskapen verbaliseras, lyftas fram, delas och utvecklas till kunskap utan prefixet ”tyst”. 
 
Kollegial handledning (eller kollegahandledning) kan utformas på många sätt, men Lauvås, 
Hofgaard Lycke och Handal (1997) föreskriver att arbetet måste vara systematiskt och att 
övning krävs. En modell de har utarbetat för lärare innebär i korthet att man arbetar i små 
grupper (4-8 personer) med en utsedd gruppledare. Diskussionerna ska röra konkreta problem 
och var och en ska i tur och ordning tala om först vad man uppfattar som problemet, därefter 
vad man rimligen kan göra för att lösa det. Inläggen ska vara konkreta och dokumenteras, och 
när både problem och lösningsförslag blivit så allsidigt belysta som möjligt får den som 
presenterade problemet utvärdera vad som tillämpats. I andra fall kan man arbeta med tre-
grupper, där en presenterar problemet, en handleder genom att klarlägga detta och ge råd som 
diskuteras och en observerar och kommenterar diskussionen. 
 
Vid förskolor i Umeå utvecklades i slutet av 1990-talet en modell som kallades ”Magda” som 
ett försök att komma tillrätta med personalens ökande känsla av att allt fler barn var ”barn i 
behov av särskilt stöd”. Varje arbetslag bestämde vilka två barn som skulle fokuseras, och 
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dokumenterade sedan, var och en i en loggbok, händelser som rörde just dessa barn under 
dagen. När arbetslaget sedan gick igenom den samlade dokumentationen och analyserade den, 
kunde mönster urskiljas, som att vissa tider på dagen var mer kritiska än andra för ett visst 
barn, eller vissa sysselsättningar, eller andra barn. Också personalens olika sätt att agera och 
samspela med barnet belystes och analyserades, och efter varje ”runda” av dokumentation, 
reflektion och analys gjordes en plan, som prövades med ny dokumentation, reflektion och 
analys och så vidare i ett rullande ”lärhjul” eller loopar. Under projekttiden deltog en 
psykolog från kommunen och en lärare från universitetet i de analyserande diskussionerna, 
bl.a. för utvärderingens skull, men målet var att lärarna och förskolecheferna skulle fungera i 
andra arbetslag som den som såg skeendet med utifrån kommande ögon (Garvare 1998). 
 
Pedagogisk processreflektion 
Ett sätt att arbeta med kompetensutveckling och lösa vad som uppfattas som problem i 
samspelet mellan olika personer i förskolan är pedagogisk processreflektion (PPR) 
(Bygdesson-Larsson, 2013). Förskollärarna identifierar problem, t.ex. att ett visst barn inte 
verkar vara med i de andras lek särskilt mycket. De samlar därefter iakttagelser av vad barnet 
faktiskt gör, vilket ofta nog tycks visa att de tidigare har haft en ganska oklar bild av barnet 
och utifrån denna stereotypt identifierat barnet som ”den som…”. De olika iakttagelserna 
diskuteras i arbetslaget och de olika deltagarnas tysta kunskap och olika sätt att tolka 
händelser verbaliseras. Diskussionen förs tillsammans med en utifrån kommande 
samtalsledare som tillför teoretiskt förankrad tolkning dels av barnet, här baserat på 
Winnicotts utvecklingspsykologi (Winnicott, 1981), dels av verksamheten som helhet baserat 
på verksamhetsteorin (Engeström,1987). Verksamhetsteorin betonar systemets betydelse, inte 
individernas, och blir det problem måste man fundera över vad det är i systemet som 
genererar problemet. – Genom processen skapas ett nytt vetande och kunnande kollegialt. 
 
Kontinuerligt systematiskt utvecklingsarbete 
Systematiskt utvecklingsarbete kan förstås och användas på olika sätt. Här nämner vi ett 
exempel, som pågick i stort sett samtidigt som vårt projekt, och som kallades Lärande skolor 
och förskolor i Kalmar kommun (Adolfsson & Håkansson, 2014; 2015). Här utgick man 
(liksom vi) från att lärande sker i växelverkan mellan praktik och forskning, att arbetet ska 
vara långsiktigt och inriktat på uthålligt förbättringsarbete, att det ska vara systematiskt och 
grundat på både teoretiska och praktiska kunskaper, samt att det ska vara hållbart, dvs. 
grundat på välgrundad kunskap om framgångsfaktorer för undervisning och 
utvecklingsarbete. När forskares kunskap om lärande i förskola/skola möter lärares kunskap i 
lärande genereras kunskap för verksamhetens utveckling (a.a.). 
 
Konkret arbetade man i Kalmar-projektet med att lärarna först bestämde vad som skulle 
observeras och sedan gjorde väl strukturerade observationer av varandras arbete i barngrupp 
eller klass, och att det som observationerna visade diskuterades i pedagogiska samtal, först på 
tu man hand mellan observerad och observatör, sedan i större grupper bestående av kollegor 
som också observerat och observerats samt förskolechef/rektor och en forskare. Forskarens 
uppgift var bl.a. att föra in teoretisk kunskap i diskussionen och lyfta det principiella. Chefens 
deltagande var betydelsefull, dels för hens eget lärande, dels för att stödja och betona 
betydelsen av arbetet. Därutöver förekom föreläsningar om det tema resp. enhet arbetade 
med, och/eller litteraturläsning. Forskarna följde processen genom att delta i vissa moment, 
göra intervjuer och enkäter och analysera data om elevers resultat (det sistnämnda gäller 
skolorna). 
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Utfallet av projektet diskuteras i termer av fyra olika slags lärandekapital (Adolfsson & 
Håkansson, 2015). Moraliskt kapital innebär att lärare och chefer har gemensamma och 
delade kunskaper och visioner om verksamheten och vad som bör göras. Projektet ledde till 
en påtaglig ökning av detta, och också på att cheferna utvecklats i sitt sätt att leda och arbeta 
systematiskt och långsiktigt mot ett mål. Att den typen av gemenskap och ledarskap är en klar 
framgångsfaktor har också visats tidigare i både svensk (t.ex. Lindberg, 2015). och 
internationell forskning (se Håkansson & Sundberg, 2016). I Kalmarprojektet ansåg både 
lärarna och cheferna att de fått nya relevanta kunskaper och därmed ökat det som kallas 
läroplanskapitalet. Också förändringskapitalet hade ökat, dels genom att cheferna lärt sig 
mera om att bedriva utvecklingsarbete, dels för lärarnas del genom de pedagogiska samtalen. 
Och man lärde sig, eller vande sig vid, att utsätta sin egen undervisning för granskning och 
analys. – Vad man inte kan säga något om ifrån de data som för närvarande finns är om 
undervisningen har ändrats till det bättre, dvs. om också undervisningskapitalet har ökat. 
 

Slutsatser – vad som krävs för kollegialt lärande 
Det bör ha framgått, att de olika modellerna eller metoderna för lärande har mycket – det 
mesta! – gemensamt. Grundidén är identifiering av ett problem eller en fråga som ska belysas; 
kartläggning av vad problemet egentligen består av genom dokumentation; reflektion och 
mångsidig analys av vad som framkommit och därefter planering av hur verksamheten ska 
förändras. Detta utgör en loop, men processen fortsätter med både kontroll av hur 
förändringen utfaller och nya frågor/problem som aktualiseras. Genom utbytet av 
erfarenheter, reflektioner och slutsatser ökar deltagarna sitt kunnande eftersom var och en får 
ta del av kollegornas, och också av handledarens om en sådan ingår. Gemensamt för alla de 
exempel på kollegialt lärande som vi har tagit upp här – och som på inget sätt unikt för just 
dem! – är också vissa förutsättningar för att det ska fungera väl: 

• Lärande betraktas som en framför allt kollektiv process, och processer tar tid. Korta 
insatser med en föreläsning eller workshop någon gång har sällan bestående effekter. 
Projektet Värdepedagogik i förskolan pågick i två och ett halvt år, och den tiden 
behövdes för om- och nytänkande, för att pröva och ompröva, för att etablera nya 
vanor i arbetet och fördjupa kunskaper. 

• Tid behövs för det konkreta arbete som lärande innebär. Det tar tid att läsa, att öva sig, 
att analysera och diskutera och därefter dra slutsatser om eventuella förändringar, 
därefter analysera utfallet osv. I Värdepedagogik i förskolan har det, liksom de flesta 
andra som relaterats här, funnits särskilt öronmärkt arbetstid för att delta i de olika 
momenten och lära sig hantera verktygen, men ska lärdomarna tillämpas fullt ut efter 
projekttiden måste arbetet fortlöpande organiseras så att det verkligen finns tid för 
detta. 

• Även om flera av de relaterade exemplen kan sägas vara budgetvarianter av kollegialt 
lärande och verksamhetsutveckling är de inte helt gratis. För att starta processerna 
krävs normalt utifrån kommande processledare av något slag, som kan samarbeta med 
den interna ledningen. I Värdepedagogik i förskolan var det lärare och forskare från 
universitetet, vilket är vanligt, och i ett par av de andra återgivna projekten var det 
psykologer från kommunens skolförvaltning. Den största kostnaden är ändå 
deltagarnas arbetstid, vilken ska relateras till ökad kvalitet och bättre arbetsmiljö. 

• Ledningens engagemang, stöd och kompetens är oundgängligen nödvändiga. Om inte 
detta finns blir det oerhört svårt för personalen att organisera sig så att tid och andra 
resurser frigörs för lärande. Att ledningen är tydlig med vad som ska åstadkommas 
och delar visionen med medarbetarna är en väl känd framgångsfaktor i 
skolverksamhet (Håkansson & Sundberg, 2016). Men att visionen är gemensam räcker 
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inte, arbetet måste också delas och utföras med gemensamt och delat engagemang. I 
det kollegiala lärandet ska rektorn/chefen vara aktivt deltagande tillsammans med 
lärarna. Ledningens stöd behövs dessutom på ett psykologiskt plan. Vuxnas lärande 
har stora likheter med barns/elevers (Timperley, 2011), och väsentliga faktorer i 
lärandeprocessen är motivation och feed-back. Negativ feed-back, dvs. att fel eller 
tillkortakommanden framhålls, kan fungera nedmuntrande och sänka motivationen för 
att göra nya försök. Positiv feed-back är uppmuntrande och bekräftar att man gjort 
något bra, men ska den ha någon vidare effekt måste det vara annat än allmänt beröm. 
Effektiv feed-back ska svara på tre (succesiva) frågor: Vad är det jag/vi ska uppnå?; 
Hur går det?; och Vad blir nästa steg? (Hattie & Timperley, 2007). Att positiva 
förväntningar på både barn och vuxna har stor betydelse för lärande 
(Pygmalioneffekten) är väl känt och studerat (i arbetslivet bl.a. av Bezuijen et.al 
2009). 
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Utvecklingsprojektet – processen 
 
Projektet beskrivs här i stora drag.  
 

Förutsättningar 
Förutsättningarna för projektet Värdepedagogik i förskolan var, som nämnts ett 
sammanfallande intresse från personal vid Linnéuniversitetet om samarbete med förskolor om 
värdepedagogik, och ledningen för förskoleverksamheten i kommun X om 
kompetensutveckling om värdepedagogik för personalen. Samarbetet arrangerades som en 
uppdragsutbildning med kontrakt om innehåll och ansvarsfördelning  
  
Universitetet skulle: 

• arrangera de fyra inspirationsdagarna med föreläsningar om aktuella frågor,  
• medverka med en lärare och en forskare vid de nio seminarierna för 

förskolepersonalen, som fördelades på åtta seminariegrupper  
• ingå i referensgruppen med de fyra involverade lärarna och de fyra forskarna  
• redovisa resultat och slutsatser för deltagarna. 

 
Kommunen skulle: 

• ansvara för att driva utvecklingsprojektet och anslå tid i tjänst för personalen att delta i 
intervjuer, inspirationsdagarna, seminarierna och det utvecklingsinriktade arbetet 
därutöver 

• ingå i referensgruppen med chefer och en övrig personal från resp. förskoleenhet 
• bistå forskningsprojektet genom att lämna tillträde till fyra förskolor för forskarnas 

fältarbete och medverka till att inhämta samtycke från barnens föräldrar. Deltagande i 
forskningen var frivilligt för varje person. 

 

Förväntningar 
Vilka förväntningar ledningen hade på utvecklingsprojektet har framgått, liksom att det för 
personalen var frivilligt att delta i de aktiviteter som enbart berörde forskningen, men 
obligatoriskt att delta i kompetensutvecklingsdelen. Detta fordrade att var och en skulle vara 
med om att välja tema för arbetet på resp. förskola, att delta i seminarierna och 
inspirationsdagarna, göra dokumentationer av något slag för att ha som 
inslag/diskussionsunderlag vid seminarierna, samt läsa litteratur. Att organisera så att detta 
blev möjligt var resp. förskolechefs ansvar.  
 
Personalens förväntningar inför projektet kom delvis fram i de intervjuer som gjordes 
inledningsvis, delvis vid det första seminariet. Det är tydligt att många tyckte att projektet var 
både spännande och angeläget. Förväntningarna handlar grovt sett om att lära sig mera om 
värden och hur man arbetar med dem så att barnen tillägnar sig dem, om att få spegla det egna 
agerandet och relationerna till barnen, och om att lära sig något nytt – nytt innehåll, nya 
arbetsverktyg.  
 
 Många såg definitivt fram emot att få tid och tillfälle att fördjupa sig i och verkligen 
diskutera konkreta pedagogiska frågor i relation till den egna verksamheten. För många låg 
fokus på barnen och hur barnen skulle lära sig att agera i enlighet med t.ex. demokratiska 
värden. Andra hade siktet mera på att lära sig något om både sig själv och kollegorna i 
relation till värden. Vad är det egentligen som ”sitter i väggarna”, som någon uttryckte det. 
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Vilken barnsyn ger det här arbetslaget uttryck för? Vilka värden kommuniceras, och hur görs 
det? – Vissa såg det som både en chans och en utmaning att spegla sina handlingar och för att 
få syn på ”hur man bär sig åt och vad man själv säger”. Förhoppningsvis skulle man också få 
syn på om man ”glömmer” något barn och hur olika man eventuellt bemöter barnen. 
 
Generellt var förväntningarna stora och positivt nyfikna på vad projektet skulle medföra i det 
vardagliga arbetet. Att fokusera på värden upplevdes uppenbarligen angeläget och utsikten att 
få ägna sig åt ett kollegialt lärande lockande. Arbete går lätt på rutin, och att få stanna upp och 
reflektera över olika möjligheter att utveckla verksamheten såg många fram emot. Många 
ville bli utmanade, men det visade sig också att det fanns ett motstånd mot detta och att några 
(totalt sett få) var mycket skeptiska till projektet och ovilliga att medverka. 
 

Tidig planering  
När avtalet mellan universitetet och kommunen var klart, påbörjades den gemensamma 
planeringen med ett referensgruppsmöte i februari 2013. Till detta var cheferna och 
representanter för lärarna vid olika förskolor kallade, liksom den deltagande personalen från 
universitetet. Vid mötet bestämdes bl.a. att samtliga förskolechefer samt en referensperson 
från varje förskola skulle ingå i referensgruppen och att projektet skulle inledas med att 
lärarna intervjuades i grupper och cheferna individuellt senare under våren.  
 
I denna grupp bestämdes också vad den första inspirations- (eller föreläsnings-)dagen skulle 
kunna innehålla, och att den skulle äga rum i augusti på den dag som förskolorna var stängda. 
Att välja stängningsdagen visade sig tyvärr vara ett olyckligt beslut, eftersom det gjorde att 
den vanliga planeringsdagen för den terminen ”försvann”. Det skapade viss irritation.  
 
Hur värde definieras i projektet och personalgruppernas tankar om vilka värden man ville 
fokusera redovisades. De var, som nämnts, ansvar, hänsyn, delaktighet och respekt. I det här 
skedet var det tydligt att personalen syftade på hur barnen visar ansvar, hänsyn osv., och mera 
sällan på hur man som personal i förskolan agerar.  
 
De etiska frågor som projektet aktualiserade var också föremål för diskussion i 
referensgruppen. De gällde dels rågången mellan personalens frivilliga deltagande i 
forskningsprojektet och den obligatoriska medverkan i kompetensutvecklingen, dels 
forskarnas tillträde till respektive förskolor. Intervjuerna av personalen var frivilliga, eftersom 
de hörde till forskningen, medan föreläsningar, seminarier och arbetet som hörde ihop med 
dem inte var det. En förutsättning för forskarnas tillträde till fyra enheter för att studera 
verksamheten med avseende på värden, var både att den berörda personalen accepterade att 
bli observerade och att barnens vårdnadshavare gav sitt tillstånd. Vilka fyra förskolor som 
skulle upplåtas för forskarnas fältarbete bestämdes senare av utbildningschefen efter anmälan 
av intresse från enheterna. (Fler än vad som behövdes anmäldes.). Vid dessa åtog sig 
personalen att lämna informationsbrev som forskarna formulerat till vårdnadshavarna och ta 
emot deras beslut om tillåtelse eller ej att låta barnet ingå i observationer. Om barnen 
accepterade att medverka eller ej avgjordes när det var aktuellt. – Projektet i sin helhet 
prövades innan starten av den regionala etikprövningsnämnden (EPN) i Linköping.  
 
Vid referensgruppens första möte diskuterades också att de observationer som personalen 
själv skulle komma att göra som ett led i utvecklingsprojektet också kunde kräva föräldrars 
samtycke, om de skulle användas i diskussioner vid seminarierna.  
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Intervjuerna 
Senare under våren 2013 intervjuades all personal som ville medverka i detta i grupper av 
olika storlek. Hur grupperna var sammansatta berodde på olika praktiska synpunkter för att få 
arbetsscheman att gå ihop, men i stort sett alla förskollärare och barnskötare deltog. 
Förskolecheferna intervjuades också, var och en för sig. – Intervjuerna hörde främst ihop med 
forskningsprojektet, men det fungerade också som en introduktion till de många samtal om 
värden, relaterade till verksamheten, som skulle följa.  
 
Den andra intervjuomgången, som genomfördes i april-maj 2015, fokuserade förändring och 
fungerade därmed delvis som underlag för utvärderingen. I denna deltog färre lärare, bl.a. 
eftersom flera av dem som varit med från början hade hunnit sluta och nytillkomna inte alltid 
kände sig så delaktiga. Också bland cheferna var det skiften, men av dem medverkade alla 
som tjänstgjorde vid tidpunkterna för intervjuerna. 
 

Seminarierna 
Vid det första seminariet, i slutet av maj 2013, skedde presentationer – av deltagarna och av 
projektet (i den mån det behövdes och inte gjorts vid intervjuerna, men alla deltog ju inte i 
dem). Huvudsakligt innehåll i flera av seminarierna var emellertid att diskutera värden i 
allmänhet och det värde man valt att arbeta med på respektive förskola i synnerhet, samt vilka 
innebörder man lade i det valda värdeordet. 
 

Exempel: Seminarium nr 1, maj 2013 
Vid den här förskolan har värdeordet hänsyn valts, och deltagarna diskuterar i 
tre olika grupper vad hänsyn egentligen innebär. Alla är överens om att det är att 
visa omtanke och att hjälpa och stötta varandra. Många menar också att det 
innebär att vara rädd om det man kommer i kontakt med (bl.a. materiella ting 
och sådant som andra har gjort av t.ex. lego eller papper) och att visa empati, 
dvs. sätta sig in i andras behov, känslor och situation.  
 
Diskussionerna tar upp hänsyn i relation till både barn och vuxna och deras 
agerande, och det blir tydligt att man måste komma fram till någon definition 
om man ska kunna identifiera någon utveckling beträffande ”visa hänsyn”. 
Lärarna diskuterar också vilka situationer man ska koncentrera sig på för att 
studera och eventuellt förbättra hänsynstagandet. Och man börjar tala om att det 
ju också gäller att titta på när och hur ”jag” visar hänsyn.  

 
 
Oavsett vilket värde som valts visade det sig att det fanns en mängd olika tolkningar av vad 
varje värde innebär. Det blev också tydligt att vissa tänkte mera på hur man skulle få barnen 
att visa varandra hänsyn, respekt osv., medan några främst hade fokus på sitt eget agerande. 
Många personalgrupper hade förberett sig för seminariet genom att diskutera inom 
arbetslagen, och läsa ett eller ett par kapitel i Möten för lärande (Johansson, 2011). 
 
Att det krävs grundliga och fortlöpande överläggningar tills man kan enas om en viss 
definition, eller snarare om ett visst förhållningssätt inför värdet, blev tydligt. En annan tidig 
insikt var, att oavsett vilket värde man valt som utgångspunkt, så berördes en mängd andra – 
det är svårt att fokusera på ansvar i förskolemiljön utan att också t.ex. delaktighet, hänsyn och 
respekt berörs. Det finns inte tydliga gränser mellan värden utan olika värden kan snarare ses 
som sammanflätade i varandra. Det är viktigt att poängtera i detta sammanhang, att 
seminarierna inte syftade till att komma fram till ett ”rätt” sätt beträffande hur man i förskolan 
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ska förstå eller arbeta med värden. Intentionen har snarare varit att synliggöra och diskutera 
en slags värdepedagogisk pluralism innefattande olika förståelser och olika sätt att arbeta. 
 
De följande seminarierna planerades av respektive förskolechef, personalrepresentant och 
seminarieledare vid referensgruppsmötena, och processen kom därmed att variera mellan de 
olika enheterna. Men formen var i stort sett densamma – en relativt kort inledning av 
seminarieledaren om det tema man kommit överens om, diskussioner i mindre grupper 
alternativt i storgrupp, och därefter uppsummering. Seminarieledaren, forskaren samt 
förskolechefen gick runt till de olika grupperna i syfte att både utmana och lyssna in 
diskussionen. Personalen förberedde sig genom att läsa ett för temat relevant kapitel ur Möten 
för lärande (Johansson, 2011), och efterhand genom att göra dokumenterade observationer 
och/eller narrativer (skrivna berättelser) som diskuterades i grupperna. 
 

Exempel: Seminarium nr 2 hösten 2013.  
Det värdeord förskolan valt att arbeta med är respekt och temat för seminariet är 
barnsyn, dvs. hur man betraktar barn, vad och hur barn är. I det kapitel i Möten 
för lärande som personalen har läst redovisas tre olika förhållningssätt, som 
seminarieledaren återkopplar till i sin inledning. De är:  

• Barn är medmänniskor, vilket innebär att barn uppfattas som vilka 
personer som helst, med intentioner, behov och intressen som självklart 
ska respekteras. 

• Vuxna vet bättre, vilket innebär att man utifrån sin större erfarenhet och 
kunskap vet vad som är bäst för barn.  

• Barn är irrationella, vilket innebär att barn ses som några man inte 
riktigt kan räkna med, eftersom de inte vet och förstår än. Därför måste 
man begränsa dem. 
 

Seminarieledaren talar därefter om respekt, som kan te sig olika beroende på 
vilken barnsyn man har, och som ska manifesteras dels för det individuella och 
unika, dels för det gemensamma och kollektiva. Detta måste man reda i, och i 
vardagen är det ofta inte någon enkel sak. 
 
Sist frågar seminarieledaren om personalen har dokumenterat någon situation ur 
verksamheten. Det verkar inte vara så, och hon påminner om att läroplanen 
föreskriver att det ska göras. Dokumentation består av delarna beskriva, tolka, 
värdera och följa upp, påpekar hon, och det blir en kort diskussion om 
betydelsen av att skilja på beskrivning och tolkning, och att det är viktigt att 
reflektera över vad man iakttagit.  
 
I de gruppdiskussioner som följer flyter samtalet runt respekt och hur detta visas 
eller inte visas i verksamheten. En grupp talar om barn i 1-2-års-åldern. En 
situation som tas upp är när ett barn är ledset och att man kan se att de andra 
visar empati. Men när något eller några barn är arga måste vuxna hjälpa till för 
att tolka och reda ut vad som orsakar problemet. Ofta är det mycket svårt. 
Därefter talar man om hälsning, om att säga ”hej” respektive ”hej då”, vilket 
leder till en vidare diskussion om respektfullt bemötande av varandra. 
 
Vid återsamlingen i storgrupp konstaterar personalen att de ser att de drar in 
barnen mera i beslut nu, och lämnar större utrymme för barnens personliga val, 
men inom vissa ramar. Alla måste t.ex. inte gå ut samtidigt, och barnen kan 
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välja var de vill sitta vid måltiderna. Men en angelägen fråga att jobba med, 
säger en, är hur barnen ska lära sig att lyssna mera på varandra.  
 
Till slut bestäms att till nästa seminarium ska var och en ta med ett exempel på 
någon situation eller något förhållande som de vill diskutera. 

 
Metodfrågor kom upp vid flera seminarier. Dels var det frågan om vardagliga iakttagelser 
resp. systematiska och dokumenterade observationer, dels olika tekniker för observation och 
dokumentation.  
 

Exempel: Seminarium nr 3 ht 2013  
Seminarieledaren börjar med att tala om vad man egentligen ska ha forskning 
till i en operativ verksamhet som förskolan. Men det handlar inte bara om att 
agera i stunden, man förväntas analysera vad som händer och vad som hänt för 
att dra lärdom. Och för analysen behövs verktyg, som man kan få från bl.a. 
forskningsarbeten. En fördel med det är att man kan lita på att verktygen är 
prövade och befunna fungera. Som exempel tas den modell för analys av värden 
som Anette Emilson presenterade på den första inspirationsdagen. Det blir en 
diskussion om denna, om hur den kan användas och också utmanas. Modellen 
ska inte ses som något man ska pressa in sina observationer i, betonar 
seminarieledaren, utan en hjälp för att titta på verksamheten. 
 
I mindre grupper diskuterade sedan arbetslagen observationer de har gjort. 
Några har filmat, andra använt papper och penna. En observation av en samling 
visade två barn som inte alls deltagit ”mentalt” vilket inte läraren noterat. 
Hennes upplevelse var att alla deltog med lust och engagemang. Men största 
delen av tiden i den här gruppen ägnas åt att diskutera vad det är för mening 
med projektet. Det här arbetslaget har tidigare, liksom nu, demonstrerat 
missnöje och avståndstagande från projektet. Emilsons modell (fig. 1) har de 
uppfattat som en mall som de skulle anpassa sig efter, och därför retat sig på. 
Efterhand vänder emellertid stämningen, och, med hjälp av vad de faktiskt sett 
själva genom en gjord observation, verkar de se hur detta – att göra systematiska 
observationer som analyseras och diskuteras kan leda vidare.  
 
Under återsamlingen säger ett av arbetslagen att de har upptäckt hur de ska 
kunna arbeta vidare med att skapa en egen analysmodell. Det finns också en 
samstämmighet om att observationer ska göras, och att de kan göras på olika sätt 
och i olika situationer.  
 
Till slut återknyter seminarieledaren till värdeordet som valts, och det leder till 
en kort diskussion om att beakta skillnaden mellan avsikten med en handling 
och konsekvensen av den.  

 
Metoderna för att observera varierade. Många upplevde inledningsvis ett motstånd mot att 
filma (eller filmas), men efterhand upptäckte många vilket lättillgängligt och effektivt sätt det 
är. Det var emellertid inget krav – papper och penna fungerade också bra. Det viktiga var att 
träna ögat på att se vad som händer, och skilja det från tolkningen av vad som händer.  
 
Personalens observationer diskuterades ibland i arbetslagen mellan seminarierna, och ibland 
under dem. Det betydelsefulla var den kollegiala diskussionen när situationerna analyserades 
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med avseende på vilka värden som visades, eller inte visades, i handling. Det blev också 
tydligt hur viktigt det är att analysera utifrån olika perspektiv – ur barnets/de olika barnens 
respektive lärarens/lärarnas.  
 
Ganska snabbt försköts fokus för de flesta av lärarna från att se vad barnen gjorde, till att se 
hur man själv agerade, och hur det påverkade barnen. Vid olika seminarier redovisade och 
diskuterade personalen sina idéer och undersökningar. Det var t.ex. enkla men systematiska 
observationer av hur ofta man sade ”nej”, eller hur konversationen vid matbordet förlöpte, 
eller hur på- och avklädning i tamburen egentligen gick till osv.  

 
Undersökningen av hur ofta man svarade ”nej” visade att det var vad man tyckte 
förfärande ofta, och att man många gånger svarade ”nej” utan större eftertanke. 
Insikten ledde till större uppmärksamhet på vad barnen egentligen menade och 
ville, och därmed större chans för dem att bli delaktiga och ha inflytande i sin 
vardag. Men också till att de nej som fortfarande måste sägas var motiverade 
och lättare att stå för. 
 
På en annan avdelning, där man iakttagit att praktiskt taget allt tal vid matbordet 
skedde mellan läraren och ett barn i taget, och inget alls mellan barnen, 
experimenterade man med lärarens placering. Satt läraren mitt på långsidan av 
bordet, vilket är praktiskt om man prioriterar att alla barnen ska finnas inom 
räckhåll för hjälp med att ta mat, skära upp osv, riktade sig barnen nästan 
uteslutande till henne. Satt läraren i stället vid kortändan och barnen mitt emot 
varandra, pratade de mycket mera med varandra, vilket är bra om man vill 
prioritera gemenskap och social utveckling.  
 
Diskussioner om hur man skulle kunna ändra förhållanden i de ibland trånga 
tamburerna när vinterkläder ska på och av resulterade i ändrade flöden, så att 
alla inte skulle behöva trängas där samtidigt, och också på strategier för att 
successivt låta barnen träna på de olika momenten i att klä sig. Inte bara för att 
processen skulle bli smidigare, utan också för att barnen skulle uppleva glädjen i 
att själva kunna. 

 
Hur man förhåller sig till genusfrågor var temat i några seminarier. I exemplet nedan 
kombinerades det med samtalsanalys, som också var det gruppen förberett genom läsning och 
dokumentation. 
 

Exempel: Seminarium nr 7, ht 14. 
Seminarieledaren och forskaren har förberett en scen som de spelar upp i två 
varianter. Inspiration har hämtats från utsagor i de inledande intervjuerna med 
lärarna, så det finns alltså ett verkligt underlag. Scenen handlar om en pappa 
som starkt uttrycker sitt missnöje med att hans son varit klädd i prinsessklänning 
och haft tofsar i håret. Detta har han till råga på allt fått veta genom att bilder på 
utklädningen var uppsatta i tamburen. I den ena versionen bemöter läraren 
pappans kritik irriterat och arg, använder fackspråk, hänvisar till läroplanen till 
förskolan om vad som är ”rätt” beträffande genus och personlig utveckling. I 
den andra versionen är personalen inkännande, lyssnande och försöker förstå 
varför pappan blivit så upprörd. Lugnt förklarar hon varför barnen kan klä sig 
som de vill och pröva olika roller. 
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Scenerna analyseras livligt i storgrupp med hjälp av en struktur som tar upp 
samtalets innehåll, form, känsla, frågeteknik och utfall. Diskussionen gäller bl.a. 
vilka värden som är underförstådda eller framhålls, kolliderar och – i vissa fall – 
slås fast på ett synnerligen normativt sätt. Därefter arbetar de olika arbetslagen 
med analys av situationer som de själva dokumenterat. Också nu är 
engagemanget stort och den lästa litteraturen används i resonemangen. 

 

Inspirationsdagarna 
I projektet ingick fyra tillfällen då hela personalgruppen skulle få tillfälle att lyssna på 
föreläsningar om olika aktuella frågor. Tanken var att dessa presentationer av aktuell 
forskning skulle vara inspirerande, och bidra till utveckling av verksamheternas vetenskapliga 
grund. Det visade sig emellertid att dessa inspirationsdagar uppfattades och mottogs på olika 
sätt av personalen. Några fann det svårt att förstå och hänga med i den forskning som 
presenterades, medan andra tyckte att ribban lades för lågt. En svårighet var således att hitta 
rätt nivå på föreläsningarna. Själva benämningen ”inspirationsdag” visade sig också 
problematisk, då den utlovade just inspiration. Vad som är inspirerande och för vem är inte en 
självklarhet. Benämningen diskuterades på ett referensgruppsmöte och det bestämdes att vi 
skulle behålla denna men vara tydliga med att skriva syftet med dagen på inbjudan.   
 
Det första tillfället (2013-08-16) förlades till höstterminens ”stängningsdag” i augusti, när 
semesterperioden var slut och alla förväntades vara tillbaka i arbetslagen igen. Innehållet var 
introducerande i förhållande till projektets tema. Det var en föreläsning av fil.dr Anette 
Emilson om den undersökning av kommunikation mellan personal och (små) barn som 
identifierade olika värdefält – demokratiska, omsorgsetiska och disciplinerande (Emilson 
2008), liksom olika kommunikationsmönster i relation till olika värden. Den studien utgjorde 
grunden för det nu aktuella projektet. Viss tonvikt lades på att ge exempel på hur forskning 
med barn konkret kan gå till, och på hur olika skeenden kan tolkas på varierande sätt 
beroende på utgångspunkt. En andra föreläsning, av fil.dr Ingeborg Moqvist-Lindberg, var en 
pedagogikhistorisk exposé om hur synen på vad barn är och bör vara, vad de behöver och hur 
de bör tas om hand, har förändrats över tid. – Avsikten med de båda föreläsningarna var bland 
annat att visa på att värden är både komplexa och relativa, och att ”självklarheter” inte alltid 
är självklara. 
 
Den andra inspirationsdagen (2014-01-07) handlade om dels genusfrågor, dels barns 
motstånd mot vuxnas idéer och krav. Fil.dr Klara Dolk, som undersökt detta, var inbjuden att 
föreläsa. Både vad gäller genus och motstånd handlar det i grunden om makt och om normer, 
menar hon. Med många exempel från egen och (mest) andras forskning redovisade hon hur 
starka de könsuppdelade normerna är, också i förskolan. Pojkar förväntas vara och behandlas 
på ett sätt, flickor på ett annat. I vissa förskolor använder man en s.k. kompensatorisk 
pedagogik där man försöker lära pojkar att göra det flickor brukar göra, och tvärtom. Det har 
fördelen att de vuxna lär sig ”tänka tvärtom”, men nackdelen att man samtidigt understryker 
just könsskillnader. 
 
Barns motstånd, eller ”bångstyrighet”, som hon också kallar det, kom hon att intressera sig för 
när hon studerade situationer som var avsedda att låta barnen vara delaktiga i beslut. En sådan 
situation var ”barnråd”, en annan ”valstunden”. Riktigt som det var tänkt verkade de inte 
fungera – valen barnen gjorde markerade både inne- och uteslutning av andra barn. 
Situationen kunde bli mycket laddad, och de blev vuxna ibland manipulerande. I rådslagen 
var det svårt för barnen att förstå vad de verkligen kunde påverka, och barnen demonstrerade 
på olika sätt motstånd mot både formen och det som bestämdes. I studien såg hon hur barnen 
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bemötte sådant som de inte ville eller tyckte om på olika sätt – genom skrik och bråk, eller 
genom att dra sig undan men också genom att skämta, som när barnen inte ville ha barnråd 
och ett av dem genast knackar i bordet på ordförandevis och förkunnar att mötet är slut. – 
Barnen var mycket kreativa i sina sätt att protestera, påpekade hon. Hon pläderade för att se 
positivt på barns motstånd, och att ta det på allvar. Vad ligger bakom? Varför protesterar 
barnet eller barnen? De vuxna i studien hade ett mycket vänligt sätt att utöva makt, och en 
tydlig ambition att låta barnen vara delaktiga i beslut, men konflikter uppstod ändå när 
viljorna krockade. Personalen i förskolan, menade hon, måste försöka förstå varför barnen 
protesterar och se konflikter som uppstår som en träning i och till demokrati.  
 
Efter föreläsningen samlades deltagarna i projektet för diskussioner om vad som sagts och hur 
de kunde använda sig av det i verksamheten  
 
Den tredje inspirationsdagen (2014-10-27) var även den upplagd med föreläsning på 
förmiddagen och uppföljande diskussioner i arbetslagen på eftermiddagen. Inbjuden 
föreläsare var fil. dr Christian Eidevald, och temat var systematiskt kvalitetsarbete och 
dokumentation på vetenskaplig grund. De relativt nya kraven på uppföljning och utvärdering 
av bl.a. förskoleverksamheten har sin grund, menade Eidevall, att målstyrning och 
konkurrensutsättning kräver starka kontrollsystem. Också som underlag för föräldrars val av 
förskola får dokumentation och bedömning av verksamheten en ökad, men underförstådd, 
betydelse. Men dokumentation fyller dessutom en viktig funktion i det vardagliga arbetet, för 
att identifiera problem och förbättra verksamheten för barnen och personalen. I detta gav han 
konkreta exempel – t.ex. att studera samtalsmönster genom att dra streck mellan dem som 
talar med varandra vid matbordet – ett streck för varje kommuniktionsenhet, eller genom att 
upprepade gånger filma hur påklädningen inför utevistelsen går till för några av barnen. 
Viktigt är att bryta ner komplexa situationer och granska en bit i taget, sade han, och att i det 
dokumenterade materialet söka efter mönster och efter vad som verkar tas för givet och 
ifrågasätta detta samt se situationen utifrån olika teoretiska vetenskapliga förståelser. Därefter 
har man underlag för en förändring, om det behövs, och sedan upprepas proceduren med 
dokumentation av vad som då händer, analys av detta osv. Efter föreläsningen diskuterade de 
olika enheterna gruppvis hur de kunde dra nytta av vad som sagts och planerade hur det skulle 
kunna omsättas i den egna verksamheten.  
 
Den fjärde och sista inspirationsdagen (2015-02-05) var en heldag med forskare som föreläste 
om olika studier. Professor Gunilla Dahlberg talade om förändrade barndomsvillkor – ”Att 
växa upp i en global värld” – och hur allt fler barn definieras som problem och ”i behov av 
särskilt stöd”. Hon förordade en lyssnande pedagogik, att möta barnet där det är i stället för att 
fundera så mycket på vad det ska bli, och att ta vara på det som barnet är upptaget av just då. 
Men, varnade hon, det räcker inte med att enbart lyssna, man måste också låta barnen gå 
vidare, utvecklas, och underlätta detta. I det sammanhanget är estetiskt skapande 
betydelsefullt, då det dels kan visa på verkligt nyskapande tankar (som ger också vuxna nya 
insikter), dels binder ihop teoretiska kunskaper med kroppsliga och sinnliga erfarenheter. 
 
Fil. dr Ylva Odenbring talade om barns könade vardag utifrån en studie av en förskoleklass. 
Klassen bestod av 14 flickor och 6 pojkar, och det visade sig att barnen fyllde olika funktioner 
och att det till stor del hängde ihop med kön. Några, mest flickor, fungerade som stötdämpare 
för att lugna oroliga pojkar, och några, både pojkar och flickor, fungerade som hjälpfröknar. 
Odenbring menade att funktionsuppdelningen (som, inom parentes sagt, iakttagits tidigare) 
bygger på normativa (men sannolikt ganska omedvetna) föreställningar om hur flickor 
respektive pojkar ”är”.  
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Fil. dr Åsa Bartholdsson redovisade en undersökning av program för emotionell träning, t.ex. 
SET (Social och emotionell träning), som används i vissa förskolor/skolor. Hon var starkt 
kritisk till dessa av flera skäl. Ett är att känslor behandlas som något kontextlöst – alltså utan 
sammanhang med något faktiskt skeende. Ett annat är att känslor som ilska ses som något 
negativt, något som måste kontrolleras eftersom det betraktas som irrationellt och hotar den 
sociala ordningen. Att ilska kan vara rättmätig och befogad bortser programmen från, menade 
hon.   
 
Till sist talade professor Pia Williams om en studie om den ständigt diskuterade frågan om 
gruppstorlekens betydelse för barns möjligheter att lära i förskolan. Man har undersökt 
förhållandena på 12 olika förskolor (där grupperna i genomsnitt bestod av 20,4 barn) och gjort 
intervjuer och enkäter med förskollärare. – Resultatet pekar på att gruppstorleken är en av 
flera faktorer som påverkar kvalitén i förskolan. De andra är antal barn per vuxen, arbetslagets 
utbildning och kompetens, gruppens sammansättning och den fysiska miljön. De problem 
med stora grupper som personalen redovisar är att man inte hinner ”se” alla barn och bemöta 
var och en individuellt, att man blir missnöjd med sin egen pedagogiska insats, att man har 
mindre tid för både varje barn och varje aktivitet, att den fysiska miljön inte räcker, att 
barnens delaktighet minskar och att man tänker sig att det skulle var lättare att leva upp till 
läroplanens krav med mindre grupper. Det man kan göra, menade Williams, är att kartlägga 
verksamheten ordentligt, vad gäller både närvaro, scheman osv. och problem, och därefter 
fundera över vilka förändringar som är möjliga. Man ska också ta reda på vilken kompetens 
som eventuellt behöver utvecklas, och diskutera var gränsen går för lämplig gruppstorlek med 
de förutsättningar (dvs vilka barn och vilken personal/kompetens) som finns ”här och nu”. 
Utbildning, menade hon, är den viktigaste kvalitetsfaktorn, men den kan inte kompensera för 
dåliga arbetsvillkor.  
  



! 25!

Vad har projektet gett? 
 
Mot slutet av projekttiden genomfördes en andra intervjuomgång med personalgrupper och 
med chefer. Alla cheferna medverkade, men inte all personal. Det fanns flera anledningar till 
detta. En var att personal slutat och ny tillkommit varför nyanställda inte ansåg sig kunna 
uttala sig om projektet som helhet. En annan anledning var svårigheter att frigöra personal 
från det dagliga arbetet. Några kan också ha valt att avstå av andra skäl. Deltagande i 
intervjuerna var som tidigare påpekats frivilligt. Vi gör bedömningen att det inte har någon 
betydelse för resultatet att färre deltog, eftersom vi också har tillgång till sammanställningar 
av personalens utvärderingar vid var och en av förskolorna. Vad som redovisas i de båda 
datamängderna – personalintervjuerna och förskolornas egna utvärderingar – stämmer mycket 
väl överens.  
 
 

Personalgruppernas och chefernas uppfattningar 
 
Kompetensutveckling 
De allra flesta anser att deras personliga arbetssätt har utvecklats på olika sätt. Man har blivit 
tryggare i sin yrkesroll. Detta betonas både i intervjuerna och i utvärderingarna från resp. 
förskola. Man har blivit mer observant på sitt eget agerande och reflekterar mera över det, 
både på egen hand och tillsammans med kollegorna. Att ha vant sig vid att granska sig själv, 
diskutera varför man gjort det ena eller andra med kollegorna och att ge och ta kritik på ett 
positivt och konstruktivt sätt, har gett nya insikter. ” … alltså, att man vågar se både det som 
är bra och det som är mindre bra och diskutera. Och det är helt OK. Och det är då man kan 
lära sig något.” 
 
På köpet har det, enligt flera utsagor, blivit ett mer omtänksamt, öppnare och trevligare 
arbetsklimat. Men det är också tydligt att det har varit utmanande, och inte alldeles enkelt att 
våga granska varken sig själv eller varandra. Fast när man väl kommit över motståndet har det 
visat sig mycket givande.  
 
Personalen har vant sig vid att göra observationer – oftast genom att filma med de iPads som 
finns i förskolorna – och att reflektera, analysera och diskutera iakttagelserna, vilket väldigt 
många uppskattar. Observationerna, analyserna och diskussionerna på seminarierna och i 
vardagen har hjälpt till att skärpa uppmärksamheten inte bara på individuella arbetssätt utan 
också på strukturella och organisatoriska förhållanden. Till exempel upptäckte ett arbetslag att 
organisationen i tamburen gjorde det omöjligt för barnen att ta det ansvar för sin på- och 
avklädning som var målet – men detta hade man inte sett förrän man filmat och analyserat 
skeendet. 
 
Riktigt alla var emellertid inte övertygade att det fanns något att vinna eller något nytt att lära 
sig av att observera. Kanske kan det också vara som en av cheferna säger, att man kände sig 
ifrågasatt: ”Känns det lite kritiserat, att det är nånting som måste förändras? Att det är därför 
har vi det här projektet. Att det kan vara på det sättet att man tycker att, jaha har inte det vi har 
gjort förut, har inte det varit bra nog? Att man känner sig lite anklagad?”  
 
Några av lärarna verkar mycket tveksamma till att filma regelbundet – barnen spelar upp, 
menar de, och det blir inte naturligt. Några säger att de förstår nog att det är ett bra verktyg, 
men har inte kommit över motståndströskeln än. Någon kan tänka sig att be någon filma 
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henne ”om det är problem” med någon situation, t.ex. i tamburen, men inte för att reflektera 
över sitt agerande eller verksamheten på ett regelbundet sätt. – Att barnen eller personalen 
skulle bete sig annorlunda när kameran går motsägs emellertid av dem som filmat 
regelbundet. De menar istället att det är en vanesak och att kameran glöms bort efter ett tag.  
 
Många betonar att det man har lärt sig mycket genom det erfarenhetsutbyte diskussionerna 
har medfört, under seminarierna men också i övrigt. Såvitt vi förstår har projektet stimulerat 
till mera prat om ”hur och varför” i arbetslagen, och när den typen av diskussioner äger rum 
utan prestige eller klander, kan många insikter vinnas. Vissa av enheterna är små, eller har 
varit ganska slutna, och i de fallen har framför allt seminarierna bidragit till nya kontakter och 
utbyten. 
 
En annan del i kompetensutvecklingen som lyfts fram gäller den ökade kontakt man har fått 
med forskning, dels genom föreläsningsdagarna, dels och framför allt genom seminarierna 
med den egna läsningen och diskussionerna. Man kan se att när man själv observerar, 
dokumenterar och analyserar det egna arbetet, så gör man i princip på samma sätt som 
forskare gjort i olika studier och, som någon sade, ”det blir på vetenskaplig grund”.  
 
Under föreläsningsdagarna har personalen fått ta del av ett antal forskares studier och resultat, 
med varierat utfall. Vissa innehåll eller framställningar har inte uppskattats alls, de har inte 
känts relevanta, eller varit på ”för hög” eller för ”låg nivå”. Ett omdöme är att det främst är de 
nyutbildade som kunnat tillgodogöra sig innehållet (eftersom, förmodar vi, de genom sin 
utbildning antas vara mera vetenskapligt skolade än man blev tidigare). Ett annat, mera 
frekvent, omdöme är att man lärt sig lyssna och förstå forskning på ett annat sätt än tidigare: 
”Jag har fått en annan kunskap. Det tycker jag att det här har gett också.” 
 
Att stärka den vetenskapliga grunden för förskoleverksamheten var ett av de syften 
chefsgruppen hade när projektet diskuterades inledningsvis, och i intervjuerna ger cheferna 
samfällt uttryck för att det lyckats. Personalen har lärt sig mycket om hur forskning går till, 
säger en, och att den ligger till grund för en mängd beslut. Men framför allt verkar vinsten, 
enligt cheferna, ligga i ett mera kritiskt professionellt förhållningssätt – att ifrågasätta 
”självklarheter” och gå under ytan på uppfattningar om olika saker, och att granska, 
dokumentera och analysera sig själv och verksamheten. Detta är också vad personalen ger 
uttryck för. 
 
Den bok som har lästs inför olika träffar, Eva Johanssons Möten för lärande, har i stort sett 
fungerat väl. Det finns några synpunkter om att den kanske inte varit så väl läst som är 
önskvärt, och att den kanske varit svår för några att ta till sig, men generellt verkar den 
uppfattas som konkret och lätt att använda i diskussionerna och att det ibland har varit bra att 
ha ”neutrala” exempel att diskutera utifrån. Texten har, enligt vår uppfattning, bidragit till att 
ett professionellt språk har använts i diskussionerna. 
 
Verksamhetsutveckling 
Den inriktning projektet hade var att man fokuserade på arbetet med några av de värden som 
förskolan har i uppgift att förmedla i verksamheten. Av intervjuerna att döma har personalen 
nu både en klarare uppfattning om hur man kan förstå vad värden är och hur komplexa och 
stundom motstridiga de kan vara. De har också utvecklat strategier för att synliggöra dem för 
barnen. Ett sätt kan vara att arbeta med små lekgrupper där personal är en av deltagarna. 
Därmed kan barnen utmanas genom att ställas inför situationer där man måste ta ställning och 
fundera över hur man till exempel visar hänsyn till någon annan. Som bonus blir leken inte 
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bara pedagogisk utan också mera spännande för barnen. Andra har infört mera rollspel eller 
”teater” där personalen spelar upp situationer som bryts och barnen ombeds ta ställning till 
hur till exempel en uppkommen konflikt ska lösas.  
 
Personalen rapporterar också, att på samma sätt som man blivit mera observant på sig själv 
och kollegerna, har man blivit det på barnen.  Man tilltror dem mera, lyssnar bättre på dem 
och uppmärksammar dem mera positivt. Flera har till exempel räknat hur ofta de säger ”nej”, 
eller ger negativa anvisningar (”gör inte så…”) istället för positiva (”såhär kan du göra….”). 
Och istället för att gripa in i till exempel konflikter och säga vad som ska göras, avvaktar man 
och försöker hjälpa barnen att själva föreslå lösningar. 
 
Vissa har granskat miljön och försökt förstå hur den fungerar ur barnens perspektiv och 
kommit fram till att tamburen behöver organiseras om, om barnen ska kunna ta större ansvar 
för att klä på och av sig själva, eller en ny ordning införas i hygienutrymmena. Flera har tittat 
på hur samtal förs under måltiderna, och upptäckt hur mycket det betyder var någonstans den 
vuxna placerar sig vid bordet. Central placering leder till att barnen vänder sig nästan enbart 
till personalen, medan placering vid bordsänden leder till att barnen pratar mera med 
varandra. 
 
De observationer och andra iakttagelser som personalen gjorde genom projektet kunde i 
många fall användas i det systematiska kvalitetsarbetet. I vilken mån det verkligen gjordes har 
vi dålig insyn i, men det förekom och bör då ha bidragit till att öka den upplevda nyttan med 
projektet.  
 
 
Projektets form 
De slutsatser vi kan dra om projektets utformning är att den i stort sett varit ändamålsenlig. 
Men det råder delade meningar om olika inslag, och deras relativa värde. 
 
Minst uppskattat har föreläsnings- eller inspirationsdagarna varit. Det har redan framgått att 
alla inte tyckte att den forskning som redovisats varit relevant i sammanhanget, eller att själva 
presentationen varit misslyckad ur en eller annan synvinkel. Heldagar med enbart 
föreläsningar är ansträngande att ta del av, och när det istället varit halvdag med tid för 
efterföljande diskussion har utfallet blivit bättre. Några av cheferna påpekar att 
föreläsningarna kunde har förberetts bättre till exempel genom något utskickat material som 
personalen kunnat ta del av, och också följts upp med diskussioner. Vissa i personalen säger 
att det blir problem när en av de totalt mycket få ”stängningsdagarna”, som man normalt har 
för att planera verksamheten under den terminen, istället används för föreläsningar. Projektets 
första träff var just en sådan dag, och ”det förstörde en hel höst”, säger någon, eftersom den 
vanliga planeringen uteblev. 
Å andra sidan – som vi har redovisat ovan, har många ändå visat att de fått utbyte av de här 
dagarna. Chefernas uppfattning var också att det var viktigt att lärarna utmanades genom 
mötet med forskare, och att det är viktigt att förstå att man inte kan vänta sig att 
forskningspresentationer alltid ska vara underhållande, eller passa just ”mig” mitt i prick. 
 
Seminarierna är betydligt mera uppskattade av lärarna. Det negativa som sägs om dem är att 
det har blivit mycket kvällstid som gått åt (2 per termin) och för den som börjat jobba klockan 
6 samma dag blir det tröttsamt att inte komma hem förrän efter klockan 19. Det som har varit 
bra, säger man, har varit att planeringen inför varje seminarium gjorts i samråd och att 
personalen från universitetet varit lyhörd för önskemål och stämningar. Anpassningar har 
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kunnat göras efterhand till respektive grupp. Innehållet i seminarierna uppfattas generellt ha 
varit relevant och verklighetsnära. 
 
Projektets längd – två och ett halvt år – har diskuterats som både positivt och negativt. Det 
positiva överväger, och allra mest nöjda med det verkar cheferna vara. De menar att 
förändring tar tid, i synnerhet om det ska bli något djupare och mer bestående resultat av ett 
ändrat förhållnings- och arbetssätt. Detta uttrycks också av personal – ”det har kommit in i 
själen”, säger en, och en annan, som funderar över om det inte hade kunnat vara lite kortare, 
undrar ”eller är det det att vi ska mogna?” 
 
Cheferna lyfter också upp värdet av att kommunen har gjort en så stor sammanhållen satsning 
på förskolan, och att detta är något som väcker både uppmärksamhet och avund när de 
berättar om det för kollegor från andra håll. En har också uppfattningen att personalen känt att 
arbetsgivaren – kommunen – bekräftar att de gör ett viktigt jobb i och med att man satsar så 
mycket på dem.  
 
Men den långvariga satsningen har också inneburit att det inte har funnits utrymme för andra 
utbildningar under tiden, oavsett hur angelägna de kan ha varit. I princip har alla medel för 
kompetensutveckling lagts i projektet, och vissa i personalen beklagar att annat uteblivit, men 
enligt cheferna har vissa undantag ändå gjorts i särskilt viktiga fall. Det måste också sägas, att 
någon personalgrupp tyckt att de blev ”färdiga med värden” mot slutet av projekttiden, och 
ville ägna sig åt något annat, nytt projekt. Andra betonar i stället att det är något de ska jobba 
vidare med kontinuerligt, eftersom värden alltid finns med i verksamheten. 
 
Ett problem med långvariga projekt är att det hinner bli en hel del personalomsättning. Både 
chefer och övrig personal har försvunnit och tillkommit, och vi kan konstatera att flera av dem 
som tillkommit efterhand tycks ha haft svårt att förstå och komma in i projektet. Flera säger 
att de inte fått någon introduktion, att ingen tänkt på att sätta in dem ordentligt, och detta har 
givetvis haft betydelse för vilket utbyte man kan få. Detta måste betecknas som en stor miss. 
 
En av idéerna i projektet var att det verkligen skulle vara ett samarbete mellan universitetet 
och förskolorna i kommunen och att ”ägandet” var gemensamt. Universitetspersonalen skulle 
få tillgång till data för det nordiska forskningsprojektet, och kommunens personal i 
förskolorna skulle få fortbildning om värden och hur man kan arbeta med dem. Planering 
skulle göras av referensgruppen, och kontakten med respektive personalgrupp om vad som 
skulle förberedas etc. inför seminarier och annat skulle cheferna ombesörja. Cheferna och 
referenspersonerna från grupperna skulle förmedla till universitetspersonalen vad som kunde 
vara lämpligt att ta upp ”nästa gång” och överhuvudtaget vara drivande. Cheferna har också 
haft ansvar för att planera personalens tjänstgöring så att tid har funnits för just projektet. 
Detta har inte alltid varit lätt, och personalen ventilerar viss oro för hur arbetet ska kunna 
fortsätta om det inte finns ”särskild” tid för det. Vissa menar också att mer tid hade behövs för 
att läsa inför seminarierna, och att det i vissa fall har varit svårt att freda den avsatta tiden i ett 
arbete där barns behov av (omedelbar) hjälp och uppmärksamhet orsakar ständiga avbrott. 
 
Chefernas roll som drivande kommenteras i vissa av personalgrupperna, och det är tydligt att 
den är mycket betydelsefull. Detta kommer i synnerhet fram dels från grupper där chef har 
saknats under viss tid, dels i utsagor om hur tydligt pushande och inspirerande hen varit för att 
hålla uppe intresse och engagemang. 
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Seminarieledarnas och forskarnas uppfattningar 
 
Uppfattningen om att projektet gett positivt utfall delas av lärarna och forskarna från 
Linnéuniversitetet. Samarbetet har verkligen varit ömsesidigt givande. Den nära kontakten 
med verksamheten i förskolan tillför undervisningen i förskollärarprogrammet aktuell 
kunskap om praktiska förhållanden och problem. Vi har också förstått att våra inledningar och 
inlägg under seminarierna har bidragit till att öka förståelsen för vilken nytta man kan ha av 
vetenskapliga teorier i praktiken, vilket gläder oss. 
 
Också för forskarna, och forskningen, har bidragen varit värdefulla. Material har lämnats för 
analys i den nordiska forskargruppen, så att man kunnat arbeta med observationer från 
Sverige, Norge, Danmark, Island och Finland för att t.ex. analysera värden under måltider, 
eller i konfliktsituationer. Dessa resulterar i internationellt publicerade artiklar; vissa är redan 
klara, andra är under arbete, och det bör framgå av den bifogade förteckningen (bilaga 1) att 
samarbetet har varit oerhört produktivt. Men särskilt vill vi framhålla den nationellt 
publicerade Värdefull förskola – perspektiv på värdepedagogiskt arbete, som kommer ut i 
augusti 2016. Den är ett resultat av just det här aktuella projektet. 
 
 

Värdepedagogiska insikter 
 
Utifrån projektet har vi gjort flera insikter om vad som är väsentligt i värdepedagogiskt arbete 
i förskolan. I figur 3 beskrivs dessa som ett antal dimensioner i ett komplext arbete. 
Dimensionerna ska inte ses som tydligt avgränsade från varandra utan tvärtom finns det en 
slags rörelse dem emellan, dvs. mellan det personliga och professionella, mellan tydlighet och 
oförutsägbarhet, mellan teori och praktik samt mellan det kollektiva och det individuella. 
Dessa insikter baseras inte enbart för på svenska delprojektet utan dessa är gjorda utifrån 
projektets nordiska kontext (se även Johansson m.fl. 2015)  
 

 
 
Fig. 3. Dimensioner i värdepedagogiskt arbete (efter Johansson m.fl., 2015) 
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Mellan det personliga och professionella  
Vi vet från tidigare forskning att arbetet med värden ofta sker intuitivt utan några direkta 
professionella överväganden. Även i vårt material ser vi att en intuitiv och personlig nivå 
finns i spel, men vi ser också en professionell nivå och att det finns en slags rörelse mellan 
den personliga och den professionella nivån. Vi tänker att det personliga planet är både 
nödvändigt och viktigt men det professionella måste också involveras, vilket inte sker 
automatiskt utan måste synliggöras på olika sätt. Det är viktigt att både aktualisera den 
professionella kompetens och kunskap som finns om värden, och att reflektera tillsammans 
med andra. Det är just när ens egna värderingar bryts mot andras som dessa blir möjliga att 
omvärdera.   
 
Mellan tydlighet och oförutsägbarhet 
Värden handlar ju om sociala överenskommelser som samtidigt är tolkningsbara. Det i sig gör 
att arbetet med värden till viss del blir oförutsägbart. Även om lärare i förskolan strävar efter 
tydliga mål för värdepedagogiskt arbete så visar våra analyser att detta arbete är mycket 
komplext och att det krävs mod att vara i just det ovissa. Detta ska dock inte förstås som att 
värdepedagogiskt arbete är ett mållöst arbete – tvärtom. Det krävs både professionell 
medvetenhet, specifik kunskap, planering och tydliga men förändringsbara mål. 
 
Mellan teori och praktik 
Kunskap om värden och värdepedagogiskt arbete bör bygga på en dialektik mellan teori och 
praktik. Dels handlar det om att utveckla kunskap om värden och utveckla ett yrkesspråk om 
detta, dels handlar det om att, som vi ibland sa under projektets gång, ”göra” värden. Att 
omsätta kunskapen till praktisk pedagogisk handling liksom att ta den praktiska pedagogiska 
handlingen för att utveckla den teoretiska kunskapen. I projektet har vi använt teoretiska 
begrepp för att analysera kommunikationen av värden, t.ex. kommunikativt och strategiskt 
handlande, stark respektive svag lärarkontroll.  
 
Mellan det kollektiva och det individuella 
I det här projektet har vi arbetat utifrån idén om det kollektiva – det har handlat om att bygga 
kunskap tillsammans: lärare, chefer, universitetslärare och forskare. Datamaterialet vittnar om 
styrkan i just det kollektiva, den gemensamma reflektionen, att man blivit mer nyfiken på 
varandras arbete etc. Det har samtidigt blivit tydligt hur man berörs som individ i 
värdepedagogiskt arbete och att själva förändringen börjar hos den enskilde individen. Trots 
det så menar vi, liksom våra kollegor i de övriga nordiska delprojekten, att den kollektiva 
processen är en förutsättning.  
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Slutsatser – framgångsfaktorer och fällor 
 
Det som har gjort projektet framgångsrikt är, enligt vår uppfattning: 
 

• Relevans för verksamheten. Lärarna har gett uttryck för stark tilltro till läroplanen och 
är angelägna om att omsätta den, och därmed uppdraget att arbeta med värden, i 
handling.  

• Ömsesidigheten i projektets idé; att det ska gagna verksamheten i förskolan likaväl 
som verksamheten vid universitet.  

• Målmedvetenheten och långsiktigheten hos kommunens ledning för förskolan (inkl. 
förskolecheferna). 

• Tydlig organisation och avsatt tid för att underlätta studier, dokumentation, analys och 
diskussioner i arbetslagen.  

• Projektets långvarighet. 
• Den successiva uppföljningen och anpassningen till processen i resp. förskoleenhet, 

vilket möjliggjordes genom möten i referensgruppen och kontakter mellan resp. 
förskolechef och seminarieledare inför varje seminarium. 

• Den täta och tydliga kopplingen mellan vetenskaplig teori och förskolans praktik. 
• Verktyg för dokumentation, reflektion och analys, vilka bidrar till att utveckla ett 

gemensamt professionellt språk om värden. 
• De ”biprodukter” som projektet medförde, som att personalen utbytte erfarenheter 

med varandra mera än tidigare, diskuterade sina, varandras och barnens handlingar 
och därmed ”höjde taket” för diskussioner och samtidigt fick ett bättre samarbete och 
en trevligare arbetsmiljö. 
 
 

Det som vi menar har varit problem som påverkat utfallet är: 
• Personalomsättning, i synnerhet på chefsnivån. Ibland blev det glapp mellan gammal 

och ny chef, och ny personal (både lärare och chefer) blev inte alltid ordentligt 
introducerade i projektet. 

• Otydligt ägarskap till projektet under det första året. Det var inte klart för alla att resp. 
förskolechef skulle hålla i organisationen av arbetet på förskolan och följa upp detta 
mellan seminarierna. 

• Svårigheterna med att alla i personalgruppen inte var motiverade för att delta i det 
förändringsarbete projektet innebar. Onödigt mycket tid lades i vissa fall på att 
(förgäves) försöka förklara och motivera nyttan med projektet. 

• Att ”stängningsdagar”, som normalt används för planering, användes för 
föreläsningar.  

• Att ha heldagar med föreläsningar i stället för halvdagar med efterföljande 
diskussioner.  

 
Det finns en studie som fortfarande återges i litteratur om arbetspsykologi, trots att den 
genomfördes under 1920-talet (se t.ex. Granberg, 2011). Det var arbetare vid 
Hawthornfabriken vid företaget Western Electric (i USA), som bl.a. tillverkade 
telefonutrustning, som utsattes för experiment där arbetsförhållandena varierades för att man 
skulle få besked om vad som var optimalt. Man laborerade med belysningen, eftersom 
arbetarna klagat på den. Men oavsett hur den förändrades mellan stark, måttlig eller svag, så 
ökade produktionen. Också andra förändringar – som fler eller färre arbetstimmar per vecka – 
gav samma resultat. Produktionen ökade, oavsett om förändringarna som gjordes var –
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 objektivt sett – förbättringar eller försämringar av arbetsmiljön. Till slut, efter flera år och 
kompletterande intervjuer om arbetet och inställningen till det, förstod man att en viktig faktor 
i produktionsökningen var att de som studerades blev stimulerade av den uppmärksamhet som 
de och deras arbete fick genom forskningen. Vi tror, att projektet Värdepedagogik i förskolan 
kan ha fungerat på samma sätt. Betydelsen av fokusering och positiv uppmärksamhet ska inte 
underskattas för arbetsglädjen. Och en slutsats, som har stått sig genom senare studier, är att 
arbetslusten och trivseln framför allt beror på om man känner att man uppskattas av kamrater 
och chefer.  
 
En annan välkänd studie är den om Pygmalion- eller förväntanseffekten (t.ex. Jenner, 2004), 
och också den kan vi koppla projektet till. ”Man ska visa att man har höga förväntningar på 
personalen – liksom på barn”, sade en av cheferna som i förstone mötte misstro i 
personalgruppen mot att observera och diskutera sitt eget och andras agerande. Men genom 
att göra klart att hon självklart förväntade sig att de både kunde och skulle förstå poängen med 
att göra det, föll de flesta till föga och gjorde observationer och säger sedan att de faktiskt har 
sett sådant som de inte annars skulle ha sett, vilket har lett till förbättringar. 
 
Till sist – ledningens roll för att ett förändringsprojekt som detta ska bli framgångsrikt kan 
inte överbetonas. Håkanssons och Sundbergs forskningsöversikt i Utmärkt skolutveckling 
(2016) ger stöd för den slutsatsen. Aktiva och intresserade lärare med tydligt ledarskap i 
klassrummet kan utan tvekan driva en utvecklig av sin undervisning, men kollegialt lärande i 
en hel organisation kräver att också ledningen engagerar sig, aktivt och konkret. Förskolan 
har här, såvitt vi förstår, ett försteg framför skolan i Sverige. Skolans rektorer deltar sällan 
själva i undervisning (a.a.), medan förskolans chefer ofta är närmare det vardagliga arbetet i 
barngrupperna. I projektet Värdepedagogik i förskolan har flera av cheferna haft denna nära 
koppling till personal och barn. 
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Puroila, A-M., Johansson, E., Estola, E., Emilson, A., Einarsdóttir, J. & Broström, S. (2016). Interpreting Values 
in the Daily Practices of Nordic Preschools: A  Cross-Cultural Analysis. International Journal of Early 
Childhood . Publicerad online 20 maj 2016. DOI 10.1007/s13158-016-0163-3 
 
 
Artiklar accepterade för publikation 
Juutinen & Viljamaa. Doing values in a preschool - a case of traffic lights (based on Finnish data, accepted with 
revisions to the special issues of International Journal of Early Childhood 2016) 
 
Puroila & Haho. Moral functioning: navigating a messy landscape of values in Finnish preschools (based on 
Finnish data, accepted to Scandinavian Journal of Educational Research 2016) 
 
Zachrisen, Berit. Young children’s learning of democratic values: the importance of teachers’ interaction 
patterns’. Based on Norwegian data. 
 
 
Publicerade böcker/kapitel i böcker 
Emilson, A. & Johansson, E. (in press). Values in Nordic early childhood education – demo-cracy and the 
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Development Dordrecht, the Netherlands: Springer. 
 
Emilson, Anette & Moqvist-Lindberg, Ingeborg (red.) (aug. 2016). Värdefull förskola. Perspektiv på 
värdepedagogiskt arbete. Lund: Studentlitteratur. 
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Ärlemalm Hagser (red): Att bli förskollärare. Mång-fasseterad komplexitet Liber forlag. (Book chapter) 
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International Journal of Early Years Education. 
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Antologier från hela projektet, under arbete. Planerad utgivning 2017 
 
”Routledge-antologin”: 
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E., Einarsdottir, J., and Singer, E., Introduction. Based on International data  
Skriver Jensen, A.;, Broström, S., and Hansen, O. H. Values education in practice in preschools in Denmark. 
Based on Danish data.  
Puroila, Estola, Juutinen & Viljamaa. Arm chair pedagogy – living through relational ethics in a 
preschool context. Based on Finnish data.  
Röthle. M., & Fugelsnes, K., Getting dressed in preschool – values education in everyday interactions. 
Based on Norwegian data  
Zachrisen, B. Play in an ethnically diverse preschool. Based on Swedish data. 
Connected chapters to be published in Johansson, Einarsdottir & Singer (Eds) Values in early childhood 
education: Locus of citizenship for tomorrow. 
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Ca 18 kapitel:  
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preschool. Based on Nordic data, 
Emilson, A. Tacit discipline in early childhood education. Based on Nordic data.  
Fugelsnes. K. Reciprocal caring values in ECEC. Based on Norwegian data.  
Hansen. O H and Broström, S., Democracy and care– values education in Nordic preschools. Based 
on Nordic data  
Johansson, E., Emilson, A., and Puroila, A-M. Mapping the field: What are values and values 
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Juutinen, Puroila & Johansson. Inside or outside? The politics of belonging among children in Finnish 
preschools. Based on Finnish data;  
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Puroila & Johansson. Towards the fusion of different horizons: methodological potentials and 
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Skriver Jensen. A. Educare: Care and Education in Planned Pedagogical Activities. Based on Danish data. 
Tofteland, B. The valuable index finger. Based on Norwegian data  
Zachrisen, B. Democratic practice in ethnically diverse preschool groups. Based on Norwegian data 
 
 
Konferensbidrag 2015 
Internationella konferenser 
Bjervås, L. (2015). Individual and Collective Values in Preschool – a Field of Tension. Presented paper at 
European Early Childhood Conference, Barcelona, Catalunya Spain sept 7 - 10, 2015. 
 
Emilson, A. (2015). Gender Beliefs in Preschool. Presented Paper, EECERA Barcelona, 7-10 Sep. Sigurðardóttir 
I. & Einarsdottir, J. (2015). Prioritised values in an Icelandic preschool. Paper presented 
at EECERA Conference Barcelona. 
 
Fugelsnes. K. Values education in Norwegian preschools: Communication of caring values. Paper presented at 
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Hansen. O H. & Broström,S., Conflicting values paper presented at EECERA conference, Barcelona September 
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Johansson, E., Emilson, A. Röthle. M. Rights and discipline in Nordic preschools. Paper presented at EECERA 
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Juutinen, J. & Puroila, A-M. (2015). Inside or outside? Young children’s narratives of belonging and exclusion 
in day care centres. Paper presented at an international conference “Negotiating neglected narratives. Unpacking 
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Einarsdottir, J. Research with children, Lecture at Ph.D. course Early Childhood Education for Tomorrow – 
Communication, Interaction and Values in Stavanger Universty, 2015-11-23 - 2015-11-27 
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Education for Tomorrow – Communication, Interaction and Values in Stavanger Universty, 2015-11-23 - 2015-
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Early Childhood Education for Tomorrow – Communication, Interaction and Values in Stavanger Universty, 
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