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Abstract 

This work seeks to answer the purpose is to illustrate how teachers in preschool looks at 

common value and its values, and how they put it into practice. Value issues are something 

that are at risk of being neglected for reading and writing in school but also in pre-school 

which can result in values work gets less and less space in the business. In this work, the term 

initially broken down by previous research and current literature on the subject. It describes 

the concept of values foray into the Swedish curriculum through a common values project, 

democratic values in the curriculum but also other concepts that common value is based on 

are described. Work is also in depth to describe the four basic ethical values of autonomy, 

integrity, equality and equity, and solidarity. The result of the work is based on surveys from 

twenty respondents where questions have been of both a quantitative and qualitative variety. 

The results that emerged describing such importance of a common, stable base to start from 

and the importance of an open and daily dialogue. Looking at teachers' professional ethics is 

also where the dialogue is important. The activities occurring theme works, songs and games 

in efforts to teach children the basics of what is right / wrong, empathy, responsibility and 

respect. 
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Sammanfattning  

Syftet med detta arbete är att belysa hur pedagoger i förskolan ser på värdegrunden och dess 

värden samt hur de omsätter den i praktiken. Värdegrundsfrågor i skola och förskola lyfts inte 

fram på samma sätt som läs- och skrivämnen något som kan resultera i att värdegrundsarbetet 

ges mindre och mindre utrymme i verksamheten. I detta arbete bryts begreppet inledningsvis 

ner via tidigare forskning och aktuell litteratur rörande ämnet. Här beskrivs 

värdegrundsbegreppets intåg i de svenska läroplanerna via värdegrundsprojektet, de 

demokratiska värdena i läroplanerna men även andra begrepp som värdegrunden är uppbyggt 

på beskrivs. Arbetet går även på djupet med att beskriva de fyra grundläggande etiska värdena 

som är autonomi, integritet, jämställdhet/jämlikhet och solidaritet. Resultatet i arbetet bygger 

på enkäter från tjugo stycken respondenter där frågorna har varit av både en kvantitativ och 

kvalitativ sort. Resultatet som framkom beskriver bl.a. vikten av en gemensam och stabil 

värdegrund att utgå ifrån och vikten i en öppen och daglig dialog. Ser man till pedagogernas 

yrkesetik är även här dialogen viktig. I verksamheterna förekommer temaarbeten, sånger och 

lekar i arbetet för att lära barnen grunderna i vad som är rätt/fel, empati, ansvar och respekt.  

 

Nyckelord: Värdegrund, Etiska värden, pedagogers yrkesetik. 
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1 - Inledning 

I detta arbete vill jag lyfta fram värdegrund och värdefrågor utifrån pedagogers perspektiv. 

Fokus kommer att ligga på värdegrundsarbete. Jag intresserar mig för pedagogers syn på sin 

eget värdegrund samt hur man använder den i praktiken 

Begreppet värdegrund är ett förhållandevis nytt begrepp, innebörden i begreppet har funnits 

sen tidigare men nu ville man lyfta fram och lägga en större fokus på värdena (Orlenius 

2001).  Begreppet kom att börja användas flitigt i slutet av 1990-talet i samband med 

förskolans första egna läroplan (Lpfö98) och läroplan för det obligatoriska skolväsendet, 

förskoleklassen och fritidshemmet (Lpo94) som reviderades vid samma tidpunkt 

(Skolinspektionen 2011). Att begreppet värdegrund spelar en viktig roll råder det inga 

tveksamheter om och i lpfö98 första kapitel lyfts värdegrunden om en viktig beståndsdel i 

verksamheten. På den första sidan i dokumentet kan man läsa  

    

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 

(Skolverket 2011 s4). 

 

Hur personer i verksamheten tolkar läroplanen och värdegrunden skiljer sig från pedagog till 

pedagog därför måste man lägga stor vikt att förskolan som institution arbetar efter en 

gemensam värdegrund där pedagoger får möjlighet att reflektera över dess innehåll.   

 

1.1 – Syfte & frågeställning 

Syftet med denna undersökning är att belysa hur några pedagoger i förskolan ser på 

värdegrunden och dess värden samt hur de beskriver att de arbetar med värdegrundsfrågor i 

praktiken.  

Frågeställningen kommer utgå från pedagoger i förskolans perspektiv. 

 Vad står begreppet värdegrunden för? 

 Hur tolkar pedagoger värdegrunden? 

 Hur kan pedagoger i förskolan omsätta värdegrunden i praktiken? 
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2 - Litteratur 

 

2.1 - Innebörden av begreppet värdegrunden 

Värdegrunden som begrepp introducerades i slutet av 1990-talet. Begreppet värdegrund 

fungerar som ett samlingsbegrepp och med hjälp av etiska och moraliska värden får det en 

innebörd.  Konstruktionen värdegrund hålls uppe av olika värderingar som delas upp i två 

olika värdekategorier, egenvärden som ses som grundläggande värden, till detta hör t.ex. 

människovärde. Instrumentella värden är ett nyttovärde som används för att uppnå andra 

värden, här räknar man in t.ex. pengar (Orlenius 2001) när man pratar om förskolans 

värdegrund lyfts även fram att:  

 

• Det finns vissa så kallade oförytterliga värden som inte är förhandlingsbara. De utgör ett axiom i 

mänsklig samlevnad (skolans samlevnad), som tillexempel alla människors lika värden.  

• Dessa värden utgör ett slags minsta gemensamma nämnare som alla bör eller ska vara överens om. För 

vissa personer kan de vara förankrade i uppfattningen att Gud utgör den yttersta garantin för allt gott, 

för andra i uppfattningen att det goda finns inlagt i människan och världen av naturen. Det kan också 

vara knutna till tron på det mänskliga medvetandet och människans förmåga att göra rationella val 

genom sitt förnuft (Orlenius 2001 s. 16). 

 

Skolverket (2000) tolkar värdegrundens innebörd såhär:  

 

Skolverket menar att värdegrunden främst handlar om förhållningssätt, om hur människor bemöter, 

kommunicerar och värderar varandra. För barnomsorgens och skolans del kommer värdegrunden, och de 

handlingar som bryter mot den, till uttryck i den vardagliga arbetsmiljön, dvs. i både den formella och 

informella lärmiljön. Värden och normer utvecklas i samspelet mellan de individer och grupper som 

befinner sig i verksamheterna. Arbetet med värdegrunden är därför en ständigt pågående process som alla 

vuxna som arbetar i verksamheterna ansvarar för. Hur verksamheterna fungerar och arbetar i sin helhet, 

och hur barn och unga involveras i detta arbete, är demokratisk fostran i praktiken (Skolverket 2000 s9). 

 

När man diskuterar värdegrunden pratar man främst om samlingsbegreppen etik och moral. 

Etik syftar på hur man ska vara i ett socialt sammanhang och vilken ståndpunkt man bör ha. 

Begreppet moral innebär att man som person ska följa de etiska normerna. Begreppen syftar 

även på förståelsen för vad som är rätt och vad som är fel (Nationalencyklopedin 2012a). När 

man använder begreppen i ett sammanhang används oftast moral när man beskriver en 

människas praktiska handling medans etik används när man beskriver människor värderingar 

och handlingar (Orlenius 2001; Thornberg 2006). Båda begreppen används oftast tillsammans 
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och man kan säga att de hänger ihop då ”etik är lika med moralens teori, moral är lika med 

etikens praxis” (Orlenius & Bigsten 2006 s58). 

 

2.2 - Värdegrundsprojektet 

Begreppet värdegrund började användas först i samband med skolans läroplan Lpo94. År 

1998 fick förskolan sin första egna läroplan och nu var den Svenska regeringen redo att 

introducera begreppet värdegrund på bred front i alla led av skolan. Detta skedde år 1999 med 

att utbildningsdepartementet startar ”värdegrundsprojektet” och i samband med det utropar 

den dåvarande skolminister Ingegerd Wärnersson år 1999 till ett värdegrundsår (Skolverket 

1999a).  

Syftet med Värdegrundsprojektet var att stötta pedagoger i det dagliga arbetet med 

värdegrunden och dess värden samt hur det skulle kunna omsättas i praktiken. De värden som 

det syftades på var de grundläggande demokratiska värdena som lyfts fram i läroplanerna som 

individens frihet, integritet, jämlikhet, jämställdhet och solidaritet (Skolinspektionen 2011).  

När värdegrundsprojektet lanserades kom det även ett projekt som resulterade i boken 

Värdegrundsboken – om samtal för demokrati i skolan av Gunilla Zackari och Fredrik 

Modigh (2000) från Regeringskansliet. Boken skulle ytterligare stötta pedagoger i deras 

praktiska arbete rörande värdegrunden och ge dem möjlighet att kunna reflektera över sina 

handlingar. Deras målsättning var att få ”värdegrundsfrågorna att utgöra basen för arbetet i 

skolan utifrån en helhetssyn på värdegrunden, dvs. att få skrivningarna i läroplanerna att 

genomsyra förskolans och skolans verksamhet i sin helhet” (Zackari & Modigh 2000 s11). 

Boken lyfter fram värden som utmärker värdegrunden, demokrati, aktning och respekt för 

varje människa, människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors 

lika värde, jämställdhet mellan kvinnor och män och solidaritet med svaga och utsatta 

(Zackari & Modigh 2000 s34). Generellt har värdegrundsprojektet en del brister då det 

uppfattades svårt för berörda verksamheter att kunna slå fast vad ”arbeta med värdegrunden” 

innebar. Detta grundade sig i att det kunde uppfattas som ett problem när skolans verksamhet 

är målstyrt och inte ramstyrt (Skolinspektionen 2011). Även de grundläggande värdena finns 

det brister med. ”Demokrati” är inte ett politiskt begrepp utan snarare ett moraliskt begrepp 

där människors tankar, värderingar och åsikter innefattas. Och här finns även dilemmat då 

dessa värden får lämna plats åt rådande normer och värderingar. ”Aktning och respekt för 

varje människa”, ”människolivets okränkbarhet” och ” individens frihet och integritet” ses 

som moraliska värden förknippat med individens demokratiska rättigheter. När det gäller 
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jämställdhet mellan kvinnor och män blir frågan vilka värderingar man lägger i det begreppet, 

om förskolans verksamhet ska spegla samhället, ett samhälle där inte kvinnor och män är 

jämställda varken i arbetslivet eller ur ett socialt perspektiv. Det sista värdet är ”solidaritet 

med svaga och utsatta”. Här diskuteras det om vem som är ”svag eller vem som är ”utsatt” 

även vem bestämmer det? (Franck 2003).  

2.3 - Värdegrundsarbete eller värdepedagogik 

Att titta närmare på begreppet värdegrundsarbete och hur det används i våra läroplaner ser 

man att det innebär en fostranspraktik. Skolan ska förmedla de demokratiska värdena som 

läroplanen bygger på, att fostra barnen efter de demokratiska värdena som finns i läroplanen 

(Thornberg 2006). Att arbeta med vad värdegrunden står för är inget unikt men att benämna 

det endast med samlingsbegrepp som värdegrund och värdegrundsarbete är vi ensamma om. 

Internationellt använder man mer specifika begrepp som character education, values 

education, citizenship education, civic education och moral education (Thornberg 2006). Ett 

av dilemmana med värdegrundsarbete är att styrdokumenten låser upp förskolans verksamhet 

vid de demokratiska begreppen, detta har medfött att flera har börjat använda begreppet 

värdepedagogik istället. Värdepedagogik är begreppet som forskare har börjat använda istället 

för värdegrundsarbete, det innebär att man hjälper barn att tillämpa värden och moral. Som 

pedagog i läroprocessen innebär detta rent praktiskt att man lär ut de moraliska värdena men 

även politiska värden (Thornberg 2006).  

Det finns två olika sätt man arbetar praktiskt med värdepedagogiken, detta sker via explicit 

värdepedagogik eller implicit värdepedagogik. Den explicita värdepedagogiken går ut på att 

man som pedagog lär ut värdegrunden med hjälp av olika förbestämda metoder. Man arbetar 

efter de förbestämda värdena och normerna som finns i förskolans styrdokument. När man 

pratar om det implicita värdepedagogiken sätter man pedagogen och dennes värderingar i 

fokus, pedagogen bestämmer vilka metoder som används naturligtvis styrs även denna 

pedagogik av styrdokument men med mera frihet i arbetsmetoden (Thornberg 2006). 

 2.4 - Värdegrunden i läroplanen 

Läroplanen som ett styrdokument är ett dokument som hela tiden är i rörelse. En rörelse som 

följer och speglar samhället det används i. Ur ett historiskt perspektiv har samhället gått från 

en moralisk fostran till en demokratisk fostran. Vi har gått från ett enhetskulturellt samhälle 



10 
 

till ett mångkulturellt samhälle. Pedagogiken har gått från att vara historiskt förankrade till 

framtidsperspektiv (Orlenius 2001). 

Läroplanen är ett politiskt dokument som anger de mål och riktlinjer som verksamheten ska 

bygga på (Orlenius 2001; Vallberg Roth 2002). Samtidigt kan man inte bara se läroplanen 

som helt och hållet uppbyggd på mål och riktlinjer. Förskolan kan inte ses som värdeneutral 

utan de gemensamma demokratiska värdena ska genomsyrar all verksamhet (Skolverket 

1999b). De demokratiska värdena som skolverket refererar till är t.ex. frihet, integritet, 

jämställdhet och solidaritet. Dessa anses vara etiska förhållningssätt (Skolverket 2010 s4). 

Detta begrepp är ett oförytterligt värde, det innebär att detta värde är fast och inte 

förhandlingsbart (Orlenius 2001). I förskolans läroplan står det om dessa grundläggande 

värden som verksamheten ska bygga på: 

Människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet 

mellan könen samt solidaritet med svaga och utsatta är värden som förskolan ska hålla levande i arbetet 

med barnen (Skolverket 2010 s4). 

Vad händer när det etiska förhållningssättet krockar med demokratiskt förhållningssätt, vilka 

värde prioriteras om man ställer frihet mot integritet (Orlenius 2001). Man kan även 

ifrågasätta att lyfta fram begreppen frihet, integritet, jämställdhet och solidaritet som 

grundläggande värden som verksamheten ska grunda som kan bli problematiskt när man 

lägger in sina egna värderingar i begreppen. När man ser till ett begrepp som frihet så tolkas 

det olika av människor med olika politiska eller religiösa värderingar (Häger, Kamperin & 

Toivio 1999). 

2.5 – Vilka begrepp speglas i begreppet värdegrund 

Förskolan utgår från en demokratisk grund för verksamheten med demokratiska värderingar. 

Verksamheten ska lägga den grund som vårt samhällsliv vilar på. I läroplanen för förskolan 

nämns förskolans värdegrund endast en gång och det är som en övergripande rubrik. I resten 

av dokumentet representeras begreppet av gemensamma värderingar (Orlenius 2001). De 

gemensamma värderingarna lyfts fram som de etiska förhållningssätten i det dagliga arbetet. 

Här synliggör man etiska värden och normer i barnens vardag och låter dem uppleva värdena 

istället vilket gör att det hjälper dem att ta till sig det på bästa sätt.  

Förskolan ska arbeta så att barn känner sig uppmuntrade och kan stärka sin medkänsla och 

inlevelse. I förskolan får inget barn diskrimineras på grund av vilket kön barnet har, vilken 
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etnisk tillhörighet, religion, sexuell läggning hos någon anhörig, funktionsnedsättning eller 

annan kränkande behandling. Därför är det viktigt att förskolans verksamhet ska syfta till att 

barnets empati och omtanke om andra utvecklas på ett bra sätt, likaså är det viktigt att barnet 

utvecklar en öppenhet och en respekt för skillnader hos människor. 

Tittar man närmare på begreppet värdegrund innefattas det av etik och moral. Detta i sin tur är 

uppbyggda på fyra grundläggande etiska värden.  

2.5.1 - Autonomi 

Ordet autonomi härstammar från grekiskans ord autos (själv) och nomos (bruk, ordning, lag) 

(Nationalencyklopedin 2012b). Man kan se och tolka begreppet via ett etiskt perspektiv eller 

ett moralfilosofiskt perspektiv. Om man ser begreppet autonomi ur ett moralfilosofiskt 

perspektiv handlar det om barnens okränkbara värde. Ur ett etiskt perspektiv syftar detta 

begreppet på barns frihet och kallas även autonomiprincipen. Man arbetar med att uppmuntra 

barn att utveckla sin egen identitet (Orlenius & Bigsten 2006). 

I förskolans läroplan kan man koppla autonomi till ”förskolan ska sträva efter att varje barn  

utvecklar sin identitet och känner trygghet i den” (Skolverket 2010 s11). I ett mångkulturellt 

samhälle läggs det även vikt vid att ”förskolan ska sträva efter att varje barn som har ett annat 

modersmål än svenska utvecklar sin kulturella identitet och sin förmåga att kommunicera 

såväl på svenska som på sitt modersmål” (Skolverket 2010 s13). Här knyts identiteten ihop 

med den kulturella integriteten för att motverka att någon känner sig kränkt. Man kan 

samtidigt skilja på autonomi och integritet via att autonomi är knutet till en människas 

handling medans integritet finns inom alla människor.  

 

Ur ett samhällsperspektiv är autonomiprincipen något som inte ska påverka människors liv 

eller livsstilar (Rothstein 2002), utan begreppet knytts snarare ihop med en liberal demokrati 

(Orlenius & Bigsten 2006). 

 

2.5.2 - Integritet 

Ordet integritet är ett latinskt ord som betyder hel eller komplett och begreppet syftar på att 

varje människa ska bli bemött med respekt både vuxna och barn. När man inte respekterar en 

människa kränker man dennes integritet (Orlenius & Bigsten 2006). I Håkans Thotséns bok 

Omvårdnadsmodeller, människosyn och etik lyfter han fram några integritetsgränser”. 
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Det materiella jagets integritet 

För barn kan detta innebära att de uppfattar det som om någon lånar, leker eller förstör något 

som är deras som t.ex. någon leksak. Ju större värde barnen sätter på föremålet ju större blir 

denna kränkning.  

Kroppsjagets integritet 

Hur uppfattar barn att man tar eller rör vid dem vid olika situationer. Att hjälpa barn vid på 

toa kan uppfattas som kränkande eller att barnen behöva sitta i ett knä.  

Livsrumjagets integritet 

Varje människa har en ”trygghetszon” runt om kring sig. I denna zon kommer man inte in 

utan här bjuds man in på individens villkor. 

Kulturell integritet 

I ett mångkulturellt samhälle ska alla ges en möjlighet att bejaka sitt kulturella arv. Man 

kränker en människas integritet då man berövar de möjlighet till sin egen kulturella identitet 

via t.ex. mat, kläder eller religionsutförande. 

Informations integritet 

Ett barn ska känna sig trygg när de anförtror sig till en vuxen, det som barnen anförtror en 

vuxen ska kunna stanna där i största möjliga mån. Detta syftar på en sorts personlig sekretes. 

Föräldraintegritet 

Att föra en god dialog tillsammans med vårdnadshavare, inte ta ställning eller att prata illa om 

någon vuxen i barnens närhet, detta kan uppfattas kränkande för barn. 
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Det psykiska jagets integritet, detta delar han in i underrubriker 

 Självbestämmande 

Barn ska ses som kompetenta och det innebär bland annat att de ska i största 

möjliga mån få möjlighet till att själv få bestämma t.ex. om de behöver gå på 

toaletten. 

 Självkompetens 

När vi ser barnen som kompetenta måste man även få visa att de är kompetenta. 

Låta dem ta på sig själva eller själva få hälla mjölk i glaset om de säger att de 

kan det. 

 Hemliga rum 

Barn kan ha känslor eller värderingar de inte känner sig bekväma att prata om 

för vem som helst. Det kan innebära att de kan känner sig kränkta att behöva 

dela med sig av dessa.  

 Åsiktsjaget 

Både vuxna och barn har rätt till en egen åsikt, när denna åsikt blir ifrågasatt 

eller nonchalerad kan det innebära en handling som uppfattas kränkande 

(Thorsén 1997) 

2.5.3 - Jämställdhet och jämlikhet 

Jämställdhet handlar om jämlikhet mellan könen. Använder man begreppet jämlikhet istället 

innebär det allas lika värde oavsett kön, etnicitet, religion och åsikt. Man bör bemöta barnen 

med respekt och arbetar aktivt för att barnen ska förstå deras lika värde oavsett deras olikheter 

(Länsstyrelsen Västmanland 2010; Margaretha Öhman 2006). Det är viktigt att lyfta fram 

barnens olikheter som en tillgång som de kan dela med sig av, samtidigt är det också viktigt 

att lyfta fram deras likheter som gör att de kan känna samhörighet med varandra. 

Man kan dela upp begreppet jämställdhet i två grupper. Den kvantitativa jämställdheten står 

för en jämn könsfördelning mellan män och kvinnor. Den andra är kvalitativ jämställdhet som 

handlar om att män och kvinnor ska ha lika villkor och det är denna typ som nämns i 

läroplanen (Länsstyrelsen Västmanland 2010). I Lpfö 98 som reviderades 2010 står det 
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”Förskolan ska motverka traditionella könsmönster och könsroller. Flickor och pojkar ska i 

förskolan ha samma möjligheter att pröva och utveckla förmågor och intressen utan 

begränsningar utifrån stereotypa könsroller” (Skolverket 2010 s7).  

 

2.5.4 - Solidaritet 

Innebär att man som individ eller som grupp tar ansvar för någon eller något. Att man utan att 

se till sitt eget intresse först och främst. Det handlar även om att man ska kunna räkna med att 

andra visar solidaritet för dig när du behöver det. I förskolan yttrar sig generellt solidaritet 

främst när det gäller utsatta barn eller barn som behöver en särskild omtanke (Skolverket 

2011). 

För att förskolan ska fungera som en väl fungerande institution krävs det att barn och vuxna 

visar solidaritet och omtanke med varandra för att gruppen ska fungera. I förskolans läroplan 

står det verksamheten ska visa ”solidaritet med svaga och utsatta” (Skolverket 2010 s6). 

Förskolan arbetar aktivt för att motverka kränkande behandling, trakasserier och 

diskriminering. Ur ett globalt perspektiv står solidaritet för att hjälpa och stötta människor i 

behov. Att man som ett industriland stöttar med nödvändiga resurser länder som lider av 

fattigdom och förtryck (Skolverket 2011). 

 

2.6 - Pedagogers förhållningssätt till värdegrunden 

En pedagogs uppgift på förskolan är komplex då man ska tillgodose varje barn samtidigt ska 

du även se till hela gruppen och dess intresse. Detta kan ses som omsorgsetik och vilket som 

för stunden prioriteras högst av individ eller grupp blir situationsbundet (Orlenius & Bigsten 

2006). De värderingar ett barn kommer att ta till sig och bära med sig i hela sitt liv är 

beroende av det sociala och kulturella omvärld det omges med (Osbeck 2004). När barnen blir 

större blir rättviseprincipen viktigare. Varje barn måste kunna lita på pedagogerna på 

förskolan eller lärarna i skolan så de inte favoriserar någon annan på bekostnad av andra 

(Orlenius & Bigsten 2006). Ett viktigt redskap för pedagoger i det praktiska arbetet med 

värdegrunden är den deliberativa demokratin som även kallas samtalsdemokrati. 

Samtalsdemokrati går ut på att samtal och dialoger hamnar i fokus i arbetet. För att detta ska 

kunna genomföras krävs det att en öppen dialog mellan alla som är involverade i barnens 



15 
 

utveckling där man ska kunna föra en diskussion runt etik och moral där alla ska komma till 

tals. Det gäller att tillsammans kunna komma fram till en lösning (Skolverket 2000). 

När man använder sig av begreppet yrkesetik sker det oftast via etiska regler och riktlinjer när 

man ser på hur pedagoger i förskolan ser på sin yrkesetik syftas det oftast på ett etiskt 

ställningstagande och moraliska handlingar (Orlenius & Bigsten 2006). År 2000, året efter det 

såkallade värdegrundsåret kom skolverket ut med en rapport som var en fördjupningsstudie av 

begreppet värdegrund och hur pedagoger skulle förhålla sig till den. Såhär beskriver de hur 

pedagoger ska förhålla sig till värdegrunden:  

En persons värderingar kan aldrig statiskt tillskrivas en viss kultur, kön eller socioekonomisk klass. 

Värderingar och normer formas i samspelet mellan människor och av det kulturella, ekonomiska och 

sociala sammanhang som människan befinner sig i och påverkas av. Barnomsorgen och skolan kan 

genom sina förväntningar och sitt pedagogiska arbete motverka och bryta traditionella mönster. Detta 

kräver att personalen har kunskap om och är medvetna om den betydelse som faktorer som kön, klass och 

etnicitet har (Skolverket 2000 s9). 

 

Den första juni år 2001 gick Lärarnas Riksförbund och Lärarförbundet gemensamt ihop för att 

ta fram de yrkesetiska riktlinjerna för lärare. De kom fram till fyra riktlinjer lärare bör arbeta 

efter och dessa presenterades gemensamt på ”lararesyrkesetik.se”. Riktlinjerna var 

  

2.6.1 - Eleven (barnet) alltid i centrum  

Detta går ut på att man som pedagog alltid ska sätta barnen i centrum, se barnen som individer 

samtidigt som en del i en större grupp. Runt denna riktlinje ligger de flesta av de etiska 

grundprinciperna. Barnen ska inte känna sig kränkta eller diskrimineras för sitt kön, sexuell 

identitet, etnisk, politisk och religiös tillhörighet eller social och kulturell bakgrund. 

 

2.6.2 - Läraryrket och den professionella yrkesutövningen  

Som pedagog måste man föregå med gott exempel. Använda sin yrkeskunskap för att 

utveckla verksamheten. För att utveckla sig själv och verksamheten krävs det att pedagoger 

håller sig uppdaterad på ny forskning och annan beprövad pedagogik. I verksamheten måste 

man ta ansvar för barns utveckling utan också hur och vad de lär. 
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2.6.3 - Att upprätthålla lärares yrkesetik  

Detta innebär att alla inom verksamheten arbetar aktivt med sin professionella yrkesetik. Man 

ska ha en fortlöpande dialog rörande det etiska ställningstagande som dyker upp och arbeta 

aktivt mot allt som strider mot yrkesetikens människo- och kunskapssyn 

 

2.6.4 - Lärares samhällsuppdrag  

I förskolans läroplan står det att vi ska förbereda barnen för ett demokratiskt samhälle med 

rådande normer och värderingar. Förskolan och dess verksamhet regleras efter styrdokument 

som är uppbyggd på demokratiska värderingar och etiska principer. 

(lararesyrkesetik.se 2012) 
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3 - Metod 

3.1 - Metodval 

Då syftet med mitt arbete är att belysa hur pedagoger i förskolan ser på värdegrunden och hur 

de omsätter den i praktiken valde jag att använda mig av enkäter i min undersökning. Valet av 

metod i detta arbete stod mellan intervjuer eller enkäter. Fördelen med enkätundersökning är 

att det ger möjlighet att komma ut till ett större antal pedagoger och på så sätt få ett större 

underlag med material att arbeta med. Alla som är delaktiga ges även i denna metod samma 

frågor och svarsmöjligheter och man minimerar den mänskliga omedvetna styrningen som 

kan ske i t.ex. intervjuer (Patel, & Davidson 2003). Nackdelen med valet av enkäter som 

metod är att om valet hade skett med hjälp av intervjuer hade man haft möjlighet att ställa 

följdfrågor. Detta hade bidragit till att man fått mer utvecklande svar om det skulle behövas 

något som inte gavs med hjälp av enkäter (Backman 2010) 

 

Enkäternas uppbyggnad kommer att vara tre stycken allmänna frågor med svarsalternativ följt 

av sju stycken öppnare formulärs frågor (bilaga 2). 

 

Metoden jag valt kommer att vara av en kvantitativ sort men även en kvalitativ sort. Den 

kvalitativa metoden kommer att yttra sig främst i att de sju frågorna som är av öppnare 

karaktär där pedagogerna ges en möjlighet att föra ett eget resonemang runt frågeställningen. 

Den kvantitativa metoden sker genom de tre första enkätfrågorna (Olsson & Sörensen 2007). 

Det fanns vid behov även inplanerad intervju för att få mera djupgående svar på min 

frågeställning. 

 

3.2 - Urval 

Min undersökning kommer att ske i en mindre kommun. Jag har valt ut fyra förskolor fördelat 

på 11 stycken avdelningar, två som ligger centralt och två som ligger lite utanför. Det fanns 

ingen tanke bakom valet av just dessa fyra förskolorna mer än att jag har haft kontakt tidigare 

med dessa fyra förskolor och på så sätt visste de redan innan vem jag var. Undersökningen 

kommer att ske med hjälp av en enkät som gavs ut till 32 stycken respondenter. Jag valde att 

göra undersökningen med både förskollärare och barnskötare. Detta skedde för att jag anser 

att värdegrundsarbetet är en så viktig del av förskolans verksamhet och alla som aktivt arbetar 

tillsammans med barnen bör sträva efter samma mål oavsett vilken utbildning man har.  
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3.3 - Etiska överväganden 

Från det etiska övervägandet utgick jag från de fyra grundläggande forskningsetiska 

principerna. Informationskravet skedde via att tillsammans med alla enkäter följde det med ett 

brev där det tydligt framkom vad mitt syfte med uppgiften var och att svara på enkäterna var 

frivilligt. Samtyckeskravet innebar inte bara att enkäterna var frivilliga utan även att 

pedagogerna kunde när som helst tills materialet var insamlat välja att inte fortsätta vara 

delaktig, när väl materialet var insamlat kunde man inte plocka ut en specifik enkät. När det 

gäller konfidentialitetkravet skedde alla enkäterna anonymt och inga av de förskolor eller 

avdelningar pedagogerna jobbar vid nämns inte någonstans. Nyttjandekravet förklarades att 

den data som samlas in kommer endast att användas i mitt examensarbete, lärare och annan 

skolpersonal kommer inte att få tillgång till insamlade data. När studien är genomförd 

kommer all insamlad data att förstöras. 

All information som stod på framsidan av enkäten berättade jag även muntligt, jag berättade 

även att vid färdigt arbete kommer den att publiceras på Karlstads Universitets hemsida och 

därmed bli en offentlig handling.  

 

3.4 - Validitet och Reliabilitet 

I denna uppgift har jag strävat efter att få en så hög validitet och reliabilitet som möjligt. Med 

validitet menar man att man verkligen tittar närmare på det som är relevant utifrån mitt syfte. 

Reliabilitet handlar om pålitlighet. Runa Patel och Bo Davidson beskriver i boken 

Forskningsmetodikens grunder – Att planera, genomföra och rapportera en undersökning 

(2003) att det finns tre tumregler när det gäller validitet och reliabilitet.  

”Hög reliabilitet är ingen garanti för hög validitet” (Patel & Davidson 2003 s99) det menas att 

man kan göra en pålitlig undersökning utan att det fyller någon funktion om man undersöker 

fel saker. I min undersökning har det lagts stor vikt vid att enkätfrågorna är formulerade på ett 

sådant sätt att de svarar upp på mitt syfte och frågeställning på ett bra sätt. 

”Låg reliabilitet ger låg validitet” (Patel & Davidson 2003 s99) menas att är inte materialet 

som samlas in pålitligt tillför det inte något i frågeställningen rörande syftet. I min 

undersökning har alla pedagoger i verksamheten fått möjlighet att vara delaktiga. Att inte 

utesluta någon ger möjlighet till en bred svarsfrekvens. 
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”Fullständig reliabilitet är en förutsättning för fullständig validitet” (Patel & Davidson 2003 

s99) menas för att få ett fullständigt resultat som möjligt krävs det ett tillförlitligt material. I 

min undersökning har jag konstruerat enkäter med relativt öppna frågor och inte för många så 

det tidsmässigt inte ska ta för lång tid att svara på något som skulle kunna dra ner antal svar. 

Enkäterna är även anonyma så flera ska känna sig trygga att beskriva sin egen värdegrund 

utan att någon ska kunna lägga värderingar i deras svar.      

 

3.5 - Genomförande 

Jag började min undersökning med att ta kontakt med de fyra förskolorna och frågade om jag 

fick lämna ut enkäterna. Trettiotvå stycken lämnades ut på förskolorna och tjugo svar kom 

tillbaka. Det lämnades även ut ett kuvert på varje förskola som alla svar skulle lämnas i, detta 

pågrund av att när enkäterna var anonyma ville jag inte gå runt bland pedagoger och hämta 

dem styckvis. En vecka senare hämtades kuvertet och de enkäter som då låg i är med i 

undersökningen. Vid hemkomst numrerades alla enkäter för att underlätta senare 

sammanställning av resultatet. Arbetet bearbetades och kategoriserades med hjälp av 

”värdepedagogisk modell om lärarens yrkesetik”. Resultatet presenteras i ett stapeldiagram 

med stöd av en löpande sammanställd text av resultatet. 

 

3.6 - Analysmetod 

Då mitt syfte med detta arbete handlar om pedagogers yrkesetik kommer enkäterna 

kategoriseras och analyseras med hjälp av ”värdepedagogisk modell om lärarens yrkesetik” av 

Kennert Orlenius och Airi Bigsten (2006). Materialet ska inte fungera som en mall över hur 

man ska arbeta utan syfte är att ge pedagoger ett materiall som de kan samtala och reflektera 

över deras yrkesetik. Modellen är uppbyggd i olika lager där varje lager spelar en roll och 

inget av dem går att utesluta. I modellen utgår man från dess mitt, där utgår man från 

individens egna värderingar och normer.  I det dagliga arbetet med barn på förskolan spelar de 

etiska grundprincipena in som pressenteras i litteraturdelen. Läroplanens värde handlar om de 

etiska värdena alla som är delaktiga i verksamheten ska följa ” 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” (Skolverket 2010 s 4). Det yttre lagret uppfattas som 
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yrkesetiska förhållningssätt baserade på olika situationer och vilka värderingar som används i 

de olika tillfällena.    

Till denna modell beskriver även Orlenius och Bigsten (2006) att det finns sex stycken 

generella yrkesetiska principer.  

Omsorgsprincipen som ska skydda barnen mot fysiska och psykiska skador.  

Integritetsprincipen innebär att man ska respektera barn och vuxnas rätt till integritet.  

Autonomiprincipen låter barnen själva vara med och bestämma.  

Rättviseprincipen, behandla alla rättvist.  

Ärlighetsprincipen, var sanningsenligt.  

Godhetsprincipen, ha barnen i centrum och gör så gott du kan i alla situationer.  

(Olenius, K & Bigsten, A 2006) 

 

"Värdepedagogik modell om lärarens yrkesetik” (Orlenius & Bigsten 2006) 
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4- Resultat  

Enkäterna visuella redovisning sker med hjälp av fem stapeldiagram. ”Figur 1” visar antal år 

som pedagoger har jobbar i barnomsorgen. På de resterande fyra diagrammen presenteras 

svaren i procentform även om jag är medveten att det är för få respondenter för att på ett bra 

sätt använda procentform sker detta för att lättare få en enhetlig överblick av resultatet. 

Värdena som resultatet bygger på är varierande på grund av att i enkäterna kom det fram fler 

än ett värde från vissa pedagoger per fråga dvs. enkäterna är baserade på antal svar/värden 

och inte antal pedagoger som var delaktiga i studien. De tre sista diagrammen är 

sammanställda med hjälp av ”värdepedagogisk modell om lärarens yrkesetik” av Kennert 

Orlenius och Airi Bigsten (2006)   

  

4.1 (20 svar) 

Enkäten lämnades ut till trettiotvå stycken pedagoger fördelade på fyra stycken förskolor, elva 

avdelningar. Jag fick tillbaka tjugo stycken svar fördelat på arton stycken förskollärare och 

två stycken barnskötare. Pedagogerna som har svarat på enkäten har lång erfarenhet av 

barnomsorgen och värdegrundsarbetet. Deras yrkesamma år är fördelat enligt figur 1

 

4.2 (33 svar) 
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Enligt figur 2 är anledningen till att många pedagoger började jobba inom barnomsorg eller 

utbilda sig till förskollärare eller barnskötare är i de flesta fall att de redan från en ung ålder 

har tyckt det var roligt att leka och vara barnvakt till barn. En pedagog förklarar ”Jag har alltid 

tyckt om barn, ville arbeta med ett yrke som hade varierade arbetsdagar”. När många har fått 

möjlighet att pröva på att jobba inom barnomsorgen tycker de att det har varit ett roligt och 

inspirerande yrke. Yrket beskrivs av en pedagog som ”stimulerande och omväxlande, det 

finns ingen dag som är den andra lik. Barn är härliga och roliga. Intressant att följa deras 

utveckling”.  

 

4.3 (36 svar) 

I figur 3 ser man att många inom barnomsorgen ser värdegrunden som en gemensam grund i 

förskolan. Skulle man inte ha en bra och stabil värdegrund att stå på spelar inte pedagogiken 

någon roll. Värdegrunden förknippas oftare med vissa begrepp som lyfts fram mer än andra. 

Alla barn har samma värde oavsett vilket kön eller etnicitet det tillhör. Man bör respektera 

alla individers integritet för att motverka kränkningar. Man måste se till sin egen 

fårhållningssätt i den dagliga kontakten. Uppmärksamma hur man bemöter andra. Detta 

beskriver en pedagog som ”Vi lägger grunden för ett livslångt lärande. Viktigt att föräldrarna 

känner att de lämnar barnen till en förskola som de har förtroende för”. 

Analys (figur3) 

Svaren från pedagogerna lyfter fram de demokratiska värdena som det vanligaste 

förhållningssättet. Detta sker nästan uteslutande via svaret barns lika värde som framkommer i 

23 % och resterande 10 % nämner bemötande . De moraliska värdena är det framförallt 

respekt och empati som anges. De generella principerna som beskrivs är integritetsprincipen 
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som handlar om att motverka kränkning av barnens integritet. De övriga svaren som redovisas 

handlar om att man ska uppmuntra till ett livslångt lärande och pedagogers yrkesmässiga 

förhållningssätt.  

 

4.4 (26 svar) 

I figur 4 ser man att värdegrunden och de demokratiska målen framgår tydligt i läroplanen då 

barnen ska få en trygg, rolig och lärorik tid på förskolan. Att ha en bra värdegrund är den 

viktigaste pusselbiten för att nå dit. Värdegrunden är en viktig del i läroplanen. En självklar 

och naturlig del av de mål som förskolan ska uppnå. Att jobba med värdegrunden finns det 

önskemål om att det skulle få en större roll än andra mål i läroplanen som t.ex. matematik och 

teknik. När värdegrunden synliggörs i läroplanen blir det att pedagoger tänker till lite extra 

över begreppet och hur det ska genomsyra verksamheten. Läroplanen ger pedagoger en 

riktlinje vilket förhållningssätt man ska ha inom förskolan och förmedla vidare som barnen 

sedan har med sig i framtiden. Det läggs stor vikt vid att vara goda förebilder. Hjälper man 

barnen att bearbeta konflikter samt reda ut missförstånd, kompromissa och respektera 

varandra har man kommit en bra bit på vägen 

Analys (figur 4) 

Även här är demokratiska värden mest representerade. Vanligaste svaret är den dagliga 

dialogen tillsammans med barn och pedagoger som förebilder. När det kommer till 

pedagogiska värden är ett livslångt lärande och samarbete som beskrivs. Samarbetet handlar 

om alla inom verksamheten, barn - barn, vuxna – barn och vuxna – vuxna. Här nämns även 

samarbetet med hemmet. I kategorin generella principer rör det sig om omsorgsprincipen och 
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integritetsprincipen som nämns. Övriga värden som nämns är att barnen ska känna sig trygga 

i verksamheten och att man ska respektera alla individer i verksamheten. 

 

4.5 (52 svar) 

I det praktiska arbetet på förskolor visar figur 5 att värdegrunden kommer mycket in i det 

estetiska via temaarbeten, lekar och sånger. Det förs även en daglig dialog med barnen om 

vad de tycker är roligt och vad de vill göra. Dialogen förs även mellan pedagoger dagligen för 

att verksamheten ska bli så bra som möjligt.   

Värdegrunden diskuteras inte så ofta i sin helhet utan den ligger mer som en grund för 

verksamheten. Dialogen förs oftare med delar av värdegrunden som lyfts ut och diskuteras 

som t.ex. hur man ska vara mot varandra. i sin helhet sker det oftare när verksamhetens 

ledstjärnor och handlingsplaner ska revideras. Detta material har varje förskola tagit fram 

tillsammans med rektorer. Materialet är ”Plan mot diskriminering och kränkande behandling” 

som varje förskola lyfter fram sina egna förhållningssätt och arbetssätt rörande 

värdegrundsarbetet. Som ett komplement till detta kommer även verksamheternas egna 

ledstjärnor som t.ex. ”ge barnen god omsorg och trygghet, vilket ger förutsättningar för 

språkutveckling, lärande och tilltro till den egna förmågan. Detta är i sin tur förutsättningen 

för ett gott socialt samspel” eller ”Vårt förhållningssätt skall vara sådant att barnen blir 

medvetna och trygga samt lär sig att lita till sin egen förmåga”. En gång per år revideras dessa 

och då ges pedagogerna möjlighet att på djupet gå in i värdegrundsarbetet.   

 

Värdegrunden ska finnas med som en naturlig del av det dagliga arbetet i allt från de dagliga 

samtalen med barn och föräldrar till planering av verksamheten. Allt genomsyras medvetet 

0 
5 

10 
15 
20 
25 
30 
35 

Hur arbetar du/arbetslaget med värdegrunden? 

Antal svar % 

Figur 5 



25 
 

eller omedvetet av värdegrunden och en öppen och tydlig dialog bidrar till att göra den 

tydligare. I verksamheten sker det dagligen en öppen och oftast en direkt dialog med barnen 

rörande vad som är rätt/fel, empati, ansvar och respekt men allt kan man göra bättre. Man 

pratar med barnen om värdegrunden och dess innebörd men ofta blir arbetet situationsbundet. 

Om något barn känner sig att de har blivit behandlat på fel sätt och/eller kränkt tar man upp 

det direkt med de berörda parterna eller ibland även i hela gruppen. Detta ledar till att 

diskussioner i arbetslaget blir ofta ”lösningar” på värdegrundsfrågor. Att ta till ett hjälpmedel 

i arbetet med värdegrunden kan hjälpa. Att spela upp och synliggöra problem med hjälp av 

t.ex. dockteater tillsammans med barnen, inget barn behöver känna sig utpekad men ändå 

förstå innebörden av en handling, det kan få barnen att öppna upp och prata om problem. 

 

När man pratar om det finns några problem med att arbeta med värdegrunden nämns nästan 

alltid tid och för lite pedagoger i barngrupperna som ett stort dilemma. Tidsmässigt önskar 

man att de gavs mer egen tid för barnen, för att kunna synliggöra alla individer så bra som 

man skulle önska. Man skulle önska att det fanns mer tid för personalen att kunna sitta och 

diskutera situationer och problem som dyker upp i verksamheten. Personalfrågan är också för 

att ges möjlighet att kunna se alla barn på ett tillfredställande sätt, en pedagog beskriver det 

som ”vissa barngrupper är stora och vissa barn tar mycket energi om man inte får bra stöd av 

föräldrarna och andra resurser så får man kämpa själv i arbetslaget. Då kommer ofta barn i 

kläm som inte hörs så mycket” 

 

I det dagliga arbetet kan det uppfattas som svårt att aktivt arbeta med olika värden, saknar 

gruppen barn med en annan trosuppfattning eller föräldrar med annan sexuell läggning blir 

inte arbetet så naturligt som man skulle kunna önska och risken finns att det arbetet faller lite 

bort i glömska. 

 

Om det skulle uppstå något problem rörande värdegrunden måste det finnas en klar och öppen 

dialog hur svårt det än skulle vara. Alla har och kommer att ha dåliga dagar då måste man 

försöka stötta varandra i arbetslaget och tänka positivt. 

 

Analys (figur 5) 

Även här spelar den dagliga dialogen mellan alla inom verksamheten, barn - barn, vuxna – 

barn och vuxna – vuxna en viktig del i de demokratiska värdena. Jämlikhet nämns även här 



26 
 

som ett värde som det arbetas med. På denna fråga kommer det även svar rörande de estetiska 

värdena. Dessa svar kretsar runt tema arbete, lekar och sånger på förskolan. Svaren som kom 

rörande de pedagogiska värdena handlade om individens utveckling och mål som sätts upp 

med verksamheten. Övriga värden som nämndes rörande det praktiska arbetet i förskolan var 

diskussioner tillsammans med barnen rörande ansvar och respekt men även att barnen skulle 

känna sig trygga i verksamheten  

 

4.6 (30 svar) 

När pedagogerna aktivt gör barnen delaktiga i verksamheten sker detta via den dagliga 

dialogen, man fångar upp vad de pratar om och vad de föreslår för aktiviteter efter deras 

intressen. I vissa delar är barnen mer delaktiga än andra delar. I den dagliga verksamheten 

rörande vardagsaktiviteter sker oftast bestämmande med hjälp av demokratiska beslut. Barnen 

kan i vissa fall få ”egna” dagar där de får bestämma mer t.ex. mat eller aktiviteter.  Då barnen 

är indirekt delaktiga är det pedagogen som sätter aktiviteterna efter att vad de vet barnen 

tycker är roligt eller med hjälp av att observera barnens intressen och aktiviteter.  

 

När det kommer till verksamheternas tema planeras de i första stadiet av pedagoger efter 

vilket mål de vill uppnå med temat. När syftet är satt blir barnen i många fall mer delaktig i 

utformningen förklaras som ”oftast är det personalen som bestämmer tema utifrån 

barngruppens sammansättning och intresse, men vi försöker att få barnen delaktiga genom att 

fråga mycket om vad de tycker att vi ska göra”. 
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Analys (figur 6) 

Till största delen svarar pedagogerna att barnen är aktivt deltagande i planeringen av 

verksamheten. Detta sker nästan uteslutande då pedagoger för en dialog tillsammans med 

barnen om vad de vill göra och vad de är intresserade av. När det nämndes vardags aktivitet 

var alla barn på ett eller annat sätt aktivt deltagande. När det gällde större teman blev barnen 

mindre eller indirekt delaktiga i planeringen.   
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5 - Diskussion 

5.1 – Metoddiskussion 

Innan jag konstruerade enkäterna satte jag mig in i grundläggande kunskap rörande 

värdegrunden. Jag satte frågorna i enkäten så de svarar upp till mitt syfte och frågeställning på 

bästa möjliga sätt. Att göra enkäter baserad på mitt syfte tyckte jag var ett bra val då målet var 

att få en större förståelse för pedagogers syn på värdegrunden. Enkäter gav mig möjlighet att 

komma ut till ett större antal pedagoger och ett större underlag med material att arbeta med. 

Problemen med enkäter blev att jag inte gavs möjlighet att ställa följdfrågor för mer 

utvecklande svar. 

Informationen som kom fram var bra, tillförlitlig och svarade på syftet på ett bra sätt. Det som 

kunde varit bättre var svarsfrekvensen för att få ett ännu större material att arbeta med. Jag 

tror inte resultatet är missvisande för vad pedagogerna på dessa fyra förskolor har för syn på 

värdegrunden då majoriteten i arbetslagen har svarat på enkäten. Vid en högre svarsfrekvens 

av enkäterna tror jag inte resultatet skulle ändra sig, det som skulle kunna komma vore mer 

och annorlunda svar på pedagogers personliga värdegrund. Anledningen inte alla enkäter kom 

tillbaka kan man bara spekulera i. Jag tror i många tyckte inte tiden fanns att göra enkäten på 

ett bra sätt. Tiden de gavs för att fylla i enkäten var sju dagar varav fem var arbetsdagar. 

Tidpunkten det skedde var även när en del förskolor hade inskolning av nya barn. Då detta 

arbete var tidsbestämt under förhållandevis få veckor gavs det inte några möjligheter att ge 

pedagogerna mer tid för enkäterna tyvärr.   

När det kommer till valet att göra enkäterna anonyma tycker jag att det var ett lyckat val. 

Resultatet i enkäterna speglar pedagogers värderingar. Jag tror att jag fick fler öppna och 

ärliga svar när svaren skedde anonymt.  

Att använda sig av enkäter tyckte jag svarade på mitt syfte under omständigheterna på ett bra 

sätt. Det som skulle kunna göras för att få ett större material att arbeta med vore att ha fler 

pedagoger som svarar på enkäterna. Jag hade även kunnat göra intervjuer som ett komplement 

för att få en ännu större fördjupning av ämnet. Det fanns två anledningar varför inte dessa två 

komplement till enkäterna genomfördes. Under rådande förhållande fick jag ett bra material 

att arbeta med av enkäterna och tiden med arbetet var knapp.  
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5.2 - Resultatdiskussion 

5.2.1 - Värdegrundsbegreppet 

Man ser värdegrundsbegreppet som mångtydligt, i läroplanen finns det begrepp som man ska 

sträva efter men inte hur. Teoretiskt är värdegrunden i förskolan uppbyggd av demokratiska 

värden och detta värde ska genomsyra all verksamhet. De demokratiska värdena som 

läroplanen lyfter fram är respekt, solidaritet och ansvar men också integritet, jämlikhet och 

solidaritet med svaga och utsatta (Skolverket 2010). De demokratiska värdena är något som 

man inte kan bortse ifrån och i den finner pedagogerna en gemensam och stabil värdegrund 

som de kan utgå från. När man ser till förskolans gemensamma värderingar som kommer fram 

i undersökningen sker det oftast genom ett etiskt förhållningssätt. I det vardagliga arbetet sker 

det genom etiska värden och normer (Orlenius 2001). För att uppnå dessa värden arbetas det 

med en öppen och daglig dialog där varje pedagog i arbetslaget tillför något och tillsammans 

finner man en typ av gyllene medelväg inom arbetslaget som fungerar. I läroplanen beskrivs 

värdena som verksamheten ska grunda sig på med ”Människolivets okränkbarhet, individens 

frihet och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet mellan könen samt solidaritet 

med svaga och utsatta är värden som förskolan ska hålla levande i arbetet med barnen” 

(Skolverket 2010 s4). Förutom det ska även verksamheten erbjuda barnen en trygg, rolig och 

lärorik verksamhet där både barn och föräldrar känner sig trygga. Förskolan har två 

huvuduppdrag, att främja lärande och barn social utveckling som verksamheten ska sträva 

efter att uppnå. Har barnen en trygg, rolig och lärorik verksamhet att gå till gynnar detta 

förutsättningarna till ett livslångt lärande (Skolverket 2000). 

Ser man till svaren i enkäterna ser man att pedagogerna lyfter fram dessa moraliska värden 

som viktigare än vad man kan tolka läroplanen anser dem att vara. Detta skulle kunna bero på 

att man lyfter fram de moraliska värdena före de demokratiska värdena när man ser till sin 

egen värdegrund. För att djupare förstå detta får man gå tillbaka till i vilka sammanhang dessa 

värden används. Om man använder sig av moral och etik i ett sammanhang används oftast 

moral när man beskriver en människas praktiska handling medans etik används när man 

beskriver människor värderingar och handlingar, dessa värden blir på så sätt personliga 

(Orlenius 2001; Thornberg 2006).   

Som pedagog bör man tänka på sitt eget förhållningssätt, hur bemöter man andra människor? 

Sträva efter att vara goda förebilder. Man ska sträva efter att ge barnen de största 

möjligheterna till ett livslångt lärande, detta innebär naturligtvis också att även vuxna 
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människor har mycket att lära. I enkäterna ser man även att de pedagogiska värdena har en 

större svarsfrekvens i läroplanen (fig. 4) än i pedagogernas egen värdegrund (fig. 3). Det kan 

man härleda till att de pedagogiska värdena är mer knutna till ett livslångt lärande som är ett 

viktigt begrepp som knyts till förskolans verksamhet. (Skolverket 2000).  

I enkäterna kom det fram att det fanns önskemål om att värdegrunden fick en större roll i 

verksamheten. Det jag tror det grundar sig i är att man kan uppfatta värdegrundsfrågor som 

något som håller på att hamna i skymundan för läs- och skrivämnen i skolan men även inom 

förskolan något som kan resultera i att värdegrundsarbetet får mindre och mindre utrymme. 

Ser man bara till ämnen finns risken med det men tanken med värdegrunden är den ska 

genomsyra all verksamhet oavsett om det är läs- eller skrivämnen så ska den finnas med 

(Orlenius 2001).  

 

5.2.2 - En pedagogs yrkesetik ur ett värdegrundsperspektiv 

En pedagogs uppgift på förskolan är komplex då man ska tillgodose varje barn samtidigt som 

man ska se till hela gruppens intresse. I enkäterna ser man att pedagogernas värdegrund lyser 

igenom i det praktiska arbetet som sker oftast via de estetiska värdena som temaarbeten, 

sånger och lekar. Man försöker i så stor utsträckning som möjligt integrera barnen i 

verksamhetens beslut. Ju mer man ger barnen möjlighet att integreras i gruppen ju mer byggs 

deras egen identitet upp och risken med att barnen ska känna sig kränkta och utsatta minskar 

(Orlenius & Bigsten 2006). Detta leder fram till vad som står i förskolans läroplan ”förskolan 

ska sträva efter att varje barn utvecklar sin identitet och känner trygghet i den” (Skolverket 

2010 s11). Vidare kommer det fram i enkäterna att man lyssnar på barnen och tar in deras 

intressen i vissa fall får barnen egna dagar de kan vara med och bestämma lite extra på. När 

gruppen ska ta ett gemensamt beslut försöker man lyssna in och ta ett demokratiskt beslut i så 

stor utsträckning det går. Man försöker sätta barnen och deras utveckling i centrum. Om man 

ser till läraryrkets yrkesutövning innebär det att man som pedagog inte bara tar ansvar för 

barns utveckling utan också hur och vad de lär (lararesyrkesetik.se 2012) 

 

Arbetet med värdegrunden är lika mycket situationsbundet som det är förebyggande. Det som 

menas med det är att många gånger i verksamheten händer saker, saker som inte behöver vara 

menade utan bara blev fel, då måste man som pedagog gå in och starta upp en dialog över vad 

som hände och vilka konsekvenser det fick. Det förebyggande arbetet är det som sker 
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dagligen på förskolor via dialoger eller via styrda aktiviteter. Detta arbete involverar kanske 

inte aktivt hela värdegrunden samtidigt utan pedagogerna lyfter fram olika bitar vid olika 

tillfällen och jobbar mer aktivt med dem. Man försöker komma på ”lösningar” på 

värdegrundsfrågor något som kan ske med hjälp av t.ex. dockteater. För att inga barn ska 

känna sig utpekade men ändå ta till sig innebörden. Dialogens roll lyfts fram i undersökningen 

att den spelar en viktig roll i värdegrundsarbetet. Med dialogen hjälp ges pedagoger och barn 

stora möjligheter att arbeta och reflektera över etiska eller moraliska värden (Skolverket 

2000) 

Ett stort dilemma som många känner är att det fattas tid och pedagoger. Många pedagoger 

önskar att det kunde finnas mer tid till egentid för alla barn, synliggöra alla individer mera. 

Detta innebär inte att barnen inte synliggörs utan möjlighet att synliggöra dem mer. Man 

skulle även önska sig mer möjlighet att sitta i arbetslag och diskutera igenom situationer 

rörande värdegrundsfrågor. Tiden som ges är ofta knapp och det är mycket saker som behöver 

gå igenom. Den avsatta tiden som finns är i många fall en gång per år till att djupare diskutera 

värdegrunden via ledstjärnor och handlingsplaner ska revideras.  

 

5.3 - Slutsats 

Jag tycker detta arbete har varit givande och det har gett mig en möjlighet att reflektera över 

mina egna värderingar. Man har fått möjlighet att synliggöra hur pedagoger ser på 

värdegrunden och hur de praktiskt omsätter det i praktiken. Jag tycker det har varit roligt att 

se att värdegrunden har en sådan viktig roll hos alla pedagoger i verksamheterna och jag tror 

att det existerar mycket värdegrundsarbete runt om i verksamheten både synligt och osynligt. 

Om man ser till litteraturgenomgången ser man att värdegrunden är ett stort och komplicerat 

värde. Ett begrepp som är mångbottnat ser man till läroplanen lyfts de demokratiska värdena 

fram som hela verksamheten ska bygga på, dessa är  

Människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet 

mellan könen samt solidaritet med svaga och utsatta är värden som förskolan ska hålla levande i arbetet 

med barnen (Skolverket 2010 s4). 

Jag tycker det kan vara bra att det finns gemensamma värden att utgå ifrån när det kommer till 

värdegrundsarbetet. För att det ska bli en sådan bra miljö för barnen som möjligt både 
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pedagogiskt och omsorgsmässigt utgår man från de gemensamma demokratiska värdena och 

lägger till sin egen yrkesetik.  

 

5.4 - Vidare forskning  

Det jag skulle tycka vore intressant är att gå ännu mera på djupet i metoden. Involvera fler 

förskolor och pedagoger i frågeställningen. Man skulle även kunna tänka sig att göra 

intervjuer för att få en djupare förståelse i frågorna. Man skulle även kunna tänka sig 

fältstudier på förskolorna för att se mer om det praktiska arbetet som görs när det kommer till 

värdegrundsarbetet. När det kommer till det praktiska arbetet vore det intressant att ha 

möjlighet att analysera förskolornas ledstjärnor och handlingsplanen ”Plan mot diskriminering 

och kränkande behandling”.   
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7 - Bilaga 

Bilaga 1 

Hej 

Mitt namn är Mikael Örtegren och jag läser sista terminen på lärarutbildningen (Barns 

utveckling och rättigheter) på Karlstad universitet. Jag håller just nu på att skriva mitt 

examensarbete som kommer att handla om värdegrund och värdefrågor utifrån en pedagogs 

perspektiv. Fokus kommer att ligga på Värdegrundsarbete. Jag intresserar mig för 

pedagogers syn på sin eget värdegrund samt hur man använder den i praktiken.  

Jag önskar er hjälp med en enkät. Enkäten är individuell och anonym. Detta för att hur 

pedagoger i verksamheten i helhet uppfattar värdegrunden, inte individen. Det är även 

frivilligt att delta. 

Data som samlas in kommer endast att användas i mitt examensarbete, lärare och annan 

skolpersonal kommer inte att få tillgång till mina insamlade data. När studien är genomförd 

kommer all insamlad data att förstöras 

 

För att jag ska på ett så bra sätt som möjligt ska kunna sammanställa materialet behöver jag 

ha tillbaka enkäterna den fredag 21 september 

 

Finns det ytligare frågor får ni gärna kontakta mig på 073-XXXXXXX 

 

Tack i förhand  

Mikael Örtegren 
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Bilaga 2 

 

Enkät 

 

Är du?   

Förskollärare   Barnskötare  

 

Kvinna  Man  

 

Yrkesamma år inom barnomsorg år   

 

1. Varför började du jobba med barn? 

 

 

 

 

 

 

2. Vad betyder värdegrunden för dig? 

 

 

 

 

 

 

3. Hur ser du på värdegrunden i läroplanen? 
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4. Hur arbetar du/arbetslaget med värdegrunden? 

 

 

 

 

 

 

5. Är barnen delaktiga i planeringen av verksamheten? I så fall hur? 

 

 

 

 

 

 

6. Diskuterar du/arbetslaget värdegrunden med varandra och/eller med barnen? 

 

 

 

 

 

 

7. Finns det problem med värdegrundsarbetet och i så fall vad?  
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Följdråga på fråga 7 – Om det finns problem, hur hanterar/arbetar du/ni med det isåfall? 

 

 

 

 

 

 


