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Förord 

Vi är två studenter som studerar Förskollärarprogrammet för barnskötare på Stockholms universitet. 

För att bli antagna till utbildningen behövde vi ha minst fem års arbetslivserfarenhet inom förskolan. I 

slutet av utbildningen fick vi skriva en uppsats tillsammans som handlade om den pedagogiska miljöns 

makt i förskolan, vilket ledde oss in i ämnet om värdepedagogik. Våra lärare sa att vi skulle försöka 

hitta en lucka där det inte fanns så mycket forskat på inom ämnet, därför valde vi ämnet 

värdepedagogik. Vi tycker värdepedagogik är viktigt eftersom det handlar om normer som behövs för 

att människor ska kunna fungera tillsammans. Bakom normerna finns de värden som är viktiga för 

varje individ och vägleder våra handlingar och regler. Regler talar om vilka handlingar som är tillåtna, 

förbjudna och förpliktade (Thornberg 2006, ss. 6-8). I läroplanen står det också att alla som arbetar i 

förskolan är viktiga förebilder för barnen. Barnens förståelse för demokrati såsom skyldigheter, 

rättigheter och respekt påverkas av hur alla i förskolan agerar och förhåller sig till varandra (Lpfö18 

2018, s. 16). 

Under vårt arbete med studien sökte vi tillsammans och var för sig vetenskaplig forskning inom ämnet 

värdepedagogik i artiklar från vetenskapliga tidskrifter, licentiatuppsatser och avhandlingar samt 

böcker inom värdepedagogik på Stockholms universitetsbibliotek och dess söktjänster. När vi fått 

fram de artiklar och böcker vi tyckte var bra, delade vi upp läsmaterialet mellan oss och skrev det vi 

tyckte var relevant för vår fortsatta forskning och skrev gemensamt ihop en text för de olika delarna i 

uppsatsen. Intervjuerna och transkriberingen gjorde vi gemensamt. Vi skickade även ut frågorna till 

förskollärare via mail som de fick svara på skriftligen. Vi analyserade varje intervjufråga var för sig, 

men även tillsammans med andra intervjufrågor för att se om svaret gav mer då, vilket inträffade flera 

gånger. Vi upptäckte att vissa frågor inte gav så mycket enskilt, men tillsammans med andra frågor 

fick man ut mer av svaren. Analysen gav oss intressanta tankar för vår diskussion och vilken betydelse 

det har i förskolan samt i ett större samhällsperspektiv. 

Vi vill tacka vår handledare Arniika Kuusisto som hjälpt och stöttat oss i att ta fram olika litteratur och 

fått oss att fundera och formulera om vissa delar i vår uppsats tillsammans med andra i vår 

handledningsgrupp. Vi vill också tacka alla de anonyma informanter som ställt upp och tagit sig tid för 

våra intervjuer. 
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Inledning 

Den här undersökningen handlar om hur pedagogerna uttrycker att barn lär sig normer, värden och 

regler i samspel med andra på förskolan. Syftet är att undersöka vad värdepedagogik är och hur 

pedagogerna uttrycker att de lär ut värdepedagogik i förskolan. De frågor vi vill undersöka genom 

intervjuer med förskollärare, är hur de uttrycker att de undervisar barnen i normer, värden och regler i 

samspel med andra på förskolan, hur pedagogerna reflekterar om normer, värden och regler och hur de 

får barnen att känna sig värdefulla. 

Att tala om att förskolan är värdefull kan ha olika innebörder men i första hand att den är fylld med 

värden. Värden är något som byggs upp, upplevs, diskuteras och formuleras tillsammans med andra. 

Värden handlar om hur vi borde göra saker och hur det borde vara. När ens egna värderingar 

konfronterar andras värderingar så får man möjlighet till ett annat sätt att se på hur något bör vara samt 

tänka på hur man agerar mot andra (Emilson 2016, s. 13). 

Värdepedagogik är viktigt eftersom det handlar om normer, vilket är en föreskrift över vårt beteende 

som behövs för att människor ska kunna fungera tillsammans. För att kunna realisera normerna så 

skapar man regler för hur man ska vara mot varandra, hur man praktiserar det och hur man 

pedagogiskt stimulerar barnen till att reflektera intellektuellt om och förstå människolivets värde i 

förskolan (Gren 2007, s.18). Värdepedagogiken kan man också hitta i läroplanen där det bland annat 

står att: ”förhållningssättet hos alla som verkar i förskolan, och deras sätt att agera och tala om något, 

påverkar barnens förståelse och respekt för de mänskliga rättigheter och skyldigheter som gäller i ett 

demokratiskt samhälle. Därför är alla som verkar i förskolan viktiga som förebilder” och att 

”utbildningen ska genomföras i demokratiska former och lägga grunden till ett växande intresse och 

ansvar hos barnen för att aktivt delta i samhället och för en hållbar utveckling – såväl ekonomisk och 

social som miljömässig. Både ett långsiktigt och globalt framtidsperspektiv ska synliggöras i 

utbildningen” (Lpfö18 2018, s. 5-6). Detta gjorde oss nyfikna på att undersöka hur förskollärare 

uttrycker att de lär ut värdepedagogik i förskolan. 

Även skollagen nämner värden och värderingar i Kap 1 § 4 där det står att ”utbildningen inom 

skolväsendet syftar till att barn och elever ska inhämta och utveckla kunskaper och värden. Den ska 

främja alla barns och elevers utveckling och lärande samt en livslång lust att lära. Utbildningen ska 

också förmedla och förankra respekt för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande 

demokratiska värderingar som det svenska samhället vilar på” (SFS 2010:800).  

Etik och moral talar om hur man är mot andra människor. Etiken, till skillnad från moralen, kan vi inte 

ha utan att ha reflekterat över den eller vara medvetna om den. Etik är en slags tankemässig förklaring 

för moralen där vi försvarar vårt ställningstagande och där våra tankar ska kunna fungera tillsammans 

och bilda en helhet. Normativa antaganden, som talar om vad som är ont eller gott och som förbjuder 

eller förespråkar våra olika beteenden, finns i både etiken och moralen (Vetenskapsrådet 2017, s. 12). 

Normer, värden och regler påträffas ofta i etiska konversationer (Gren 2007, s.18). En regel kan skapa 

trygghet men kan också vara en orsak till kränkning av integriteten och kan hämma barnets möjlighet 

att kunna bestämma själv. Problemet är att ”gamla regler” sällan reflekteras kring och många gånger 

vet man inte varför vissa regler existerar, ”det har alltid varit så och ingen vet varför”. Frågan är, hur 

vi utifrån ett värdepedagogiskt synsätt, funderar på för vems skull vi har sociala eller kollektiva regler. 

Kommer regler till för att pedagogerna inte ska behöva ta egna beslut, att kunna vila mot regeln eller 
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finns de till för att stötta barnen i deras lärande (Gren 2007, ss. 126, 129)? Alla som arbetar i förskolan 

är viktiga förebilder för barnen. Barnens förståelse för demokrati såsom skyldigheter, rättigheter och 

respekt påverkas av hur alla i förskolan agerar och förhåller sig till varandra (Lpfö18 2018, s. 6). 

Normer, värden och regler är något som alltid finns närvarande i förskolans vardag. Värden visas och 

förmedlas bland annat genom förskolans regler och hur pedagoger lär ut dem och reagerar på hur barn 

gör motstånd mot regler. Normer, värden och regler visas också genom pedagogers arbets- och 

förhållningssätt och genom olika sociala samspel mellan barn och pedagoger och mellan barnen 

själva (Linköpings universitet 2019). 

Normer finns överallt. Dessa uttalade eller outtalade regler och förväntningar på beteende som gäller 

inom en mindre social gemenskap t.ex. inom förskolan kallas normer. I samhället eller i en grupp 

består normer av regler som handlar om vilka beteenden som är passande, önskvärda eller de rätta 

samt vilka beteenden som inte är passande, eftersträvansvärda eller förbjudna. Det finns formella och 

informella normer. De formella normerna är de som man skrivit ned eller är uttalade medan de 

informella normerna är de som används i vardagen och inte är nedskrivna eller uttalade. De informella 

reglerna ses som underförstådda och självklara och reflekteras oftast inte så mycket om, de reglerar det 

vardagliga sociala livet och det vi gör utan att vi tänker på det (Thornberg 2006, s. 7). I förskolans 

läroplan skriver man att ”förskolläraren ansvarar för att utveckla normer och förhållningssätt för 

arbetet och samvaron i barngruppen.” ”Förskolan ska aktivt och medvetet påverka och stimulera 

barnen att efterhand omfatta vårt samhälles gemensamma värderingar och låta dem komma till uttryck 

i praktisk vardaglig handling i olika sammanhang” (Lpfö18 2018, s. 12). 

Värden redogör för det som vi tycker är bra, rätt eller önskvärt. Värden innebär villkor för hur vi 

uppfattar handlingar, situationer, människor, idéer och objekt som värdefulla, eftersträvansvärda, 

bra/dåliga eller goda/onda. Man kan se värden som ”långvariga sociala konstruktioner” som bevaras 

och förändras genom sociala samspel, genom språket och genom hur människor upplever och tolkar 

de.  Värderingar eller värden ”har en social och individuell dimension som samspelar med varandra”. 

Värden representerar goda egenskaper, orsaker, övertygelser som vägleder människor i deras 

handlingar.  Värden stöttar även individen att kunna bedöma hur pålitlig, lämplig och resonabel hens 

handlingar och förhållanden med andra människor är (Thornberg 2006, s. 6,7). Enligt förskolans 

läroplan ska man på förskolan ”uppmärksamma barnen på att människor kan ha olika värderingar som 

styr deras uppfattningar och handlingar och samtidigt förankra de grundläggande värdena” (Lpfö18 

2018, s. 13). 

Begreppet regler används ofta inom moralfilosofin för att hänvisa till vad som är rätt eller fel att göra 

under givna villkor. Regler talar om för oss vilka handlingar som är tillåtna, förbjudna och förpliktade. 

Om man medvetet skaffar sig en vana att följa regler så resulterar det i att man följer dessa regler utan 

att diskutera eller tänka på det. I det vardagliga livet så gör man olika handlingar utan att tänka på 

varför man gör som man gör. Vi följer ofta regler utan att reflektera över det. Medvetna värdemässiga 

eller moraliska överväganden tvingas vi ofta bara göra när vi ställs inför svåra problem och dilemman 

som frångår de vardagliga rutinerna (Thornberg 2006, s. 8). Lpfö18 säger att man på förskolan ska ge 

varje barn förutsättning för att utveckla sin förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera 

konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler (Lpfö18 

2018, s. 13). 

Läroplanen för förskolan menar att utbildningen ska ge barnen förutsättningar till att utveckla sin 

förmåga till att visa hänsyn och empati. Detta genom att pedagoger ska stimulera barns samspel och 

förmåga att leva sig in i andra individers situation samt ge stöttning reda ut konflikter, missförstånd 

och respektera varandra (Lpfö18 2018, ss. 5, 13). I läroplanen 2018 lyfts omsorg, normer och värden 
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upp mer än i tidigare läroplaner. I de tidigare läroplanerna tycker vi att det var mer fokus på lärandet 

av språk, matematik och naturvetenskap. Därför anser vi att detta forskningsområde har blivit eftersatt 

och normer och värden har kommit i skymundan.  

Omsorg ger barnen stöttning i sitt lärande. Omsorg handlar om normer och värden och involverar 

fysiska och känslomässiga handlingar. Detta ger välbefinnande, trygghet, närhet, omtänksamhet och 

kärlek som är grundläggande förutsättningar för att ett lärande ska kunna ske (Malmström 2018). 

Kulturen styr hur normer, värden och regler ser ut. Barnen lär sig normer, värden och regler tidigt i 

livet från sin familj, media, lekkamrater, pedagoger, samhället och andra myndigheter. Förskolan har 

två roller när det gäller att lära ut normer, värden och regler, dels att ta vara på de normer, värden och 

regler som barnet redan har fått och utveckla dessa. Även hjälpa barnet att reflektera över dem som 

barnet har i ”sin ryggsäck” och göra dem begripliga och praktisera dem. Pedagogens roll är också att 

få barnet att känna sig värdefull. Många pedagoger tycker det är svårt att lära ut värdepedagogik och 

undviker därför ämnet (Halstead & Taylor 2000, s. 169, 170, 176). 

Historiskt har normer, värden och regler sett olika ut. Den grekiska filosofen och vetenskapsmannen 

Aristoteles (384 - 322 f. kr.) ville lära ut vad som var gott, värdigt och utmärkt för människans liv, det 

som individen tycker om ska man göra. Här handlade det inte om vad som var rätt och fel (Sanger & 

Osguthorpe 2005, s.65). På 1800-talet skulle barnen lära sig att lyda och följa regler och bli goda 

kristna. Efter 1945 ville man förebygga fascistiska tendenser för framtiden genom att lära sig tänka 

kritiskt (Johansson & Thornberg 2014, ss. 9,10). FN (Förenta nationerna) formas fram medan andra 

världskriget far fram över Europa. FN bildas år 1945 och hade då 51 medlemsländer efter 

föregångaren NF (Nationernas förbund) som bildades 1920 efter första världskriget, där Sverige blev 

medlem år 1920. Syftet med FN var bland annat att förhindra ytterligare krig, att skapa ny tro på de 

grundläggande mänskliga rättigheterna, att skapa lika rättigheter oavsett kön och en tro på den 

individuella människans värde och värdighet. Sverige anslöt till FN år 1946 och har idag 193 

medlemsländer (FN 2019). 

År 1998 kom förskolans första läroplan där värdepedagogik ingick. Vi tänker att det var efter år 2018 

som omsorg, normer och värden fick större betydelse i läroplanen. Utbildningsdepartementet skriver 

att alla barn som går i förskolan ska få en likvärdig omsorg, utveckling och lärande till skillnad från 

tidigare läroplan då begreppet omsorg inte lyfts fram (utbildningsdepartementet 2018). FN:s 

Barnkonvention nämns i läroplanen och utbildningen ska utgå ifrån barnets bästa, rätt att få veta sina 

rättigheter och att barn har rätt till inflytande och delaktighet (Lpfö18 2018, s. 5). Barnkonventionen 

röstades fram som lag i Sveriges riksdag i juni 2018 och kommer träda i kraft under januari 2020 

(Barnkonventionen 2009).  
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Tidigare forskning 

Vi har genom ett urval av olika vetenskapliga artiklar, avhandlingar och böcker försökt att ta reda på 

vad tidigare forskning undersökt i ämnet vad är och hur uppfattar pedagogerna att de lär ut 

värdepedagogik i förskolan. Vi ville också ta reda på hur pedagoger uppfattar hur barn lär sig normer, 

värden och regler i samspel med andra på förskolan genom att söka artiklar och avhandlingar som är 

kopplat till och beskriver detta. Då vi inte tycker att det fanns tillräckligt med forskning inom 

förskolans domän har vi även tittat på forskning från grundskolan. I skolans Lpo94 så introducerades 

och belystes ändå frågor som handlade om etik, moral, normer och värden i skolans värld utifrån olika 

perspektiv (Halvars-Franzén 2010, s. 31). Vi har även läst och använt oss av flertalet internationella 

artiklar då värdepedagogik internationellt har studerats i något större omfattning (Halvars-Franzén 

2010, s. 35). 

Beskrivning av värdepedagogik, normer, värden 

och regler  

I tidigare forskning tar Friz Oser, och Nils G Holm upp värdepedagogik i relation till religion. I den 

svenska förskolan har de etiska värdena tidigare utgått från kristendomen. Värderingarna kommer från 

den kultur, religion och samhälle vi lever i. Arniika Kuusisto och Liam Gearon menar att den bana en 

person valt i livet, visar den människans förhandlande och val om värden som hen gjort och 

förknippas starkt med politiska och samhälleliga kontexter. Lärandet är starkt kopplat till sociala 

samspel och omgiven av uppväxtkontexter. Som exempel kan man ta att det moraliska innehållet i den 

pedagogik man lär ut kommer att läras ut utifrån ett perspektiv av hur den moralen ser ut som kommer 

från det samhället med dess kultur, psykologi, sociala regler, historia m.m. Traditionella 

socialiseringsteorier har ofta ignorerat vikten av barnet som en aktiv agent som skapar mening och 

egna värden. Idag utgår de etiska värdena i förskolan från Barnkonventionen, förskolans etiska 

styrdokument och handlingsplaner (Öhman 2003, ss. 20-22; Sanger & Osguthorpe 2005, s. 62; 

Kuusisto & Gearon 2017, s. 101).  

Etiska värden handlar om hur vi skapar levnadsregler för hur vi ska vara mot varandra. Värden kan 

vara generella mål där värdena är vägledande principer i människors liv och som människor använder 

för att motivera, välja åtgärder och att utvärdera händelser och människor. Etik och moral kan ha olika 

innebörder. Etik brukar handla om antaganden eller teorier om vad som är rätt eller fel, bra eller dåligt, 

medan moral handlar om handlingar (Öhman 2003, s. 20; Kuusisto & Gearon 2017, s. 99; Johansson 

2007, s. 11). Moral utgår från olika teorier, det kan t.ex. handla om hur man är mot varandra, vilka 

regler man har bestämt i den här gruppen, etiska ideal, hur man bygger upp en god karaktär och ett bra 

liv m.m. Etik och moral handlar om ärlighet, ansvar, mod och att vara vänlig. Det är det som är bra, 

rätt, etiskt och att bry sig om. Moraliskt innehåll och målet att lära ut värdepedagogik är inte samma 

sak. En anledning till detta är antagandet att om man har ”rätt” moraliska värden underminerar man 

vad värdepedagogiken ska göra eller hur den ska benämnas i förskola och skola (Sanger & Osguthorpe 

2005, ss. 57, 62).  Robert Thornberg skriver att regler definierar ett sätt att tänka om världen och sig 

själv. Regler är direktiv för våra handlingar och en granskning av handlingar vad det gäller vad som är 

fel eller rätt, dåligt eller bra och är således en del av barns lärande av moral och värdepedagogik 

(Thornberg 2008, s. 39). 
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Argument för värdepedagogik, normer, värden 

och regler  

Ett argument för att man ska lära ut värdepedagogik är att stimulera eleverna att reflektera intelligent 

på och förstå rollen av värden i människans liv både för elevens egen del och livet som människa i ett 

samhälle. Ett annat argument för att lära ut värdepedagogik är att barnen blir mer etiskt medvetna efter 

att de haft värdepedagogiklektioner. Studier har visat att när eleverna fått ha lektioner i moraliska 

dilemman blev eleverna bättre på att göra moraliska överväganden, elevernas uppföranden blev bättre, 

de fick klarhet i sina egna personliga värderingar och fick bättre självkännedom (Farmer 1988, s. 70). 

Individer måste kunna reflektera värderingar på ett intellektuellt sätt som de hittar i samhället. Ett 

samhälle som inte förändras stagnerar och dör så småningom. Förändring sker av de som ifrågasätter 

de etablerade värderingar som finns i ett samhälle. Långt innan värdepedagogik existerade fanns det 

personer som Thoreau, Susan B. Anthony, or Martin Luther King som reflekterade och utmanade 

rådande värden och sociala normer. Samhällen kommer alltid att behöva förutseende män och kvinnor 

(Farmer 1988, s. 74). Kompetenta medborgare måste kunna rösta intelligent genom att förstå 

värderingarna som ligger till grund för politiska, sociala och ekonomiska problem som t.ex. rasism, 

abort, skatter och försvarsutgifter. Barnen är vår framtid och de som kommer att rösta och vara våra 

ledare i framtiden och de behöver lära sig att identifiera och diskutera värden rationellt i konflikter och 

i samhällsproblem (Farmer 1988, s. 71). 

Ett till argument för att ha värdepedagogik enligt Farmer är att värderingar, medvetna eller omedvetna 

ger riktning/leding till personens liv, som också Kuusisto och Gearon (2017) skriver om, att värden 

kan vara generella mål där värdena är vägledande principer i människors liv och som människor 

använder för att motivera, välja åtgärder och att utvärdera händelser och människor (s. 99). Det 

betyder att en person är hens värderingar. Precis som vi kan inte förstå en person om vi inte förstår 

dennes värderingar kan vi inte förstå oss själva om vi inte förstår våra egna värderingar. Utan 

självkännedom är man dömd till ”mindlessness”, omedveten närvaro. Värdepedagogikens strategier 

kan hjälpa individen att bli medveten om hens värderingar och förstå sig på sig själv. I en demokrati 

bör man lära sig att det existerar en mängd olika värden och att eleven efter att reflekterat på olika 

värden kan välja olika alternativ och på så sätt ha en frihet i sitt val av vilka värden hen vill välja 

(Farmer 1988, s. 72). 

 

Barns lärande av värdepedagogik, normer, värden 

och regler 

Det finns olika metoder för hur man kan lära ut värdepedagogik på förskolan, vi har tagit fram lite 

olika exempel utifrån tidigare forskning. Vi kommer inte att använda oss av alla dessa metoder i vår 

analys, men vill ända visa att det finns olika metoder. Vi kommer att knyta an till det som är relevant i 

tidigare forskning i vårt analysarbete.  

Robert Thornberg (2008) gjorde en etnografisk studie om värdepedagogik i två svenska skolors 

vardag. Han riktade här in sig på att undersöka skolans regler och hur barnen samtalar kring dessa 
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regler. I undersökningen framställs fem olika typer av regler: struktureringsregler, relationsregler1, 

personliga regler, etikettsregler och skyddsregler. Hur man resonerade om regler varierade mellan de 

olika typerna av regler. Det framkom att det är lättare att acceptera en regel om det finns en mening 

bakom. De regler som barnen tyckte var viktigast var de relationella reglerna och de minst viktiga var 

regler om etikett ex. inte svära (ss. 37, 39).  Hur barnen värderade reglerna berodde på vilken mening 

de tyckte att de hade (s. 46). Thornberg menar att det är en pedagogiskt viktig strategi att diskutera och 

reflektera med barnen om varför reglerna finns. Om barnen inte får vara delaktiga och diskutera regler 

så blir de negativa och ser ingen mening med reglerna (s. 51).  

När man lär ut värdepedagogik kan man lära ut på två olika sätt, antingen direkt eller indirekt. Den 

direkta värdepedagogiken handlar om hur man lär sig gott uppförande och de överenskomna normer 

och regler som man har. Den indirekta värdepedagogiken handlar om att hjälpa barnen att bli aktiva 

medlemmar i ett demokratiskt samhälle och att bli en hjälpsam och omtänksam samhällsmedborgare 

(Sanger & Osguthorpe 2005, s. 59). 

Barnen kommer att lära sig sociala normer och värderingar som ingår i det samhälle som den befinner 

sig i, som ofta är nödvändiga och önskvärda, men vanorna och färdigheterna som man lär sig genom 

värdepedagogik kan göra individen ärlig och rationell och ta till sig förfaranden och snappa upp den 

sociala normen (Farmer 1988, s. 73). Halstead & Tayler säger i sin artikel precis som Farmer att 

barnen lär sig normer, värden och regler tidigt i livet utifrån det samhälle barnet befinner sig i, det vill 

säga från sin familj, media, lekkamrater, pedagoger, samhället och andra myndigheter. Förskolan har 

två roller när det gäller att lära ut värden, dels att ta vara på de värden som barnet redan har fått och 

utveckla dessa värden och dels att hjälpa barnet att reflektera över de värden som barnet har och göra 

dem begripliga och praktisera dem. Pedagogens roll är också att få barnet att känna sig värdefull. 

Värden inbegriper ord som kärlek, frihet, rättvisa, glädje trygghet, sanning, frid i sinnet och demokrati. 

Värdepedagogik ligger även nära andlighet, moral och kultur. Artikeln funderar över hur man praktiskt 

ska ta sig an värdepedagogiken, vilka värden ska läras ut. De tycker att värdepedagogik bör läras ut för 

att få bättre respekt och förståelse för andras religion, kultur, historia, motverka mobbing och rasism 

och hur man löser konflikter m.m. (Halstead & Taylor 2000, s. 169, 170, 173, 176).  

I Eva Johanssons avhandling försöker hon förstå etiken barnen upplever och skapar mellan varandra i 

förskolan. Förskolan är en mötesplats för etiska värden och normer. Johanssons frågeställningar var 

bland annat om vilken roll förskolemiljön hade för etiken och vilken etik som var viktig för dessa barn 

i den miljö de befann sig i m.m. Värden finns i en mångfald i samhället idag och utvecklas i olika 

grupper, sammanhang och livsfaser och olika grupper har olika värdeperspektiv (Johansson 2007, ss. 

9, 11). Johansson kom fram till att barnen lär sig normer, värden och regler i samspel med varandra 

genom att de förhandlar, försvarar och gestaltar etiska värden. Det handlar om att visa omsorg och 

förhindra att andra skadas, att göra det rätta. Barnens etik har etiska överenskommelser (Johansson 

2007, ss. 67-68). Precis som Johansson också säger att barn lär sig normer värden och regler i samspel 

med varandra så menar Mie Josefson att det är viktigt att framhäva barns etiska möten, deras relationer 

och vilka värden som visualiseras i deras relation med andra. Studier visar att: hur barnen tar ansvar 

synliggör hur de förhåller sig till regler, att omsorg handlar om hur barnen genom empati kan se 

andras behov och att kunna visa respekt för vad andra gör, för pedagoger och för de regler som gäller 

(Josefson 2018, s. 31).  

                                                      
1 Med relationsregler menas hur man ska uppföra sig i en relation med andra individer t.ex. inte retas, 

vara snäll mot andra 
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Mie Josefson (2018) menar att det krävs ett speciellt ansvar och en kunskap om ansvar när vi möter 

yngre barn och deras vårdnadshavare på förskolan (ss. 1, 3). I den senaste läroplanen för förskolan 

skriver man att alla som vistas i förskolan är viktiga förebilder och hur man agerar och talar om något 

påverkar barnens respekt och förståelse för de skyldigheter och rättigheter som omfattas i ett 

demokratiskt samhälle (Lpfö 18 2018, s. 6). Det moraliska ansvar som pedagogerna på förskolan har 

ligger till grund för de etiska och pedagogiska överväganden som de behöver göra i sitt arbete. 

Pedagoger på förskolan menar att de ofta tar ett större moraliskt ansvar än vad som ligger i deras 

uppdrag (Josefson 2018, s. 154). 

 

Halstead & Tayler säger likadant som Josefson att pedagogens moral påverkar barnen och ofta utan att 

barnen och pedagogen är medvetna om detta. Barnen blir mer påverkade av de lärare som har de 

värden som de beundrar, dessa värden brukar vara tolerans, rättvisa, beslutsamhet och vara öppen för 

att kunna förklara saker, respekt, frihet, vänlighet och kunna se de behov som barnet behöver. De som 

lär sig värdepedagogik känner att de kan resonera, se utifrån olika synvinklar, hitta lösningar på 

problem, att deras handlingar kan göra skillnad, till skillnad från de som inte lärt sig värdepedagogik 

förstår inte varför man ska ta ansvar och följa regler. Bestraffning av att inte följa regler kan ha 

omvänd effekt på barnen och skapar ofta misstro och motstånd. Demokratiska samhällen/grupper 

lyssnar på det moraliska klimatet och gör deltagarna delaktiga i att skapa regler tillsammans, 

solidariskt skapar de normer och ansvarsområden och det som de behöver ta hand om tillsammans. De 

diskuterar regler om att de ska lyssna på varandra, bry sig om varandra, är öppna för argument mot ens 

egna åsikter, se till gruppens intressen m.m. (Halstead & Taylor 2000, s. 182).  

Bodil Halvars-Franzén (2010) skriver om etiska möten. Här studerade hon, genom observationer, 

främst vad som möjliggör barns etiska möten genom pedagogers förhållningssätt, ordning, ramar och 

regler samt barns etiska möte. I analysen framkom det att det kontinuerligt sker förhandlingar mellan 

pedagoger och barn vad det gäller ramar och regler som styr verksamheten. Det förekommer både 

fysiskt och verbalt förhandlande både i och utanför planerade aktiviteter. För att lärande och etiska 

möten ska kunna ske mellan barnen så behöver pedagogerna förhålla sig lyssnande. Det är av 

relationell kvalitet hur barn förhandlar om vilka gränser som gäller. Halvars Franzén menar också att 

gränser och var gränserna går problematiseras och förhandlas utifrån de aktiviteter och situationer som 

barnen deltar i samt vad som i förskolan möjliggör i det etiska mötet (ss. 15, 20, 123, 124, 146, 164, 

179). 

Barn och pedagoger hade på en förskola tillsammans kommit fram till ett antal regler och normer. När 

någon inte följde reglerna så relaterade de tillbaka till det de kommit överens om. Förskolans regler 

fanns uppsatta på väggen och löd: 

”I vår grupp får alla vara med, vill vi ha det lugnt och inte kaotiskt, är vi snälla mot varandra, frågar vi 

lärarna innan vi går ut, vill vi vara vänner, är vi snälla mot varandra, är vi snälla mot yngre barn, 

lyssnar vi på varandra, frågar en lärare när vi behöver hjälp, är vi tysta och lyssnar på samlingen, 

lyssnar när någon säger att de inte vill”. Utifrån den empiriska datan kom de fram till att barns sociala 

representation av delaktighet och makt i lek inkluderade motiv för vem som får vara med i leken eller 

inte samt att komma på och tillåta undantag för den stora värderegeln att alla kan vara med (Löfdahl & 

Hägglund 2006 s. 186).  I både verbal och icke verbal kommunikation visade sig att yngre barn hade 

lägre status, fick inte ta beslut och var inte lika attraktiva att leka med. De yngre var mindre värdefulla 

för barnen. Att någon som var yngre inte fick delta i leken var något som ofta accepterades som 

undantag för regeln alla får vara med.  Löfdahl och Hägglund skriver att det är motsägelsefullt att ha 
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en huvudregel om att alla får vara med samtidigt som man tillåter social exkludering, att det kan vara 

”tillåtet” att exkluderas på grund av sin ålder (Löfdahl & Hägglund 2006 s. 191).  

Enligt Thornberg (2006) så tillägnar sig barn värden och normer och utvecklas genom socialt samspel 

med andra, genom språket och mentala konstruktioner som skapar mening. Meningsskapandet äger 

rum både hos det individuella barnet och tillsammans med andra. Processerna samspelar och pågår 

”inom ramen för de sociala konstruktionerna inbäddat i sociokulturella sammanhang”. Normer, 

värden, arrangemang, vanor, kunskaper och vardagslivet är exempel på sociala konstruktioner som 

hålls levande genom språk och det sociala samspel som vi delar med andra människor (Thornberg 

2006, ss. 14, 19, 20).  
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Syfte och frågeställningar  

All inlärning sker genom att man från början får känna trygghet och att man är en del av ett 

sammanhang samt att få känna sig inkluderad i socialt meningsfulla aktiviteter. Lev Vygostkij säger 

att det är betydelsefullt för lärandet att reflektera och använda det medvetna tänkandet för att se 

skillnader och likheter och på så sätt utvecklar sin metakognitiva förmåga (Smidt 2010, ss. 49, 101). 

Därför tycker vi det är viktigt hur pedagogerna uppfattar att man på förskolan gör så att man får 

barnen att känna sig värdefulla för att ett lärande ska kunna bli möjligt i samspel med andra.  

I denna undersökning vill vi ta reda på vad värdepedagogik handlar om och hur pedagogerna uppfattar 

att de lär ut värdepedagogik på förskolan då det står i Skollagen Kap 1 § 4 att ”Utbildningen inom 

skolväsendet syftar till att barn och elever ska inhämta och utveckla kunskaper och värden. Den ska 

främja alla barns och elevers utveckling och lärande samt en livslång lust att lära. Utbildningen ska 

också förmedla och förankra respekt för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande 

demokratiska värderingar som det svenska samhället vilar på” (2010:800). Läroplanen säger också att 

”Utbildningen ska genomföras i demokratiska former och lägga grunden till ett växande intresse och 

ansvar hos barnen för att aktivt delta i samhället och för en hållbar utveckling, såväl ekonomisk och 

social som miljömässig. Både ett långsiktigt och globalt framtidsperspektiv ska synliggöras i 

utbildningen” (Lpfö18 2018, s. 5). 

Ett annat argument för att undersöka vad värdepedagogik handlar om och hur pedagogerna uppfattar 

att de lär ut värdepedagogik är som Farmer skriver om i tidigare forskning att värderingar, medvetna 

eller omedvetna ger riktning/leding till personens liv. Även Kuusisto och Gearon (2017) skriver om att 

värden kan vara generella mål där värdena är vägledande principer i människors liv och som 

människor använder för att motivera, välja åtgärder och att utvärdera händelser och människor (s. 99). 

Det betyder att en person är hens värderingar. Precis som vi kan inte förstå en person om vi inte förstår 

dennes värderingar kan vi inte förstå oss själva om vi inte förstår våra egna värderingar. Utan 

självkännedom är man dömd till ”mindlessness”, omedveten närvaro. Värdepedagogikens strategier 

kan hjälpa individen att bli medveten om hens värderingar och förstå sig på sig själv. I en demokrati 

bör man lära sig att det existerar en mängd olika värden och att eleven efter att reflekterat på olika 

värden kan välja olika alternativ och på så sätt ha en frihet i sitt val av vilka värden hen vill välja 

(Farmer 1988, s. 72). 

 

Syfte 
Syftet med vår uppsats är att ta reda på vad värdepedagogik är och hur pedagogerna uttrycker att de lär 

ut värdepedagogik i förskolan?  

 

Frågeställningar 
1. Hur pedagoger uttrycker att barn lär sig normer, värden och regler i samspel med andra? 

2. Hur pedagoger uttrycker att barn och pedagoger reflekterar om normer, värden och regler i 

samspel med andra? 

3. Hur pedagogerna uttrycker att man på förskolan gör så att man får barnen att känna sig 

värdefulla? 
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Teoretiskt perspektiv 

Då vi gör en kvalitativ studie om hur pedagoger upplever hur barn lär sig normer, värden och regler 

och hur pedagoger uppfattar att barn och pedagoger reflekterar om normer, värden och regler i 

samspel med andra på förskolan har vi valt att utgå från perspektivet sociokulturell teori. Teorin tar 

upp hur man lär sig i samspel med andra i den kultur man befinner sig i utifrån begrepp som proximala 

utvecklingszonen, stöttning, appropriering, mediering och artefakter. Dessa begrepp kommer att 

beskrivas mer noggrant längre ner i texten. 

Lev Semjonovitj Vygotskij (1896-1934) ses som upphovsman till det sociokulturella perspektivet.  

Under sin livstid skrev han 270 vetenskapliga arbeten inklusive 10 böcker (Lindqvist 1999, ss. 9, 11). 

Vygotskij använde Jean Piaget (1896–1980) tankar som inspiration i sin egen forskning (Strandberg 

2014, s. 30). Vygotskij menade att kultur är konst, litteratur och estetik, men det är också 

sociokulturellt, det som är medfött, lärandet och uppfostran utvecklas genom den kultur man befinner 

sig i (Smidt 2010, s. 11; Lightfoot, Cole & Cole 2013, s. 21). Det vill säga det samhälle vi växer upp i 

och den historia vi fört med oss från det samhället och vilket språk, tänkande och begrepp vi använder 

i den kulturen, som anger vilka begränsningar och utvecklingsmöjligheter vi har. Även om barnet föds 

in i en kultur är barnet en aktiv agent och har en egen kraft, vilja och förmåga att påverka sin egen 

tillvaro. Det som barnen väljer att sysselsätta sig med i sitt vardagliga liv, med socialt meningsfulla 

aktiviteter, där de utforskar något som de är intresserade av och som skapar mening eller relevans är 

Vygotskij verksamhets- eller aktivitetsteori. Barnets prat övergår så småningom genom internalisering 

(appropriering) till inre tal och blir till redskap för barnets tänkande och reflektion. När barnet 

använder olika kulturella redskap som t.ex. att skriva, tänka och prata i sociala sammanhang, sker en 

utveckling i de högre mentala funktionerna och utvecklas genom mänsklig kommunikation och 

interaktion. När barnet använder sitt minne, tänkande och perception, som har med känslor att göra 

och ett psykobiologiskt ursprung, sker en utveckling i de lägre mentala processerna. Processen sker 

utifrån och in och kräver kommunikativa handlingar (Smidt 2010, ss. 10–12, 49). Även Strandberg 

skriver att enligt Vygotskij så föregick alla inre processer av ett yttre samspel med andra, med stöd av 

redskap, i särskilda kulturella miljöer (Strandberg 2017, s.10). Det inre talet övergår genom 

internalisering till medvetet tänkande och medvetet tänkande och reflektion över sina erfarenheter är 

mycket betydelsefullt för lärandet ansåg Vygotskij. Det är då man kan reflektera över skillnader och 

likheter mellan saker och man utvecklar metakognitiv förmåga (Smidt 2010, s. 101). 

Centralt i undervisningen är samspelet och lärande går alltid före utveckling (Jerlang 2008, s. 367). 

Att barn formas i samspel med andra är en av Vygotskijs utgångspunkter. Tillsammans med andra 

utvecklar man en identitet, att tala ett eller flera språk, att få kontroll över sin kropp och man lär sig 

om sig själv och världen (Säljö 2015, s. 94). Vygotskij ansåg att det första lärandet sker mellan 

individer och att det andra lärandet äger rum inuti människan, att barn lär sig en sak två gånger. 

Barnens sociala samspel omvandlas till något som sedan utvecklas inuti varje individ (Strandberg 

2014, s. 46). Enligt Vygootskij så är meningsfulla möten med andra människor väldigt utvecklande 

och är grunden till allt lärande. Olika men jämställda förbindelser kan generera utvecklingszoner 

(Strandberg 2017, s. 54).  

Här nedan följer Vygotskijs reformpedagogiska idéer nämns som en jämförelse med Deweys tankar 

som är användbara för vår analys för att kunna tolka det som förskollärarna talar om under 

intervjuerna. John Dewey (1859–1952) var psykolog, filosof och pedagog från USA och en av de som 
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stod för pragmatismens uppkomst. Pragmatismen är en filosofi med en särpräglad uppfattning av 

kunskap, kunskapers värde och betydelse i människans liv. Här ses lärande som något som 

förekommer i och genom mänskliga aktiviteter. Lärandet sker genom att skaffa sig erfarenheter som 

sedan bearbetas genom handling – ”learning by doing” (Säljö 2015, ss. 70, 71, 75). 

 

1. Utnyttja och inte undertrycka barnets naturliga resurser 

2. Intresse som huvudmotivation istället för plikt och tvång 

3. Allsidig utveckling istället för ensidig intellektualism 

4. En utvecklingsbetvingad undervisning med betoning på individuella skillnader 

5. Aktivitet som ledande metodisk princip 

6. Tema- och helhetsundervisning istället för logisk-systematisk ämnesindelning 

7. Läraren som mer av en handledare än kunskapsförmedlare och maktutövare 

8. Bättre kontakt mellan skolan och närmiljön. 

 

(Vygotskij 1999, s. 73).   

 

Här nedan följer olika inlärningssätt enligt Sociokulturell teori som vi också kommer använda oss av i 

analysen: 

Kognitivt lärande: barnen arbetar gemensamt med ett projekt eller problem, som ligger lite över deras 

nivå, tillsammans eller med stöttning av kompisar eller vuxna. 

Situerat lärande: är en aktivitet som ingår i en situation och kultur där den äger rum. Social interaktion 

är avgörande för situerat lärande. En nybörjare som lär sig mer om kulturen och värderingarna som 

finns i den kulturen blir så småningom expert. 

Tvåvägsundervisning: pedagog och barn omväxlande tar rollen som lärare. Brukar handla om en 

dialog kring texter för att sammanfatta, finna svar på frågor, förklara texten och förutsäga texten. 

Kamratundervisning: en metod där ett barn undervisar ett annat barn, där barnen är ungefär jämnåriga 

där den ena är lite mer kunnig än den andra (Smidt 2010, ss. 122–123), som också låter som 

Strandbergs förklaring till en fiffig kompis. 

Leif Strandberg skriver om att låna av en fiffig kompis, att vara en fiffig kompis och att låta din 

kompis ta del av din kompetens. Han menar att pedagogerna behöver visa och tala om för barnen att 

det är tillåtet att imitera och låna och våga säga att man kan eller inte kan. Vygotskij ansåg att det inte 

var fel att visa på skillnad mellan den som kan och den som inte kan och talade ofta om ”more capable 

peers”. Sociala aktiviteter är grunden till allt lärande och det viktigaste här är imitation. Allt lärande 

startar genom att man gör saker man ännu inte klara av men tillsammans med en fiffigare, inte bara 

fiffig, kompis så kan man lära sig. Om barnet har möjlighet till imitation så har hen möjlighet till ett 

fortsatt lärande (Strandberg 2014, ss. 46, 47, 48). Det Strandberg kallar för att ”låna av en fiffigare 

kompis” kommer från början av ett av Vygotskijs viktigaste begrepp ”den proximala 

utvecklingszonen” (Strandberg 2017, s.54).   

För att ta reda på hur pedagoger upplever hur barn lär sig normer, värden och regler i samspel med 

andra på förskolan har vi valt ut några begrepp från den Sociokulturella teorin som vi tycker passar för 

den här studien. 
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Begrepp inom Sociokulturell teori 

Proximala utvecklingszonen 

”Det som barnet för tillfället gör med hjälp av en vuxen, kan det i morgon göra på egen hand” 

(Vygotskij 1999, s. 278).  

Den proximala utvecklingszonen är ett av Vygotskijs viktigaste begrepp för att förstå barns utveckling. 

Enligt Vygotskij ska barnets möjligheter till utveckling och potential vara utgångspunkten i 

undervisningen. När barnet får hjälp, förutsättningar och stöttning skapas den närmaste 

utvecklingszonen. Detta sker med hjälp av en mer erfaren person som blir en mediator, ett redskap 

som blir en förlängning av dig själv (Vygotskij 1999, s. 278; Lightfoot, Cole & Cole 2013, s. 22).  

Halstead & Taylor säger i sin artikel precis som Farmer att barnen lär sig normer, värden och regler 

tidigt i livet utifrån det samhälle barnet befinner sig i, det vill säga från sin familj, media, lekkamrater, 

pedagoger, samhället och andra myndigheter. Genom samspel lär sig barnet med hjälp av den som är 

mer kunnig. Ju mer den lärande lär sig, ju mer stöd kan tas bort tills den lärande klarar av att göra det 

själv (Säljö 2015, ss. 99, 100, 101).  

Scaffolding/stöttning 

Begreppet scaffolding har kopplats samman med de proximala utvecklingszonen och bildades av 

utvecklingspsykologerna Wood, Bruner och Ross (1976) som ett uttryck för den stöttning barnet får av 

den vuxne vid specifika lärande situationer, det stöd barnet får i en läraktivitet som hen inte klarar av 

att förstå själv (Säljö 2015 ss. 100, 101). När vuxna samhandlar med barn kan det beskrivas som 

stöttning. Genom stöttning lär sig barn nya färdigheter och får nya kunskaper, barn lär sig mer 

tillsammans med andra. För att kunna lösa konflikter och kunna förhandla så är det viktigt att barn lär 

sig uttrycka sig språkligt. Barn kan stöttas i sin språkutveckling genom att ha närvarande lärare (Kultti 

2014, ss. 65, 74). Barnet lär sig med hjälp av en modell, struktur eller någon som är mer erfaren och 

därefter kommer barnet att lära sig att klara av det själv utan hjälp (Vygotskij 1999, s. 279). 

En tolkning av Vygotskijs scaffolding är utifrån ett samhälleligt perspektiv och utgår från den sociala 

praktiken där den sociala omgivningen tolkas i olika system och beroende av vilka gemensamma 

aktiviteter människor deltar i.  Lärandet innefattar hela personen och vilket förhållande personen har 

till samhället och världen där kunskapen handlar om att lära sig normer, värden och regler och om att 

bli en samhällsmedborgare. Denna tolkning handlar om att tillägna sig lärlingsskap och tillägna sig 

redskap (appropriering) för att klara av det sociala livet (Vygotskij1999, s. 280).  

Appropriering 

Appropriering betyder att tillägna sig och att göra något till sitt eget. Appropriering framhäver lärande 

som en självverkande aktivitet som av människan kräver meningsskapande och handlande (Vygotskij 

1999, s. 281 & Kultti 2014, s. 29). Enligt Vygotskij behövs en aktiv elev, en aktiv lärare och en aktiv 

miljö. Det är den sociala miljön som utvecklar elevens handlingar. Läraren ska organisera miljön och 

den dynamiska sociala miljön påverkar och utvecklar elevens handlingar (Vygotskij 1999, s. 73). 

När barn lär sig någonting vare sig det gäller fysiska eller språkliga redskap kan de göra det gradvis i 

en så kallad appropriering. I den Inledande fasen på appropriering börjar barnen med att observera till 

att sedan gå till Fördjupad exponering; härma efter och med hjälp av stöttning och därefter Partiell 

behärskning; där man själv provar på utan stöttning och till slut Självständig behärskning; där man på 

egen hand behärskar momentet och/eller kan använda de artefakter som hör till den tiden och kulturen. 
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I appropriering finns oftast ingen slutpunkt där man har lärt sig klart, utan man kan alltid utvecklas 

från nybörjare till att kunna själv (Säljö 2015, ss. 98, 99).  

Mediering & Artefakt 

”Vi möter inte världen direkt. Vår relation till världen är medierad.  

Mellan oss och världen finns medierande artefakter” (Strandberg 2017, s.11). 

 

Människan använder sig av fysiska redskap och utifrån detta perspektiv menar man att redskapen 

medierar det vi gör. Gränsen för våra förmågor och kunskaper stannar inte vid vår fysiska kropp utan 

när vi kan använda redskap som en medierande tillgång klarar vi av att göra sådant vi inte kan göra 

utan ett redskap, t.ex. med språket som redskap så kan vi förmedla våra åsikter och känslor. Mediering 

innefattar all mänsklig interaktion; samhandling, hur vi samtänker och samtalar (Säljö 2015, ss. 91, 

99).  
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Metod 

Val av metod 

För att leda vår forskning framåt, att komma vidare i vårt material och samla kunskap om hur barn lär 

sig sociala regler utifrån värdepedagogik i förskolan så gjorde vi intervjuer av förskollärare på 

förskolor. Vi valde att göra kvalitativa intervjuer, semistrukturerade, med fasta öppna frågor, men med 

möjlighet att gå djupare in i en fråga genom att vi ställde följdfrågor eller bad dem att förtydliga sitt 

svar. Vi valde att intervjua olika förskollärare på olika förskolor för att ta reda på hur de arbetar med 

detta. Genom att intervjua ett antal förskollärare och fråga hur de upplever eller går tillväga inom vårt 

forskningsintresse så kan vi skaffa oss insikter och uppslag för vårt fortsatta arbete.  Denna metod är 

ofta effektiv och smidig för att samla det material man behöver om det man vill veta mer om. 

Nackdelar med metoden är att få tid till att intervjua förskollärarna och det tar tid att transkribera 

intervjuerna.  Eftersom vi ansåg att vi hade tidsutrymme för att invänta svar och för att få mer material 

så valde vi också att skicka våra intervjufrågor till några förskollärare som de fick svara på skriftligen 

genom e-post, då kan det vara viktigt att se att man har rätt adress så att intervjufrågorna når 

mottagaren (Eriksson-Zetterquist & Ahrne 2015, ss. 34, 35, 37, 38).  

Urval och avgränsningar 

För att ta reda på hur pedagogerna uttrycker att barn lär sig sociala regler utifrån värdepedagogik i 

förskolan har vi valt litteratur i ämnet från tidigare forskning och böcker med författare som tidigare 

forskat inom ämnet. Vi bestämde oss för att intervjua förskollärare för att se hur de undervisar barnen i 

detta ämne. Vi ville ha förskollärare både från kommunal och privat verksamhet.  

Vi tog kontakt med olika förskolor både muntligt och via mail. Här informerade vi om både etiska och 

praktiska villkor samt vilket syfte vi har med undersökningen. Innan intervjun hade vi ytterligare 

kontakt med de förskollärare vi skulle intervjua. Eftersom det i förskolan ofta är ont om tid så kom vi 

tillsammans fram till en passande tid och informerade om hur lång tid intervjun på ett ungefär skulle ta 

(Löfdahl, Hjalmarsson; Franzén 2014, ss.148,149). 

Genomförande 

Vi förberedde intervjufrågor, diskuterade de etiska aspekterna och hur man ska vara som intervjuare, 

där man lyssnar vänligt, intresserat och tålmodigt och inte ger råd och argumenterar med den man 

intervjuar utan sträva efter neutralitet och objektivitet (Eriksson-Zetterquist & Ahrne 2015, ss. 37, 38). 

För att få tillitsfulla skildringar från den intervjuade personen är det viktigt att noggrant förbereda både 

intervjupersonen och sig själv samt att med omsorg välja plats och att se till att ha gott om tid för 

intervjun (Löfgren 2014, s. 151). Vi intervjuade fyra förskollärare på fyra olika förskolor för att 

undersöka hur de uttrycker att de arbetar med undervisning i värdepedagogik. Vid insamlandet av 

material använde vi anteckningar med papper och penna där den ena ställde frågor och den andra 

skrev ner svaret. Samtidigt använde vi oss av ljudinspelning för att inte missa någonting och för att 

fånga upp det som intervjuaren kanske inte säger så länge ljudinspelningen är på (Eriksson-Zetterquist 

& Ahrne 2015, ss. 49, 50). Anteckningar fördes också för att kunna återställa intervjuns innehåll om 

det skulle bli något fel på tekniken vid inspelningen. För att få mer material och ett material som är 
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förhållandevis oberoende av personliga åsikter av enskilda individer valde vi också att komplettera 

med intervjuer till fyra förskollärare via e-post. Materialet transkriberades och fördes in på dokument i 

dator (Eriksson-Zetterquist & Ahrne 2015, ss. 42, 50, 51).  För att skydda de medverkande när vi 

transkriberade intervjumaterialet så anonymiserade och maskerade vi identitet och andra eventuella 

kännetecken av person eller plats (Vetenskapsrådet 2017, s. 28). 

De problem vi stötte på i processen var att få tiden att räcka till. Vi hade ingen pilotintervju och 

funderade på om det skulle ha varit bra att ha haft det, då vi tyckte att det blev lättare att intervjua ju 

fler intervjuer vi gjorde. Vi tänkte först om det skulle ha varit bra för att se om frågorna behövde 

omformuleras, då vi upptäckte att våra frågor ibland gick in i varandra. När vi reflekterade kring detta 

kom vi fram till att det var ganska bra att frågorna gick in i varandra då det ledde till att förskollärarna 

tänkte efter en gång till och det blev en fördjupad förståelse av frågan och vi fick ett mer detaljerat 

svar. Hade vi haft en pilotintervju kanske vi hade gjort om frågorna och missat den fördjupade delen 

som de extra frågorna gav (Löfgren, 2014 s. 150).  

 

Databearbetning och analysmetod 

Under intervjun använde vi papper och penna och spelade in intervjun på en mobiltelefon för att kunna 

få med allt som sades. Detta användes för att intervjupersonen skulle se att vi lyssnade 

uppmärksammat och även för att kunna säkerhetsställa information ifall att tekniken inte skulle 

fungera eller gå förlorad. Därefter lyssnade vi på det inspelade materialet och skrev ner detaljerat det 

som sades under intervjun på dator, utan att ange namn eller plats för att materialet skulle vara 

anonymt. När transkribering och analys blev klara, raderades materialet från mobiltelefonen. 

Vi använde oss av en kvalitativ ansats där vi började göra en datainsamling med hjälp av åtta 

intervjuer varav fyra intervjuer via e-post och fyra muntliga som vi transkriberade. Med transkribering 

menas att man förvandlar tal till text. Samtidigt började vi med analysen, genom kontinuerliga 

diskussioner med varandra. Vi letade efter oväntade fynd, mönster och kategorier från 

intervjupersonens svar under tiden som vi fick in material. Det är bra att börja med analysen så fort 

som möjligt då man har intervjuerna i färskt minne, få idéer om hur man kan gå vidare och få fram ny 

oväntad information (Ericsson Barajas, Forsberg & Wengström 2013, ss. 53, 60 & Patel & Davidsson 

s. 119).  

Vi kartlagde och analyserade studien med hjälp av begrepp från den sociokulturella teorin, tidigare 

forskning och bakgrund. Vi började med att läsa igenom intervjuerna och gick vi in på olika 

intervjufrågor och analyserade normer, värden och regler utifrån den sociokulturella teorin kopplat till 

tidigare forskning och inledning.  

Forskningsetiska överväganden  

Vi skickade ut ett samtyckesformulär till förskolan och frågade om förskollärare hade möjlighet att 

delta i vår studie. I samtyckesformuläret stod det information om studiens syfte, att de när som helst 

kunde avsluta och inte vara med i studien, att deras identiteter inte skulle röjas, att materialet förstöras 

efter att uppsatsen är godkänd, att vi har tystnadsplikt, att vi följer vetenskapsrådets skrift om God 

Forskningsed och att materialet bara används för detta examensarbete samt att personen skyddas via 

GDPR. När vi träffade förskollärarna informerade vi igen om studiens syfte och att de var anonyma 
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och kunde avbryta studien och de fick skriva på ett papper om att de ville vara med. Vi blev erbjudna 

att gå runt och titta och ta fotografier på deras regler, men har inte använt oss av deras erbjudande för 

att garantera att deras identitet inte skulle röjas. Vi har inte använt oss av förskollärarnas namn i 

studien, utan använder istället betäckningarna F1, F2, F3, F4, F5, F6, F7 och F8. 

Studiens kvalitet 

Fördelar med intervjuer av förskollärare är att det är bra för att komma vidare i sin forskning. Detta för 

att samla material och kunskap för det fortsatta arbetet, man får tips och idéer från de som är erfarna i 

yrket, det är lätt att få någon att ställa upp på en intervju. En fördel med att göra kvalitativa intervjuer 

var att vi hade möjlighet att anpassa frågorna och ordningen på frågorna utifrån situationen vilket 

kunde ge oss en bredare bild av svaren vi fick. Nackdel kan vara att förskollärarna säger att de arbetar 

på ett sätt som de vill arbeta utifrån, men inte gör det i praktiken, medan man i observationer skulle 

kunna se hur det egentligen är i verksamheten. Intervjuaren kan också missförstå eller misstolka vad 

den som intervjuas säger och tvärtom också tidskrävande med att hitta tid för intervjuerna samt skriva 

ner intervjuerna, men när det arbetet är gjort är det ofta smidigt och effektivt (Eriksson-Zetterquist & 

Ahrne 2015, ss. 35, 38, 53, 54). Under analysdelen finns det risk för att vi har räknat fel eller skrivit fel 

namn på F1, F2 osv. 
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Resultat och analys 

I det här kapitlet redogör vi för resultatet och analys av vår undersökning i relation till bakgrund, 

tidigare forskning samt teoretisk ansats och besvarar studiens syfte och frågeställningar. Vi disponerar 

kapitlet utifrån våra frågor i intervjuerna (se bilaga). I intervjuerna framkom en variation där F1 

uppgav att de var fem pedagoger på 18 barn i ålder 3-5 år och F2 uppgav att de var tre pedagoger på 

23 barn i ålder 3-5 år och 17 barn på tre pedagoger i ålder 1-3 år. 

Viktiga värden på förskolan 

För att ta reda på hur pedagoger uppfattar att de lär ut värdepedagogik i förskolan och hur barn lär sig 

normer, värden och regler i samspel med andra på förskolan frågade vi vilka värden som 

förskollärarna tycker är viktiga. 

Vi har delat in värden som vi hittade i vår analys i olika kategorier, som pedagogerna tyckte var 

viktiga på förskolan. Siffrorna visar hur många i intervjuerna som tyckte detta var viktiga värden på 

förskolan. 

 

Värden på förskolan 
Demokrati Respekt Hållbar utveckling 

Jämställdhet 3 Respekt för varandra 5 Att bli en god samhällsmedborgare 3 

Olikheter 2 Medmänsklighet 2 Utveckling och lärande/utbildning 2 

Allas tankar behövs 2 Empati 2 Göra saker tillsammans 

Allas lika värde Omsorg 2 Kompromissa 

Inga kränkningar Hjälpas åt Stopp min kropp 

Lika behandling Hänsyn till allt levande Systematiskt kvalitetsarbete 

Mänskliga rättigheter Lyssnande Tillit till sin egen förmåga 

Samhörighet Trygghet  

Värdegrunden   

Öppen kultur   

 

Tabell 1. Värden på förskolan. 

”Förskolan är en samhällsarena och är det första samhällsteget. Vi talar mycket om vad vi vill att 

barnen ska ha i sina ryggsäckar när de lämnar oss och vad vi ska fylla dem med. Vi behöver undervisa 

barnen till samhällsmedborgare och lära barnen mänskliga rättigheter, medkänsla, uttrycka tankar och 

åsikter. Det är vad jag tänker att demokrati är”, svarar F8. 

 

Vilka värden förskollärarna tycker är viktiga att lära ut till barnen i 

förskolan 

Det värden förskollärarna vill lära ut till barnen på förskolan är bland annat allas lika värde, att 

respektera varandra, vara snäll, vara hjälpsam, vara en bra kompis, empati, hänsyn och respekt för allt 

levande, jämställdhet, demokrati, kompromissa, allas tankar behövs, stopp min kropp, tillit till sin 

egen förmåga och lära sig medkänsla. 
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F3 sa ” Kamratskap och förståelse för varandra är någonstans grunden. Har man empatiska människor 

så kommer man långt med en stark bas” 

F6 sa ”Att lära barnen att respektera andra omkring sig och även sig själva känns grundläggande för att 

hjälpa barnen framåt i sin sociala utveckling.” 

F7 sa ”Lära sig hjälpa andra och ta emot hjälp. Samarbeta och lyssna på varandra.” Hen menar också 

att man behöver” träna barnen i att lyssna på varandra och på oss vuxna som en del av att träna respekt 

med de yngsta barnen. Att prata om och förklara varför vi ska lyssna på varandra och arbeta med att 

bygga upp trygghet och tillit som skapar ett klimat för respektfullt beteende.”  

F8 sa att hen vill fylla på barnens ryggsäckar med demokratiska värden och stärka dem som människor 

när de ska ut på nya äventyr. 

Precis som förskollärarna säger Farmer, i tidigare forskning, att i en demokrati bör man lära sig att det 

existerar en mängd olika värden och att barn, efter att reflekterat på olika värden, kan välja olika 

alternativ och på så sätt ha en frihet i sitt val av vilka värden hen vill välja (Farmer 1988, s. 72). 

Av åtta förskollärare säger fem att respekt för varandra är ett viktigt värde på förskolan. Tre säger att 

jämställdhet och att bli en god samhällsmedborgare är ett viktigt värde. Två säger att empati och 

omsorg är viktiga värden. Andra värden förskollärarna tycker är viktiga är respekt för allt levande, 

allas lika värde, olikhet som resurs, trygghet, lyssnande, medkänsla, medmänsklighet, tillit till sin egen 

förmåga, kompromissa och att hjälpas åt. 

I Lpfö18 och i Skollagen Kap 1 § 4 står det bland annat att utbildningen ska ge barnen möjlighet att 

utveckla sin förmåga till empati och att stärka deras medkänsla. Utbildningen på förskolan behöver ha 

en respekt och öppenhet för skillnader i människors uppfattningar och levnadssätt och lära ut 

demokrati och respekt för de mänskliga rättigheterna (Lpfö18 2018, s. 5 & SFS 2010:800). 

Förskollärarna menar också att medkänsla och empati är viktiga värden och de pratar om demokrati, 

medmänsklighet och att olikhet är en resurs. 

Som Farmer nämnde i tidigare forskning måste en god samhällsmedborgare kunna reflektera 

värderingar på ett intellektuellt sätt. Ett samhälle som inte förändras stagnerar och dör så småningom. 

Förändring sker av de som ifrågasätter de etablerade värderingar som finns i ett samhälle. Det behövs 

individer som reflekterar och utmanar rådande värden och sociala normer, samhällen kommer alltid att 

behöva sådana förutseende män och kvinnor. Genom att använda värdepedagogik så ger det goda 

samhällsmedborgare som är kapabla till att utmana samhället och utvidga rättvisans horisonter 

(Farmer 1988, s. 74). 

Flera av förskollärarna uttrycker också att det är viktigt med en öppen kultur och demokrati. De 

nämner olika styrdokument och metoder som de arbetar utifrån som t.ex. likabehandlingsplanen, 

”stopp min kropp” och professionens ansvar. Detta kan man koppla till tidigare forskning där man 

talar om att värderingar kommer från den kultur, religion och det samhälle vi lever i och att den bana 

en person valt i livet, visar den människans förhandlande och val om värden som hen gjort och 

förknippas starkt med politiska och samhälleliga kontexter. Idag utgår de etiska värdena i förskolan 

från Barnkonventionen, förskolans etiska styrdokument och handlingsplaner (Öhman 2003, ss. 20-22 

& Sanger & Osguthorpe 2005, s. 62 & Kuusisto & Gearon 2017, s. 101).  
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Hur pedagogerna uttrycker att de får barnen att 

känna sig värdefulla 

I tidigare forskning fick vi fram att en av pedagogens roll är att få barnet att känna sig värdefull. 

Värden inbegriper ord som kärlek, frihet, rättvisa, glädje trygghet, sanning, frid i sinnet och demokrati 

(Halstead & Taylor 2000, s. 169). I läroplanen står det att ”förskollärarens ska ansvara för att barnen 

får sina behov respekterade och tillgodosedda och får uppleva sitt eget värde, tillämpa ett demokratiskt 

arbetssätt där barnen aktivt deltar, aktivt inkludera ett jämställdhetsperspektiv så att alla barn får 

likvärdiga möjligheter till utvidgade perspektiv och val oavsett könstillhörighet, och utveckla normer 

och förhållningssätt för arbetet och samvaron i barngruppen” (Lpfö18 2018, s. 12). 

Fyra av åtta förskollärare säger att det är viktigt att få en kontakt och att lära känna barnet, hitta 

nyckeln till relationerna, vara engagerad i det barnen gör och säger. Tre av åtta säger att de är viktigt 

att bemöta, lyssna, vara närvarande, och uppmärksamma barnet på olika sätt t.ex. genom att samtala 

med varje barn. Två förskollärare menar att det är viktigt att uppmuntra, att barnen blir sedda varje 

dag, bekräfta, att bry sig om och visa omsorg, att stärka barnen, visa att de är värdefulla för oss och få 

möjlighet att vara en ”fiffig kompis”. De nämner också att det är viktigt att berömma när de gjort 

något bra, uppskatta dem, att prata om deras styrkor och hur de är en tillgång till gruppen, känna 

grupptillhörighet och att jag är viktig här, att synliggöra och skapa möjligheter till barnens delaktighet 

och inflytande, skoja och skratta och säga att vi tycker om dem, att de får en egen plats, bemötande 

och säga vad roligt att du kom vi har längtat efter dig, att de får lyckas i sitt eget lärande, där man får 

göra tillsammans, men utmana i proximala utvecklingszonen, att känna att man är saknad när man inte 

är på förskolan och på det sättet få känna att man är värdefull. 

 

Hur pedagoger uttrycker att de lär ut normer, 

värden och regler i samspel med andra på 

förskolan 

Resultat av undervisning av värden  

I Skollagen Kap 1 § 4 står det att ”Utbildningen inom skolväsendet syftar till att barn och elever ska 

inhämta och utveckla kunskaper och värden. Utbildningen ska också förmedla och förankra respekt för 

de mänskliga rättigheterna och de grundläggande demokratiska värderingar som det svenska samhället 

vilar på” (SFS 2010:800). 

Förskollärarna upplever att de lär ut värden genom att barnen ser hur andra gör. Detta gör de genom att 

vara en förebild för barnen, att pröva tillsammans i olika situationer, träna på att lyssna och respektera 

varandra, att kontinuerligt prata om och reflektera kring olika värden och befästa dem även när de har 

ett bra demokratiskt klimat i barngruppen. De gör detta också genom att tillsammans med barnen 

komma på bra regler så att alla trivs och skapa trygghet, att prata med varandra, göra sagor med 

figurer där konflikter uppstår och barnen får hjälpa till om hur man kan lösa det, att ha något tema 

omkring det. Demokrati lärs ut genom att barnen får inflytande, dels genom att de ska veta vad som 

händer under en dag och ha möjlighet att välja vilken aktivitet man vill göra och även genom att göra 

olika omröstningar och det som får flest röster får barnen göra.  
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De undervisar värden genom planerade situationer men tar också vara på de spontana situationer som 

dyker upp och går vidare på det och som ger nya frågor och får barnen att reflektera eller bekräfta dem 

i någonting som de säger eller gör och lyfter det mot de andra barnen och uppmärksammar det som 

kompisen sa eller gjorde.  

De lär av varandra genom att använda sig av olika metoder och konkreta verktyg t.ex. 

barnkonventionen, likabehandling, läroplanen, skollagen, fiffig kompis, stopphanden, kompis-sol med 

regler, teater, pyssla, rita, genom samling och morgonmöte med barnen, reflektion med barn och 

pedagoger för att få syn på saker genom processreflektioner och pedagogisk dokumentation. 

Förskollärarna använder olika böcker som de läser för barnen t.ex. Kompisböckerna, Snick och Snack 

i Kungaskogen, Vilda Säger Nej, Stopp min kropp, m.m. 

F8 reflekterade och funderade på olika frågor; Hur kan jag själv bidra till att det blir bra värden? Vad 

vill jag att andra ska mötas av när de kommer till förskolan? Hur vill jag att barnen ska ta emot andra 

när de kommer? Förskolläraren säger att de vill att barnen ska ha en nyfikenhet på de som kommer 

som person och säga hej och ha ett bra bemötande och lyssna på dem när pratar och ha ögonkontakt 

och medmänsklighet. 

Några förskollärare nämner att de använder en fiffig kompis, som de tagit från Lev Vygotskij. Det 

handlar om att kompisarna hjälper varandra, att hjälpa varandra och lära varandra och att samarbeta. 

En kompis som kan lite mer än en annan kompis hjälper en kompis som inte kan lika mycket. Som 

exempel så är det många i gruppen som kan saker och då härmar de varandra. När vi t.ex. ska gå ut är 

det ofta någon kompis som hjälper någon att ta på sig skorna eller att dra upp dragkedjan och så där. 

Det behöver inte vara vuxna som hjälper till, utan det är barn som hjälper varandra (F1). 

 

Analys av undervisning av värden  

Nedan följer en analys på resultaten där vi använder både tidigare forskning, bakgrund och med 

begrepp utifrån det sociokulturella perspektivet såsom artefakter, mediering, appropriering, 

scaffolding/stöttning och den proximala utvecklingszonen. 

Artefakt/mediering 

Artefakter är kulturella redskap som finns i den miljön vi är i och det kan vara både språk, tecken och 

kunskap som gör att vi förstår och medierar mening till vår omvärld (Säljö 2015, s. 92). I analysen 

framkom några redskap och metoder om hur förskollärarna upplever att de kan lära barnen värden. Det 

var bland annat att använda olika styrdokument men också genom samling, böcker, fiffig kompis, 

reflektion, språket, stopphanden och pedagogisk dokumentation. Många förskollärare nämner att de 

pratar och reflekterar med barnen och varandra, så språket blir ett viktigt verktyg för förskollärarna att 

lära ut normer, värden och regler till barnen, både genom diskussion, bilder, barnens teckningar, 

barnens egna sagor och andra böcker. I tidigare forskning skrev Johansson att barnen lär sig normer, 

värden och regler i samspel med varandra genom att de förhandlar och försvarar etiska värden. Här 

blir språket en viktig artefakt både för pedagoger och barn. Lev Vygostkij säger att det är 

betydelsefullt för lärandet att reflektera och använda det medvetna tänkandet för att se skillnader och 

likheter och på så sätt utvecklar sin metakognitiva förmåga (Smidt 2010, ss. 49, 101). 

Som Farmer (1988) skriver är barnen vår framtid, de som kommer att rösta och vara våra ledare i 

framtiden. Barnen behöver lära sig att identifiera och diskutera värden rationellt i konflikter och i 

samhällsproblem (s. 71). Detta uttrycker förskollärarna att de lär ut genom att använda olika verktyg, 
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såsom språk och symboler för demokrati. Förskollärarna menar att de gör det genom att barnen får 

inflytande då de använder språket och diskuterar vad som händer under en dag. Barnen har också 

möjlighet att välja vilken aktivitet de vill göra. Förskollärarna säger att de använder sig av verktyget 

omröstningar, det som får flest röster får barnen göra.  

Appropriering 

För att barn ska kunna lära sig och ta till sig och göra det till sitt eget använder de sig av appropriering 

enligt Lev Vygoskij där lärandet innefattar hela processen och handlar om att tillägna sig lärlingsskap 

och tillägna sig redskap (appropriering) för att klara av det sociala livet (Lindqvist 1999, s. 280). 

När barn lär sig värden upplever förskollärarna att barnen först ser hur andra gör och genom att 

förskolläraren är en förebild för barnen, den så kallade Inledande fasen så barnen ser hur man ska vara. 

Därefter kanske de börjar härma, Fördjupad exponering.  Förskollärarna pratar om att de lär barnen 

värden genom att pröva tillsammans i olika situationer, vilket då skulle ta dem till Partiell 

behärskning; prova på och att de tränar på att lyssna och respektera varandra och att kontinuerligt 

prata om och reflekterar kring olika värden och befästa dem även när de har ett bra demokratiskt 

klimat i barngruppen så har de slutligen kommit till Självständig behärskning; då de kan själva (Säljö 

2015, ss. 98, 99). De använder också Situerat lärande: där de får kunskap genom att arbeta i social 

interaktion tillsammans med andra. De arbetar praktiskt med värden tillsammans t.ex. genom att rita, 

göra sagor eller teater. Där man går från nybörjare till att kunna behärska själv (Smidt 2010, ss. 122-

123). 

 

Scaffolding/stöttning 

När vuxna samarbetar med barn kan det beskrivas som stöttning. Genom stöttning lär sig barn nya 

färdigheter och får nya kunskaper, barn lär sig mer tillsammans med andra. (Kultti 2014, ss. 65,74). 

Barnet lär sig med hjälp av en modell, struktur eller någon som är mer erfaren och därefter kommer 

barnet att lära sig att klara av det själv utan hjälp, när barnet lärt sig behövs inte scaffolding längre 

(Lindqvist 1999, s. 279). I analysen ser det ut som att förskollärarna använder sig av Kognitivt lärande 

där de gemensamt arbetar med barnen med ett problem eller tema om värden, som ligger lite över 

deras nivå, tillsammans eller med stöttning av vuxna eller kompisar. De ser också ut som de arbetar 

med kamratundervisning som är en metod där ett barn undervisar ett annat barn, där barnen är ungefär 

jämnåriga där den ena är lite mer kunnig än den andra (Smidt 2010, ss. 122-123), som låter som 

Strandbergs förklaring till en fiffig kompis. 

När förskollärarna ska lära barnen värden använder de sig av en fiffig kompis som kan stötta och 

hjälpa dem. Förskollärarna talar här om en sorts kamratundervisning precis som Smidt (2010) och 

Strandberg (2014) menar är en sorts metod där ett barn undervisar ett annat barn. Det handlar om att 

låna av en fiffigare kompis, att imitera och ta del av kamratens kompetens. Här blir det viktigt att 

pedagogerna visar och talar om att det är acceptabelt att imitera, låna och att barnen vågar tala om att 

de kan eller inte kan. Vygotskij talade ofta om ”more capable peers” och ansåg att det inte var något 

fel att visa att ett barn kan mer en ett annat. En annan förskollärare säger att ”vi uppmuntrar barnen att 

ta hjälp av en fiffig kompis eller att de hjälper någon som behöver stöttning. ”vad bra att du hjälpte 

hen” ” åh vad bra att du kom idag” osv.”. Strandberg (2014) menar att de sociala aktiviteter som 

barnen ingår i är grunden till allt lärande och att allt lärande börjar med att man samspelar tillsammans 

med en ”fiffigare kompis” (Smidt 2010, ss. 122-123 & Strandberg 2014, ss. 46-48, 52). 
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Proximala utvecklingszonen 

När förskollärarna här talar om en ”fiffig kompis” kan det kopplas till ett av Vygotskijs viktigaste 

begrepp, den proximala utvecklingszonen (Lightfoot, Cole & Cole 2013, s. 22 & Strandberg 2014, s. 

54). Den proximala utvecklingszonen handlar om precis som förskollärarna uttrycker att kompisarna 

hjälper varandra, att hjälpa varandra och lära varandra och att samarbeta. En kompis som kan lite mer 

än en annan kompis hjälper en kompis som inte kan lika mycket. Som exempel så är det många i 

gruppen som kan saker och då härmar de varandra. När vi t.ex. ska gå ut är det ofta någon kompis som 

hjälper någon att ta på sig skorna eller att dra upp dragkedjan och så där. Det behöver inte vara vuxna 

som hjälper till, utan det är barn som hjälper varandra (F1). 

Enligt Strandberg (2017) så kan ett lärande utifrån den proximala utvecklingszonen handla om att det 

enskilda barnet reder ut problem, i detta fall värdepedagogiska problem. Det finns många olika typer 

av samspel t.ex. konversationer, samtal, dispyter och meningsutbyten. Ett samspel har en bra kvalitet 

när förbindelserna är utmanande, jämställda, jämlika, problemlösande, bidragande, rika på känslor, 

hjälpsamma och generösa (s. 54).  

I tidigare forskning skriver Thornberg (2006) att barn tillägnar sig värden och normer och utvecklas 

genom socialt samspel med andra, genom språket och mentala konstruktioner som skapar mening. 

s.19. Meningsskapandet äger rum både hos det individuella barnet och tillsammans med andra. 

Processerna samspelar och pågår ”inom ramen för de sociala konstruktionerna inbäddat i 

sociokulturella sammanhang”. Normer, värden, arrangemang, vanor, kunskaper och vardagslivet är 

exempel på sociala konstruktioner som hålls levande genom språk och det sociala samspel som vi 

delar med andra människor (Thornberg 2006, ss. 14, 19, 20).  

 

Resultat på hur pedagogerna uttrycker värderegler i förskolan  

På frågan om vilka värderegler de har på förskolan, så svarar tre av åtta förskollärare: 

”Att vara en bra kompis, att använda stopphanden, att kunna göra/säga förlåt, att prata med varandra, 

att alla är olika och unika, allas lika värde, skapa regler tillsammans med barnen, hur man talar till 

varandra, man får inte slåss eller kränka andras integritet”. 

När vi gick igenom resultatet upptäckte vi att det var fem av åtta förskollärare som reagerade på frågan 

om värderegler. Här är de några av de svar vi fick där förskollärarna var kritiskt inställda till själva 

frågan om värderegler: 

”Klurigt, för vi har inte riktigt några regler, utan mer vårt förhållningssätt, det är det som vi pedagoger 

har kommit fram till tillsammans” (F1).   

F2 sa; ” att vi använder stopphanden. Det är väl en regel kan man väl säga att vi har”.  Sedan kom hen 

på fler regler som att visa hänsyn, turas om, väntar på varandra, att man lyssnar när någon pratar m.m. 

F5 svarar; ”Inte på avdelning”.  

Men när vi frågar hur pedagoger reflekterar om regler och värden svarar de att det är ”bra om alla 

arbetar enhetligt, annars blir barnen förvirrade. Man ska inte släppa på gränser eller ha en ”låt gå” 

attityd”.  

På frågan hur de gör om barnen gör motstånd mot deras gemensamma regler svarar F5 att de ”samtalar 

med barnet som och om fler är inblandade får man prata med gruppen, och barnen får beskriva för 

varandra vad som sker eller skett. Inte bara att en vuxen bryter av och står med pekpinnar”.  
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Men på frågan hur pedagogerna löser konflikter med barnen svara de; ”Om det går, låta barnen 

samtala med varandra, och att en vuxen finns med under samtal som stöd. Annars vara delaktig och få 

barnen att känna förståelse för varandras situation, eller att kunna se till det orätt som hänt”. 

F7 svarar; ”Vet inte vad som menas med värderegler. Har inga särskilda regler, men säger också att 

”vi arbetar hela tiden med värdegrunden och hur vi är mot varandra så att kompisarna och alla själva 

mår bra. Barnen lär varandra. Det är aldrig ok att slåss eller göra någon ledsen. Barnen lär sig genom 

att vi hela tiden har värdegrunden i fokus och aldrig tummar på den. Den gäller jämt. Vi ska alltid vara 

fina mot varandra och behandla varandra med respekt, för att kompisarna och du själv mår bättre då”. 

 

F8 svarar; ”jag upplever inte riktigt att vi har några tydliga värderegler om jag jämför med hur vi hade 

det här förut. Utan att vi behöver arbeta fram det”. På frågan hur de kommer fram till dessa regler 

svara hen; ”Jag tänker också att man vill få med barnen i det. Vi har det inte nedskrivet i alla fall.” 

Efter ett tag i intervjun säger förskolläraren; ”Ja. Jag tänker att det är massor av regler egentligen, 

annars skulle det inte fungera. Det är som i samhället också om man drar paralleller, man omges ju av 

regler hela tiden annars skulle det inte fungera. Men det här att det inte är så uttalade liksom”. 

Eftersom de flesta förskollärarna uttrycker att de inte har några värderegler i förskolan får vi först titta 

på resultat och analys av hur pedagogerna uttrycker att barn och pedagoger reflekterar om normer och 

värden. Vi tittar även på frågan om hur förskollärare säger att de agerar när barnen gör motstånd mot 

regler. Detta för att vi sedan ska kunna analysera värderegler i förskolan. 

Hur pedagoger uttrycker att barn och pedagoger reflekterar om normer, 

värden och regler  

Här nedan följer resultat och analys utifrån tidigare forskning och bakgrund. Här kan man se värdet av 

att reflektera, då det kommer fram i dessa frågor i intervjun att de har värderegler, när de tänker efter. 

I den Sociokulturella teorin tar de upp värdet av att reflektera och att det är mycket värdefullt för 

lärandet. Det inre talet övergår genom internalisering till medvetet tänkande och medvetet tänkande 

och reflektion över sina erfarenheter. Det är då man kan reflektera över skillnader och likheter mellan 

saker och man utvecklar metakognitiv förmåga (Smidt 2010, s. 101).  

Tre av åtta säger att de reflekterar med barnen i form av teater och i vardagssituationer. I andra 

situationer de kan reflektera är i barnråd, i ritsagor och sociala berättelser. Förskollärarna reflekterar 

med varandra på arbetsplatsträffar, reflektionsmöten, forum och pedagogiska nätverk och möten. 

Fem förskollärare nämner att de samtalar och reflekterar med barnen på samlingen om vilka regler 

barnen vill ha och förskollärarna har skrivit upp vad barnen har sagt att de vill ha för regler och hur 

man är en bra kompis. I samlingen påminner de också barnen om vilka regler de har kommit överens 

om. På pedagogiska möten pratar förskollärarna om vilka regler de ska ha för att vara synkade med 

varandra. Här diskuterar och planerar de även in teater och tema om gemensamma regler och om hur 

de vill att man ska vara mot varandra för att alla ska trivas och må bra på förskolan, så språket och 

pedagogernas eget kroppsspråk blir ett viktigt verktyg för förskollärarna för att lära ut regler till 

barnen.  

Värderegler som kom fram var t.ex. stopphanden, visa hänsyn, turas om, väntar på varandra, att man 

lyssnar när någon pratar, alla arbetar enhetligt, inte släppa på gränser, låta barnen samtala med 

varandra där en vuxen finns med som stöd, vi ska alltid vara fina mot varandra och behandla varandra 

med respekt m.m. Värden visas och förmedlas bland annat genom förskolans regler och hur pedagoger 
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lär ut dem och reagerar på hur barn gör motstånd mot regler. Normer, värden och regler visas också 

genom pedagogers arbets- och förhållningssätt och genom olika sociala samspel mellan barn och 

pedagoger och mellan barnen själva (Linköpings universitet 2019).  

Kulturen på förskolan verkar vara att man inte får nämna själva ordet regel för att det klingar negativt. 

Man får inte heller säga att ett barn gör ”fel” eller som vuxen ha ”pekpinnar”, utan ”man vill försöka 

få dem att hitta en lösning och att båda parter får komma med en lösning som de tycker och sen 

försöker de tillsammans hitta en lösning och komma överens”. Läroplanen säger att förskolan ska ge 

varje barn förutsättningar att utveckla förmåga att ta ansvar för gemensamma regler (Lpfö18 2018, s. 

13). 

Motstånd mot regler  

Om ett barn inte vill följa de regler man bestämt på avdelningen säger samtliga förskollärarna att de 

samtalar med barnet. De lyssnar också på barnet som får berätta vad som skett, ställer frågor till 

barnet, förklarar för barnet varför man har en regel så att barnet ska få en förståelse för regeln. De kan 

också använda sig av att säga till barnen snällt, ge beröm till de som sköter sig, vara en bra förebild, 

avleda, göra tvärt om och negligera. Barnen behöver testa gränser och se var de går och då behöver vi 

visa var gränsen går. Visa att det inte är okej att t.ex. slå någon och konkret ta bort det redskap som de 

slår någon annan med. 

Detta kan vi även koppla till tidigare forskning där Halstead och Taylor säger att bestraffning av att 

inte följa regler kan ha omvänd effekt på barnen och skapar ofta misstro och motstånd. Barnen blir 

istället mer påverkade av de pedagoger som har de värden som de beundrar, som rättvisa, 

beslutsamhet, respekt och vänlighet. Demokratiska samhällen lyssnar på det moraliska klimatet och 

gör deltagarna delaktiga i att skapa regler tillsammans (Halstead & Taylor 2000, s. 182). 

Tre stycken förskollärare säger att barnet får sitta och lugna ner sig och sen efter en stund komma och 

säga och göra förlåt. Det är svårt att göra det för barnet när det är i affekt. 

F6 säger ”Vi försöker att i konversation befästa reglerna när barnen motarbetar dem, försöka skapa 

förståelse för varför reglerna är positiva för att alla ska ha det så bra som möjligt på förskolan. Vi 

säger ifrån och arbetar med att försöka skapa empati mellan barnen”. 

Flera förskollärare säger: ”genom att ställas inför olika situationer i sin vardag, där dessa utmanas och 

vägleds av oss pedagoger. Genom resonemang med barnen där alla inblandade berättar vad som hänt, 

hur de känner och hur de vill att det ska vara. Genom att lyssna på varandra. Genom att vi pedagoger 

är goda förebilder. Genom att vi pedagoger konsekvent reagerar på när värdena bryts. Alltid! Värdena 

ska genomsyra dagen”. 

Pedagogerna pratar om reglerna och berättar för barnen att ibland måste man följa regler fastän man 

inte gillar det själv, för at ta hänsyn till andra, för att inte skada andra eller för att inte barnen ska göra 

sig illa. 

F4 säger att de tar upp regeln och diskuterar på ett möte med barnen, gör barnen delaktiga och gör en 

demokratisk omröstning. 

Tre säger att de använder sig och av teater för att göra det tydligt för barnen. Barnen får då komma 

med egna lösningar och förslag och så spelar pedagogerna upp den nya situationen och så får barnen 

berätta om de tyckte att det blev bra eller bättre då annars får man göra om tills barnen är nöjda. 

Ibland behöver arbetslaget sitta och planera in hur de ska göra och arbeta i tema. 
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Frågor till barnen är t.ex. ”förstår ni varför vi gör så här? Tycker ni det känns bra att vi arbetar såhär 

med det här? Hur skulle ni vilja att vi gör?” 

 

Resultat av undervisning av regler 

Alla som arbetar i förskolan är viktiga förebilder för barnen. Barnens förståelse för demokrati såsom 

skyldigheter, rättigheter och respekt påverkas av hur alla i förskolan agerar och förhåller sig till 

varandra (Lpfö 18 2018, s. 6). Normer, värden och regler är något som alltid finns närvarande i 

förskolans vardag. Värden visas och förmedlas bland annat genom förskolans regler och hur 

pedagoger lär ut dem och reagerar på hur barn gör motstånd mot regler. Normer, värden och regler 

visas också genom pedagogers arbets- och förhållningssätt och genom olika sociala samspel mellan 

barn och pedagoger och mellan barnen själva (Linköpings universitet 2019).  

F4 säger att de arbetar processinriktat och introducering av stopp-sluta regeln.  

F2 säger att de lär ut regler genom den fiffiga kompisen, de har regler för hur de bemöter barnen och 

de använder 3-stegsmetoden. Då blir det tre steg att hitta rätt och man säger inte bara förlåt och stopp. 

Tre förskollärare säger att de lär ut regler till barnen genom t.ex. genom att säga; ”att vi som vuxna får 

visa på hur vi kan vara mot varandra ”och ”att vi har ett tydligt förhållningssätt tillsammans med 

barnen”. Pedagogerna säger att de bör vara närvarande genom ord och handling och ge förklaringar till 

barnen om varför vi har vissa regler. ”Man får inte riva sönder böcker och förklara för barnen; nu gick 

ju boken sönder, då kan vi inte läsa den eller vi har lånat den på biblioteket och då kan inte några 

andra barn läsa den om de ska låna den. Vara rädda om miljön och varandra”.  

Tre förskollärare pratar om att vara inlyssnande till barnen och hitta lösningar och att tillsammans hitta 

strategier för barnen. Detta kan ske genom att förskolläraren hjälper till, ger förslag eller att barnen 

själva kan bidra med olika förslag till att lösa konflikten. Barnen kan ta hjälp av de andra om vad de 

tror att det här barnet vill. Barnen får säga hur det kändes och vad man kan göra istället. Barnen får 

reflektera och svara på frågor hur de känner sig när någon gör något mot dem. Pedagogerna försöker 

att barnen ska hitta egna lösningar, men ibland är det svårt för barnen och då försöker pedagogerna 

hjälpa dem.  

Fem av åtta förskollärare tar upp att: en del av reglerna har de kommit fram till genom att barnen har 

varit med och pratat t.ex. i samlingen, på barnråd och förskollärarna har skrivit upp vad barnen har 

sagt att de vill ha för regler, göra en kompis-sol, och hur man är en bra kompis. Andra regler har 

förskollärarna pratat och reflekterat om på t.ex. APT eller pedagogiska möten för att vara synkade mot 

barnen. 

Flera av förskollärarna säger att de lär barnen regler genom att prata om regler på samlingen. I 

vardagen behöver man repetera, påminna barnen och ta upp samma sak flera gånger för att barnen ska 

lära sig det sociala spelet. Ett ständigt arbete som de aldrig blir klara med. De lär sig reglerna genom 

att de varit med och bestämt reglerna. De lär sig regler genom vänner, genom varandra. Sedan när 

vissa lärt sig, kan de påminna andra barn. 
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Analys av undervisning av regler 

Nedan följer en analys på resultaten där vi använder både tidigare forskning, bakgrund och med 

begrepp utifrån det sociokulturella perspektivet såsom artefakter, mediering, appropriering, 

scaffolding/stöttning och den proximala utvecklingszonen. 

 

Artefakt/mediering 

Artefakter är kulturella redskap som finns i den miljön vi är i och det kan vara både språk, tecken och 

kunskap som gör att vi förstår och medierar mening till vår omvärld (Säljö 2015, s. 92). De kulturella 

redskap som förskollärarna använder när de ska lära ut regler och lösa konflikter var bland annat 

språket, tecken, samling och pedagogiska möten, pedagogens egen kropp. Detta för att barnen ska 

förstå och mediera mening till sin omvärld (Säljö 2015, s. 92 & Säljö 2014, ss. 29, 30).  

Några metoder som framkom hur förskollärarna uppfattar att de kan lära barnen att lösa konflikter var 

bland annat att använda stopphanden och 3-stegsmetod för att sätta gränser. Det är att man först sätter 

ord på vad som händer, därefter sätter man ord på sina känslor och sist talar man om hur man vill att 

det ska vara.  

F1 säger att; ”Den känns väldigt bra, för då blir det liksom tre steg att hitta rätt som man säger inte 

bara det här förlåt och stopp, utan sätta ord på känslor också och när man hittar känslan hur man vill 

att det ska vara, 1. Du tar mitt lego. 2. Jag blir arg på dig då. 3. Jag vill att du ska ge tillbaka mitt 

lego”. Vi funderar på om man också kan använda 3-stegsmetoden på ett mer positivt sätt där man t.ex. 

säger; 1. Du ger mig en lego. 2. Jag blir glad då. 3. Jag vill att du och jag ska vara vänner. 

 

Appropriering 

För att barn ska kunna lära sig och ta till sig och göra det till sitt eget använder de sig av appropriering 

enligt Lev Vygoskij där lärandet innefattar hela processen och handlar om att tillägna sig lärlingsskap 

och tillägna sig redskap (appropriering) för att klara av det sociala livet (Lindqvist 1999, s. 280). 

Förskollärarna upplever att barnen lär sig regler genom den inledande fasen, de ser på hur andra gör, 

både genom kompisar och att förskolläraren är en förebild. Därefter lär de sig reglerna av varandra, de 

härmar sina vänner, fördjupad exponering.  

Förskollärarna säger att de påminner barnen ständigt om reglerna, ett pågående arbete där barnen får 

träna så kallad partiell behärskning; prova på där de tränar på att lyssna och kontinuerligt prata om 

och reflektera kring olika regler och komma ihåg reglerna. När sedan vissa av barnen lärt sig reglerna, 

kan de påminna andra barn, vilket då blir till självständig behärskning (Säljö 2015, ss. 98, 99). 

De använder också ett så kallat situerat lärande: där man går från nybörjare till att kunna behärska 

själv (Smidt 2010, ss. 122-123). De lär sig genom att arbeta i ett socialt samspel tillsammans med 

andra. De arbetar praktiskt med regler genom att t.ex. ha skapande aktiviteter, ha teater eller arbeta 

med regler i tema samt att barnen får vara med och bestämma reglerna tillsammans. 

 

Scaffolding/stöttning 

När vuxna samarbetar med barn kan det beskrivas som stöttning. Genom stöttning lär sig barn nya 

färdigheter och får nya kunskaper, barn lär sig mer tillsammans med andra. (Kultti 2014, ss. 65,74). 

Barnet lär sig med hjälp av en modell, struktur eller någon som är mer erfaren och därefter kommer 
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barnet att lära sig att klara av det själv utan hjälp, när barnet lärt sig behövs inte scaffolding längre 

(Lindqvist 1999, s. 279). 

Förskollärarna upplever att de lär ut regler genom att de hjälper barnen genom att ge förklaringar till 

barnen varför de har vissa regler, vara inlyssnande, närvarande i ord och handling. De försöker hitta 

lösningar och strategier tillsammans med barnen, men ibland blir det för svårt och då får pedagogerna 

gå in och stötta dem. 

Förskollärarna försöker stötta barnen genom olika frågor för att de ska utveckla sin förmåga till empati 

och omtanke om andra t.ex. sa F6 så här ”förstår ni varför vi gör så här? Tycker ni det känns bra att vi 

arbetar såhär med det här? Hur skulle ni vilja att vi gör?”  

På frågan hur pedagogerna löser konflikter med barnen svarar flera förskollärare; ”om det går, låta 

barnen samtala med varandra, och att en vuxen finns med under samtal som stöd. Annars vara delaktig 

och få barnen att känna förståelse för varandras situation, eller att kunna se till det orätt som hänt”. 

I läroplanen står det att ”Utbildningen ska ge barnen möjlighet att utveckla sin förmåga till empati och 

omtanke om andra genom att uppmuntra och stärka deras medkänsla och inlevelse i andra människors 

situation. Utbildningen ska präglas av öppenhet och respekt för skillnader i människors uppfattningar 

och levnadssätt. Den ska ge barnen möjlighet att på olika sätt få reflektera över och dela sina tankar 

om livsfrågor” (Lpfö18 2018, s. 5).  

 

Proximala utvecklingszonen 

Enligt Vygotskij ska barnets möjligheter till utveckling och potential vara utgångspunkten i 

undervisningen. När barnet får hjälp, förutsättningar och stöttning skapas den närmaste 

utvecklingszonen. Detta sker med hjälp av en mer erfaren person som blir en mediator, ett redskap 

som blir en förlängning av dig själv (Vygotskij 1999, s. 278; Lightfoot, Cole & Cole 2013, s. 22).  

Vissa förskollärare upplever att de lär ut regler genom att använda olika verktyg som stöttning i sin 

undervisning t.ex. 3-stegsmetoden där de lär barnen det de ännu inte kan med hjälp av en vuxen tills 

att de kan själva (Lightfoot, Cole & Cole 2013, s. 22 & Säljö 2015, s. 101).  

Förskollärarna använder kognitivt lärande där de gemensamt kommer fram till gemensamma regler, 

där barnet försöker hitta lösningar genom samtal, reflektion och meningsutbyten med stöttning av 

vuxna eller kompisar. Kamratundervisning förekommer också där en fiffig kompis, som kan lite mer, 

kan vara med och lära de andra barnen (Smidt 2010, ss. 122-123, Strandberg 2014, ss. 46-48 & 

Strandberg 2017, s. 54). 

F6 uttrycker att ”de reglerna barnen varit med och bestämt lär dem sig mycket genom vänner och att 

själva ha varit delaktiga i att formulera dessa.” Thornberg (2008) menar att det är en pedagogiskt 

viktig strategi att diskutera och reflektera med barnen om varför t.ex. reglerna på förskolan finns. Om 

barnen inte får vara delaktiga och diskutera regler så blir de negativa och barnen ser ingen mening med 

reglerna (s. 51). Enligt Vygootskij så är meningsfulla möten med andra människor väldigt utvecklande 

och är grunden till allt lärande. Olika men jämställda förbindelser kan generera utvecklingszoner 

(Strandberg 2017, s. 54).  
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Diskussion  

Syftet med vår uppsats har varit att ta reda på vad värdepedagogik är och hur pedagogerna uttrycker att 

de lär ut värdepedagogik i förskolan. Våra frågeställningar var; hur pedagoger uttrycker att barn lär sig 

normer, värden och regler i samspel med andra, hur pedagoger uttrycker att barn och pedagoger 

reflekterar om normer, värden och regler i samspel med andra och hur pedagogerna uttrycker att man 

på förskolan gör så att man får barnen att känna sig värdefulla? 

 

Värdefull. För att få barnet att känna sig värdefullt uttrycker förskollärarna att man gör det genom att 

få barnet att bli sedd och bli lyssnad på. Detta genom att t.ex. ge beröm, uppmärksamma, visa att man 

bryr sig om, bekräfta, samtala, uppskatta och att vara en närvarande pedagog. Begreppet värdefull är 

ett begrepp som förskollärarna uttrycker att de inte använder så mycket i förskolan och begreppet tas 

inte upp i läroplanen. Vi upptäckte i studien att ordet regler är negativt laddat. Pedagogerna säger att 

de inte har några regler fast de sedan under intervjuerna kommer på att de har det. Vi kom fram till att 

det är outtalade regler, det vill säga deras normer inom förskolan som lärs ut via pedagogernas 

förhållningssätt. De outtalade reglerna som de har är t.ex. en fiffig kompis och 3-stegsmetoden, att 

visa respekt för varandra och allt levande, lyssna på varandra, regler de använder sig av men flera ändå 

inte vill kalla för regler. 

Det är vår uppfattning att pedagogerna på förskolan har en viktig roll att spela för att kunna vara med 

och skapa ett demokratiskt samhälle där barnen ska bli en god samhällsmedborgare. Pedagogerna 

uttrycker att de lär ut värdepedagogik genom att ge barnen kunskap om jämställdhet, att visa respekt 

för varandra, empati, omsorg och att kunna visa medmänsklighet. De är viktigt att pedagogerna är en 

bra förebild, eftersom barn ofta inte gör som du säger, utan barn gör som du gör. Det tycker vi man 

kan jämföras med begreppet appropriering utifrån sociokulturell teori där man först ser man hur någon 

gör, sedan härmar man efter för att sedan prova på innan man kan själv. Vi såg också i intervjuerna att 

förskollärarna uttrycker att de stöttar barnen på olika sätt när de lär ut värdepedagogiken t.ex. genom 

teater, ritsagor, i samlingssituationer samt i rutinsituationer.  

Vygotskij menade att den kultur, det samhälle och den historia vi är uppväxt med är sociokulturellt 

och kommer att ange vilka begränsningar och utvecklingsmöjligheter vi har. Lärandet och uppfostran 

utvecklas genom den kultur vi befinner oss i (Smidt 2010, s. 11; Lightfoot, Cole & Cole 2013, s. 21). 

Detta tycker vi att vi även kan finna i vår egen historia, kultur och samhälle och varför vi lär ut den 

värdepedagogik vi har idag. Nedan kommer vi att diskutera hur vi tycker att värdepedagogiken i vårt 

samhälle har vuxit fram och påverkats historiskt sett utifrån olika rubriker vi tycker är relevanta. 

 

Det finns säkert mycket som påverkat värdepedagogiken genom tiderna och bilderna går säkert också 

in i varandra, men nedan är en bild för hur vi tänker att de pedagogiska konsekvenserna inom 

värdepedagogik vuxit fram. Pilarna betyder vad som leder till vad. 

 

Bild 1. Pedagogiska konsekvenser som påverkat värdepedagogiken. 

 

Andra världskriget FN   Vygotskij  Värden Normer   

Regler  Pedagogiska konsekvenser för värdepedagogiken 
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Andra världskriget 

Vi tänker att de värden, normer och regler som finns inom förskolan idag kommer från den historia 

som vi bär med oss efter andra världskriget. Efter 1945 ville man förebygga fascistiska tendenser för 

framtiden genom att lära sig tänka kritiskt (Johansson & Thornberg 2014, s. 10).  

FN 

Det resulterade i FN där man ville skapa ett demokratiskt samhälle där samhällsmedborgarna skulle 

lära sig att tänka kritiskt, ifrågasätta auktoriteter och inte bara göra som man blir tillsagd, som ett sätt 

för att inte upprepa historien. Precis som FN uttrycker; för att rädda mänskligheten från krig och 

lidande, skapa tro på människans värdighet och värde, rättvisa, lika rättigheter för män och kvinnor, 

bättre levnadsvillkor och främja sociala framsteg under större frihet (FN 2019). Inom förskolan 

uttrycker förskollärarna att de arbetar utefter olika styrdokument t.ex. Likabehandlingsplan och Plan 

mot diskriminering och kränkande behandling som precis som FN säger ska skapa en tro på 

människans värdighet och värde. Då Barnkonventionen kommer att bli lag under januari 2020 är det 

vår uppfattning att detta även kommer att omfatta barnen i större utsträckning och blir ett tillägg till 

FN som vi anser inte fokuserar på barnen på samma sätt. 

Vygotskij 

Utifrån Vygotskijs reformpedagogiska idéer tänker vi att vi kanske kan få en förklaring till varför 

förskollärarna reagerade över ordet värderegler. Det kan ha varit för att de tycker att man ska arbeta 

utifrån den sociokulturella teorin och Vygotskijs pedagogik där man bland annat ska visa intresse som 

huvudmotivation istället för plikt och tvång. De uttryckte att de ville arbeta med tema och 

helhetsundervisning och inte logisk-systematisk ämnesindelning och förskollärarna ville arbeta som en 

stöttande handledare och inte en maktutövare med pekpinnar som en förskollärare uttryckte det. 

Detta tycker vi går från tidigare traditionell pedagogik till sociokulturellt lärande. Förskollärarna, anser 

vi, har utifrån läroplanens filosofi och tolkning fått lära sig att barnet är kompetent, en aktiv agent som 

ska lösa saker med hjälp av stöttning, att pedagogerna ska lyssna och följa barnet och därför, tror vi, 

att ordet regler kan ha fått en negativ betydelse i förskolans kultur. 

Läroplanen 

Vygotskijs teorier tycker vi att vi även kan se spår av i läroplanen som infördes 1998. Det vi tycker att 

man kan se i analysen är att förskollärarna lär ut normer, värden och regler utifrån läroplanen och 

andra styrdokument och det man beslutat gemensamt. När vi nämner ord utanför styrdokumenten som 

inte finns med tycker vi att förskollärarna reagerar och inte vet hur de ska förhålla sig. De säger att de 

följer styrdokumenten, men förskollärarnas uppgift är också att ifrågasätta styrdokument och fråga sig 

själv; varför gör vi som vi gör? Läroplanen är ett politiskt dokument. Det var bråttom för den sittande 

regeringen att få ut den nya läroplanen innan deras mandatperiod tog slut 2018. Hur påverkar det den 

nya läroplanen, är den tillräckligt genomtänkt? Utifrån de svar vi har fått i våra intervjuer så tycker vi 

inte att förskollärarna är tillräckligt ifrågasättande av auktoriteter och styrdokument. De vill göra rätt, 

vill vara ”duktig flicka” (duktig pedagog), klara av mycket och kunna ”trolla med knäna”. Det talas 

om en tystnadskultur inom förskolan, där förskollärarna bara ska göra som de blir tillsagda att göra 

och säga att allt är bra. Vart tog de sociala framstegen från FN vägen? När man inte reflekterar, 

ifrågasätter och tänker kritiskt anser vi att man här kan se faran i att bara göra som man blir tillsagd. 

Detta menar vi har lett till stora barngrupper och färre personal. Kan barnen i denna miljö utveckla sitt 

värde och sina värderingar, kan de få plats och utrymme?  
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Värden 

Vi anser att läroplanen påverkar vilka värden vi har i förskolan.  Detta tycker vi att vi kan se exempel 

på då F8 uttrycker; ”Vi behöver undervisa barnen till samhällsmedborgare och lära barnen mänskliga 

rättigheter, medkänsla, uttrycka tankar och åsikter. Det är vad jag tänker att demokrati är”.  Det är 

även vår mening vad värdepedagogik är; att vi ska undervisa barnen till goda samhällsmedborgare, 

därför tycker vi att vi måste bryta tystnadskulturen som råder inom förskolan. Precis som Farmer 1988 

säger, anser vi att man på förskolan ska våga ifrågasätta de etablerade värderingar som finns i ett 

samhälle. Pedagogerna på förskolan behöver reflektera och utmana rådande värden och sociala 

normer. Genom att pedagoger använder och reflekterar över vilken värdepedagogik man har och 

vilken värdepedagogik man vill lära ut till barnen kommer det att ge möjlighet att skapa 

samhällsmedborgare som är kapabla till att utmana samhället (s. 74) och det är för oss hållbar 

utveckling. 

Normer 

Utifrån andras och våra egna värden och värderingar skapas normer. Flera av förskollärarna menar på 

att de inte har några regler, men i intervjun kommer de på att de har regler, outtalade regler, så kallade 

normer. För dem som följer en viss norm kan det vara svårt att se att normen finns där, normen blir 

synlig först när någon bryter mot den (RFSL 2019). I det här fallet tänker vi att vi bröt mot deras norm 

genom att fråga om vilka värderegler som de har på förskolan. Flera förskollärare hade som norm att 

de inte hade regler till barnen utan de skulle stötta barnet i olika situationer istället för att ha regler.  

Regler 

Regler inom värdepedagogik verkar vara normer, eller outtalade regler. Det som kommer fram genom 

analysen är att de lär ut normer genom deras förhållningssätt och att vara en bra förebild. Normerna 

och de outtalade reglerna kommer fram vid hur man ska vara i rutinsituationer som t.ex. vid måltider, i 

hallen, ute på gården m.m. Problemet är att ”gamla regler” eller outtalade regler, så kallade normer 

sällan reflekteras kring och många gånger vet man inte varför vissa regler existerar, det bara är så och 

ingen vet varför. Utifrån ett värdepedagogiskt synsätt behöver vi fundera på för vems skull vi har 

sociala eller kollektiva regler. Kommer regler till för att pedagogerna inte ska behöva ta egna beslut, 

att kunna vila mot regeln eller finns de till för att stötta barnen i deras lärande (Gren 2007, ss.126, 

129)? Det som kommer upp i analysen är att flera förskollärare inte reflekterar över sina värderegler, 

det verkar ha blivit en norm som bara finns, men som de inte ser. 

 

Pedagogiska konsekvenser 

Vi tycker att man i de pedagogiska konsekvenserna kan se spår av andra världskriget som ledde till 

FN, som numer finns nämnd i läroplanen. Läroplanen är det styrdokument som förskollärarna 

använder och i läroplanen kan man se spår av Vygoskijs idéer. Vi upplever att flera av förskollärarna 

inte reflekterar så mycket över förskolans värden, normer och regler, även om de säger att de gör det. 

Vi funderar på om man inte reflekterar om vilka värden, normer och regler man har på förskolan, och 

det man ska lära ut till barnen, hur kan man då veta vilka gemensamma värderingar man ska ha och 

vad man ska lära ut till barnen? Om man inte har några nedskrivna värderingar kan det skapa 

konflikter inom arbetslagen, eftersom individens egna värderingar och normer är självklara för hen, 

men inte för den andre. Det kan vi koppla till tidigare forskning där den sociokulturella teorin tar upp 

värdet av att reflektera och att det är mycket värdefullt för lärandet. Det är då man kan reflektera över 

skillnader och likheter mellan saker och man utvecklar metakognitiv förmåga (Smidt 2010, s. 101). F2 

var en av tre som uttrycker att de har värderegler och reflekterar om dem och säger att det är viktigt att 
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man är synkade med de man arbetar med och att man säger samma regler till barnen. ”Det blir lite 

tokigt annars och då får man ju ta upp det när vi har våra reflektioner och säga att jag gör så här och du 

gör så här nu måste vi bestämma hur vi ska göra för att det här går ju inte. Det är sådant som vi pratar 

om”. Detta skapar då pedagogiska konsekvenser för barnen. Vi tycker det är viktigt precis som F2 

också säger att barnen får vara med och diskutera om varför man har de regler som man har och skapa 

dem tillsammans. Då barnen får vara delaktiga i att diskutera regler blir de mer positiva och ser en 

mening med reglerna (Thornberg 2008, s. 51). Ur ett sociokulturellt perspektiv kommer även barnen 

med sin egen ”ryggsäck” med sina erfarenheter med normer, värderingar och regler hemifrån som kan 

krocka med förskolans normer, värden och regler. Därför anser vi att det är viktigt att man är noga 

med att reflektera, både med barnen och pedagogerna, om och att ha uttalade gemensamma normer, 

värden och regler på förskolan. Vi anser precis som Farmer 1988 att man bör lära sig att det i en 

demokrati finns många olika värden och att barnen bör lära sig att reflektera på olika värden för att de 

ska kunna välja vilka värden hen vill ha och att detta kommer att styra både andras och hens liv (s. 72).  

Det är som Farmer 1988 säger "Give me a fish and I will eat tonight. Teach me how to fish and I will 

eat for a lifetime" (s. 73). Om pedagoger bara säger att barnet ska uppföra sig på ett sätt, så gör hen 

kanske det, men förstår inte varför. Om man istället ger barnet verktyg för att kunna reflektera, 

påverka, ge en förståelse och en mening med det man gör, så skapar det ett hållbart lärande. Effekterna 

av att arbeta med värdepedagogik i förskolan tycker vi skapar en hållbar utveckling, en medvetenhet i 

vilken barnsyn pedagogerna har, vilka värderingar vi vill ha, hur vi vill behandla varandra och miljön 

runtomkring oss samt hur vi agerar i olika situationer. Detta tror vi att förskolan kan lyckas med 

genom att pedagogerna har en tydlig medvetenhet om vilken värdepedagogik de vill lära ut i förskolan 

och är bra förebilder för barnen.  

Även förskollärarna reagerade på ordet värdefull. "Värdefulla? Det är ett klurigt ord. Man brukar inte 

stöta på det så där" (F8). I förskolan är det okej att vara olika, lika och unika, men borde inte det 

viktigaste vi lär ut till barnen i förskolan vara att de är värdefulla?  

Jag ser dig, jag hör dig, du är viktig, du är värdefull. 
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Betydelse för praktiken och professionen 

Studien relaterar till vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet i professionen genom att vi har tagit 

reda på tidigare forskning med vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet i ämnet, intervjuat 

förskollärare med erfarenhet som vi kopplat till tidigare forskning utifrån vald teori. Vi har även gjort 

studien så att andra kan upprepa samma studie igen genom att ha med bilaga med intervjufrågor och 

presenterat tillräckligt med data/material så att analysen blir trovärdig och transparent. 

Vi tycker att värdepedagogik på förskolan är viktigt eftersom det handlar om normer som behövs för 

att människor ska kunna fungera tillsammans samt är grunden för allt lärande. Med väl fungerande 

normer, värden och regler blir arbetet med barnen på förskolan enklare och bättre. När pedagogerna på 

avdelningen är medvetna och reflekterar med andra pedagoger och med barnen om vilka trivselregler 

man vill skapa tillsammans, blir både barnen och pedagogerna trygga och mår bra, vilket är en 

förutsättning för att ett lärande ska kunna äga rum. Bakom normerna finns de värden som är viktiga 

för varje individ och vägleder våra handlingar och regler. Då regler talar om vilka handlingar som är 

tillåtna, förbjudna och förpliktade (Thornberg 2006, ss. 6-8). I läroplanen står det också att alla som 

arbetar i förskolan är viktiga förebilder för barnen. Barnens förståelse för demokrati såsom 

skyldigheter, rättigheter och respekt påverkas av hur alla i förskolan agerar och förhåller sig till 

varandra (Lpfö18 2018, s. 16).  

Genom att vidareutveckla och forska om vilken betydelse värdepedagogik har för förskolan och 

samhället i stort kommer värdepedagogiken öppna upp för nya diskussioner och arbetssätt samt belysa 

pedagogiska konsekvenser inom förskolan.  

Vidare forskning 

Regler är tabu, men hur får man normer synliga, samstämmiga och kända i förskolan? 

Våra tankar efter att vi genomfört denna studie är att värdepedagogik är viktigt för vår demokrati och 

hela samhället samt att det påverkar individens förhållningssätt, mot sig själv och andra. Effekterna av 

värdepedagogiken kan leda till att individen blir en god samhällsmedborgare vilket kan skapa en 

hållbar utveckling för framtiden. Vidare forskning på denna uppsats skulle kunna vara att ha 

fokussamtal med förskollärare och med rektorer om hur förskollärarna tänker att de ska hinner med 

värdepedagogiken utifrån de resurser och förutsättningar som finns inom förskolan idag. Hur ser de på 

ett hållbart lärande utifrån värdepedagogik? Vilket resurser och verktyg kommer pedagogerna och 

rektorerna på förskolan att få för att kunna förverkliga sina åtaganden? I vilken miljö kan barnens 

värde och värderingar få plats och utrymme? Hur kommer barnkonventionen, som nu blir lag, att 

påverka värdepedagogiken på förskolan? 
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Bilagor 

Bilaga 1. 

Intervjufrågor: 
 

1. Vilka värden tycker du är viktiga på förskolan? 

2. Vilka värden tycker du är viktiga att lära ut till barnen? 

3. Hur lär sig barn dessa värden? 

4. Hur arbetar ni med värdepedagogik utifrån läroplanen? Andra föreskrifter skollagen? 

Barnkonventionen? 

5. Hur gör ni för att få barnen att känna sig värdefulla? 

6. Vika värderegler har ni i förskolan? 

7. Hur kom ni fram till att ni skulle ha dessa regler? 

8. Hur lär sig barn dessa regler? 

9. Hur gör ni när barnen gör motstånd mot era gemensamma regler? Hur hanterar ni det? 

10. Hur reflekterar ni med barnen om regler och värden? 

11. Hur reflekterar ni pedagoger om regler och värden? 

12. Hur löser ni konflikter med barnen? 

13. Hur löser barnen konflikter med varandra? 
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Bilaga 2  

Samtycke 
Stockholm  

 

Hej Förskollärare på xxx! 

Vi är studenter på Barn- och Ungdomsvetenskapliga Institutionen, avdelningen för förskollärarutbildning 
och förskoleforskning vid Stockholms universitet. Inom ramen för vår sista och avslutande kurs på 
förskollärarutbildningen ska vi skriva ett examensarbete. Vår studie kommer handla om hur barn lär sig 
sociala regler utifrån värdepedagogik på förskolan.  

Med värdepedagogik menar vi hur pedagoger/barn ger barn kunskaper om värden och moral. Värden och 
moral har att göra med hur man ska vara mot varandra, hur man praktiserar det. Hur man pedagogiskt 
stimulerar barnen till att reflektera intellektuellt om och förstå människolivets värde i förskolan. 

För att samla in material till arbetet skulle vi vilja intervjua förskollärare i verksamheten vid förskolan under 

höstterminen 2019. Vid dessa tillfällen vill vi intervjua förskollärare med hjälp av anteckningar och 

ljudupptagningar. 

 
Ett självständigt arbete är reglerat av regler om tystnadsplikt, dataskyddsförordningen (GDPR) samt 
Vetenskapsrådets skrift om God Forskningssed. Detta innebär exempelvis att barnets, familjens, 
personalens och förskolans identitet inte får avslöjas och att fullständig konfidentialitet gäller. Allt 
insamlat material kommer därmed att avidentifieras och inga listor/register över personuppgifter 
kommer att upprättas. Det dokumenterade materialet får endast användas för vår egen bearbetning och 
analys samt sammanställas i en uppsats. Materialet kommer att förstöras efter att uppsatsen är godkänd. 
Uppsatsen kommer att publiceras digitalt.  
 
Med detta brev vill vi be om ert medgivande för att intervjua förskollärare på er förskola. All medverkan 
är frivillig och kan när som helst avbrytas.  
 
Önskar ni ytterligare information är ni välkomna att kontakta oss studenter eller vår handledare vid 
Stockholms universitet. 
 
 
 

Vänliga hälsningar Karin Stedt och Michaela Wittefeldt 
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