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SAMMANFATTNING 
___________________________________________________________________________ 

Helene Djervf, Petra Hällstrand Ståhl 

”Det ligger ju på oss! Hur jag tänker! Hur vi gör!” 

En minietnografisk studie som undersöker hur förskollärare kommunicerar och möjliggör för 
barns subjektivitet i relationella sammanhang utifrån värdegrunden i förskolans läroplan. 
 
”It's on us! How I'm thinking! How we do!” 

 A mini-natal study that examines how preschool teachers communicate and enable children's 
subjectivity in relational contexts based on the values in preschool's curriculum. 
 
         Antal sidor: 37  
___________________________________________________________________________ 
Studiens syfte är att bidra med kunskaper inom förskolans värdegrundsuppdrag. Vår framtida 

yrkeskunskap innebär att inta ett undervisningsansvar för att upprätthålla värdegrunden men 

även utmana de grundläggande värden som preciseras i förskolans läroplan (Skolverket, 

2016). Studien är minietnografisk och fokuserar på hur förskollärare kommunicerar 

värdegrundsuppdraget i teorin och praktiken samt möjliggör för barns subjektivitet i 

relationella sammanhang utifrån intentionerna i förskolans läroplan. Studien utgår från ett 

utbildningsfilosofiskt perspektiv samt för studien relevanta begrepp. Deltagande 

observationer samt semistrukturerade intervjuer har bidragit till studiens empiri. Empirin är 

tematiskt analyserad och har bildat tre övergripande teman ”värdegrunden - ett 

kommunikativt förhållningssätt”, ”ledarskap” och ”att få vara den man är”. Resultatet visar 

att förskollärarna ser värdegrunden som något viktigt och hur ett värdearbete äger rum hela 

dagen. En mångfald kommunikativa värdegrundande uttryckssätt speglas och förskollärarnas 

förhållningssätt inbegriper bemötandet till barn såväl som miljö och material, men även hur 

förskollärarna utmanar barnen i demokratisk riktning. 

___________________________________________________________________________ 

Sökord: Värdegrund, förskola, undervisning, kommunikation, subjektivitet, relationell. 

__________________________________________________________________________ 
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1 Inledning 

I Lärarförbundets månadsmagasin Skolvärlden (2018) nummer 3, läses följande: 

För att skapa förutsättningar för ett bra liv och för att bygga ett hållbart demokratiskt samhälle räcker det 
därför inte att skola och utbildning satsar på den kognitiva och intellektuella utvecklingen. Det sociala 
och emotionella lärandet är lika viktigt (Gislason & Löwenborg, 2018, s.55). 

 

Gislason och Löwenborg debatterar i Skolvärlden (2018) hur den föränderliga världen ställer 

krav på rörlighet och färdighet i att göra val som blir bra för oss själva och andra. Detta kan 

likställas med förskolans kontext där det dagligen sker otaliga relationella och sociala 

interaktioner med människor vi inte själva har valt att möta. Dessa omständigheter innebär att 

människan behöver kunskaper i hur vi på bästa sätt kan förhålla oss till varandra för att inte 

skapa otrygghet eller behandla varandra kränkande. 

 

Värdegrunden och dess uppdrag finns inskrivna i Skollagen och i förskolans läroplan. Där 

uttrycks att det sociala livet och samhällets internationalisering ställer höga krav på den 

enskilda individens förmåga att medverka och bilda en ömsesidig förståelse för olika 

kulturella och sociala bakgrunder (Skollagen, 2010:800, Skolverket, 2016). 

 

Värdegrundsarbetet ser olika ut på förskolor men gemensamt är att det ska genomsyra hela 

verksamheten (Skolverket, 2016). Arbetet ska förankras i de mänskliga rättigheterna och de 

grundläggande demokratiska värderingarna som inbegriper människolivets okränkbarhet, 

individens frihet och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet mellan könen och 

solidaritet mellan människor (Skolverket, 2016). Dessa värden ska förmedlas och gestaltas 

vilket innebär att barnen ska få kunskaper om mänskliga rättigheter och demokrati genom ett 

demokratiskt arbetssätt i syfte att utvecklas för vår gemensamma framtida demokrati 

(Skolverket, 2016). 

 

Värden står i förbindelse till varandra genom det talade språket, kroppsspråk såsom miner och 

gester, men blir även synliga genom dokumentation och politiska dokument, samt även 

atmosfäriskt förnimmas i förskolans rum. Det är här som begynnelsen till detta 

forskningsprojekt tar sin utgångspunkt. Våra reflektioner angående utbildningens 

verksamhetsförlagda utbildningar har medfört gemensamma diskussioner, hur värden 

kommunicerats och praktiserats av pedagoger på ett för oss ogynnsamt sätt som inte 
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överensstämmer med Skollagen och intentionerna i läroplanen för förskolan. Våra iakttagelser 

stämmer även överens med hur aktuell forskning och statliga kvalitetsrapporter (se t.ex. 

Dahlbeck (2014); Johansson, Purolia & Emilson (2016); Skolinspektionen, (2018)) 

uppmärksammar utbildningsväsendet svårigheter med värdearbetet såsom det beskrivs i 

Skollagen (2010:800) och Läroplanen för förskolan (Skolverket, 2016). 
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2 Teoretiskt perspektiv 

Gert Biestas utbildningsfilosofi grundar sig på andra filosofers tankar som vänder sig kritiskt 

till humanismen och uppmuntrar istället mångfald, en skillnadens filosofi. Begrepp som språk 

och utbildning, där subjektivitet ska få ta plats i relationella sammanhang, samt 

undervisningsansvar uppmärksammas och är av värde att undersöka utifrån studiens syfte. 

 

2.1 Undervisarens ansvar 

Förskollärarens ansvar är ”att varje barn får sina behov respekterade och tillgodosedda och får 

uppleva sitt eget värde” (Skolverket, 2016, s.8). Därmed behövs en utbildning som möjliggör 

för möten med det som är annorlunda, främmande, märkligt och olikt (Biesta, 2006). 

 

Språkets betydelse styr människans tankar och det skapar konsekvenser för hur vi förstår 

världen menar Biesta (2006). Vidare ses hur språket uppfattas som en beskrivning av 

verkligheten ´det som är´ vilket skapar en problematik av vad som kan sägas och göras. En 

mångfald går förlorad då språkets betydelse inte bara handlar om att sätta ord på företeelser. I 

ett relationellt sammanhang blir ordets innebörd en annan vilket leder till att skillnad uppstår. 

Det finns alltid något som överskrider den gemensamma förståelsen, en skillnad som är 

inbyggd i kommunikationen. Vad som är normalt för en människa är inte fast utan beror 

liksom språket på kontexten och referensramar. Här kan små ändringarna i språket göra stor 

skillnad för att ändra våra normer kring pedagogik där subjektets röst alltid står i skillnad till 

den andre, där annorlundahet skapas vilket medför att det aldrig blir en naturlig kategori. 

 

Människor lär sig i och av sina handlingar i sina möten, som subjekt i relation till andra 

subjekt. Biesta (2006) framhåller att på så sätt kan vi skapa förståelse för oss själva och 

omvärlden då den är en del av oss och vi en del av den. Det handlar om att sätta oss i relation 

till omvärlden, inte bara ´ta emot´ utan att få vara inbegripen av de situationer som uppstår.  

I pedagogiken finns ett etiskt ansvar och det ligger i att inte komprimera eller reducera någon 

annan till något vi kan förstå, utan hitta sätt att bemöta den radikala annanheten. 

Utbildningsuppdraget främsta ansvar enligt Biesta (2006) är att barn och elevers egna röster 

ska få ta plats, följden blir att där blir vi någon genom vårt sätt att engageras i det vi lär. 

Undervisaren har ett ansvar i att visa intresse för barnens tankar och känslor och låta dem visa 

sin reaktion på sitt eget unika sätt genom att ´bryta in i världen´ (Biesta, 2006). Ansvaret 

omfattar en pluralism där möten med annanhet och skillnad handlar om att undervisaren 
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lyhört och engagerat ställer frågor där ´tillblivelsen´ innefattar sociala och etiska dimensioner. 

Biesta för fram Derrida (1978) som uttrycker att undervisarens roll är en kränkning av barnets 

suveränitet då komplicerade frågor ställs och där svåra möten kan uppstå, en störning där 

barnet finner sin unika röst. Därmed ses hur undervisarens ansvar handlar om processer och 

kunskap om sociala och etiska handlingar där det yttersta ansvaret är att ansvara för något 

som ingen kan veta i förväg. 

 

2.2 Begreppsförklaringar 

Ett utbildningsfilosofiskt perspektiv ligger som vi tidigare antytt till grund för studien. Av vikt 

i sammanhanget är att bilda en hållbarhet utifrån utbildningfilosofiska resonemang. Därför 

blir vårt val att ställa oss jämsides med Biestas (2006) begrepp ´det som är´, ´ta emot´ och 

´bryta in i världen´ med för studiens viktiga begrepp kommunicera, subjektivitet, relationell 

och möjliggöra. 

2.2.1 Kommunicera 

I mänsklighetens historia har människor i alla kulturer kommunicerat genom målningar, 

symboler, dans och musik för att förmedla kultur och kunskap konstaterar Dahlbeck och 

Persson (2010). De beskriver vidare att ett kommunicerande även består av fantasi, känsla, 

förnuft och logik för att få världen begriplig. Ett språk, en ickeverbal kommunikation 

framträder där ett experimenterande blir ett redskap för att sätta sig i förbindelse med andra 

människor. Den verbala kommunikationen innebär att sätta ord på företeelser och skeenden, 

likt en konstruktion, där förståelsen av ordet är beroende av hur människan fått det till sig. I 

relationella sammanhang blir effekten att det verbala ordet får olika innebörder vilket leder till 

att en mångfald blir synlig och skillnad uppstår (Biesta, 2006). Vår tolkning utifrån 

ovanstående redogörelse är att kommunicera blir ett medel för människans socialisering och 

därmed en viktig del i främjandet av en personlig utveckling i meningsfulla sammanhang. 

2.2.2 Relationell 

Människor ses ha mycket gemensamt med varandra men det centrala är att människan är 

egenartad, det vill säga aldrig identisk med någon annan menar Aspelin (2017). Vidare 

beskrivs att de möten som sker mellan människor är unika i sitt sammanhang, vilket gör att 

människan hen var innan mötet, aldrig blir densamma igen. Den relationella teorin beskriver 

att människan inte kan beskrivas eller talas om i den mening hur någon är eller vad hen kan 

(Aspelin, 2017). I pedagogiska sammanhang bildar det en kraft i ett dialogiskt samspel, inte 

genom att överträffa någon annan människa utan att delta tillsammans i ett djupt, nära och 

öppet engagemang (Steinsholt, 2012). Aspelin och Persson (2011) beskriver det som en 
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okontrollerbar relationsprocess, där kommunikationen mellan människor bildar en 

brännpunkt, ett skeende där det inte handlar om att bara mötas, utan något ”görs” med oss. 

Biesta (2006) och Dahlbeck (2014) menar även de att det handlar om vad som sker mellan de 

mötande parterna. Ett utrymme som har en pedagogisk potential likt ”en tredje agent” 

(Aspelin och Persson, 2011). 

2.2.3 Subjektivitet  

Nordin-Hultman (2004) beskriver att människan inte är på ett speciellt sätt utan människan 

blir på olika sätt i förbindelse till de möjligheter och de normer som finns i dess närhet. Det 

innebär att det inte bara finns en verklighet utan många perspektiv på verkligheten där 

människan är unik och inte utbytbar (Dahlberg, Moss & Pence, 2014). Subjektivitet uppstår i 

konkreta möten och händelser mellan människor vilket har till följd att den är både 

föränderlig och instabil (Dahlbeck, 2014). Då studien inbegriper subjektivitet i relationella 

sammanhang blir vår tolkning att subjektivitet skapas genom att kommunicera sina tankar och 

på så sätt kan människan påverka och agera i relation till andra. 

2.2.4 Möjliggöra 

Att möjliggöra kan ses i förbindelse till att göra något genomförbart eller göra möjligt. Ur ett 

pedagogiskt perspektiv anser vi att begreppet möjliggöra sammanbinds med ett ansvar så som 

Biesta (2006) uttrycker. Ett agerande som kan liknas med lärarens professionalitet, i syfte att 

göra en bedömning av verksamhetens innehåll, ett expertkunnande för att fatta beslut om vad 

det enskilda barnet behöver (Biesta, 2006). Det handlar om hur lärare har ett ansvar för att 

skapa möjligheter för det enskilda barnet (subjektet) att få ta plats i den sociala väven menar 

Biesta (2006). Den sociala väven kan likställas med hur läroplanen i förskolans intentioner 

utgår ifrån ett relationellt sammanhang. En utbildningsprocess behöver möjliggöras och 

ställas i relation till det som är annorlunda, främmande, märkligt och olikt förklarar Biesta 

(2006). Vidare beskrivs hur det på så sätt skapas möjligheter för att barnens tankar och 

känslor, där unikheten får ta plats och träda fram ger individen rätt till att bryta in i världen 

konstaterar Biesta (2006). 
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3 Bakgrund 

Bakgrunden skildras från en tid som ansåg att barns och vuxnas kulturskapande skiljde sig 

från varandra till att idag se barn som medkonstruktörer av kunskap, av kultur och av egen 

identitet (Dahlberg et al., 2014)  

 

3.1 Värdegrundens framväxt 

Social fostran beskrivs i Ecklesiastikdepartimentets (SOU, 1948:27) betänkande och 

publikation som riktar sig till det svenska skolväsendets utveckling. Betänkandet visar att 

demokratisering står i fokus samt hur skolan ska vara en miljö där individualitet ska 

uppmärksammas och bilda förutsättningar för fostran och undervisning. Målet enligt 

betänkandet är att eleven ska förberedas för det kommande samhällslivet av vuxna, då barn 

och vuxnas kulturskapande skiljer sig från varandra anser 1948 års betänkande (SOU, 

1948:27). Betänkandet redogör för hur ett kvalitetsarbete ska utformas genom fostran som ska 

lära eleverna att reda sig på egen hand och att samarbeta med andra. Ett kollektivt arbete blir 

synligt i betänkandet som innefattar att aktuella samhällsfrågor diskuteras utifrån sakliga 

argument, där elevens individualitet ska skildras men även kunna lösas (SOU, 1948:27). 

Ytterligare framförs att sådana sakliga diskussioner ger upphov till att etablera tolerans mot 

andras åsikter och därmed börjar det sociala livets förberedelser. Vad som även görs gällande 

är att alla skolans ämnen ska samverka. 

 

Enligt Englund och Englund (2012) har det svenska skolväsendet haft demokratiaspekten 

framlyft under hela efterkrigstiden fram till idag. Dock har den konkreta undervisningen 

förändrats, från en tro på ett objektivt vetenskapligt grundval, inte ens demokratins egen, till 

att i slutet på 1980-talet understryka den pluralistiska demokratifostran (Englund och 

Englund, 2012). Skolans fostran definieras som ”övergripande mål” i de kommande 

läroplanerna för grundskolan (Englund & Englund, 2012, s.10). Inte förrän 1994 publicerades 

värdegrundsbegreppet för första gången i Lpo 94 (Utbildningsdepartementet, 1994). 

Begreppet fick ingen framlyft position i utbildningspolitiken eller i den konkreta 

skolverksamheten då definitionen sågs var vag i sin formulering, följden blev att begreppet 

inte uppmärksammades nämnvärt beskriver Englund och Englund (2012). Mot den 

bakgrunden framhåller författarna att värdegrunden inte blev realiserad i praktiken. 
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Olika slags prioriteringar samt innehållet i värdegrunden har inte varit entydigt under de 

senaste två decennierna nämner Englund och Englund (2012). De redogör för hur den ökade 

uppmärksamheten till stor del är en följd av en alltför markant och ensidig koncentration på 

kunskapsuppdraget. Vidare beskrivs att värdegrundsbegreppets idé, där delaktighet skapas 

genom kollektiva dialoger, försvagades och avgränsningar gick att urskilja till att bara beröra 

vissa fragment. En utveckling som leder vidare till ”mer avgränsade och programmatiska 

bestämningar” (Englund & Englund, 2012, s. 11). En sådan utveckling, av metodiska 

program, leder till ett växande ifrågasättande och resulterar till ett mer synligt normkritiskt 

förhållningssätt betonar Englund och Englund (2012). Thornberg (2004) problematiserar 

också hur olika teoretiska perspektiv ger upphov till hur värdegrunden ska realiseras och 

befästas. Vidare ses hur värdegrundens grundläggande demokratiska värderingar samt 

främjandet av utveckling är separerade från varandra istället för att vara förenade till en helhet 

(Englund & Englund, 2012). 

 

3.2 Samtida teoretiska värdegrundsarbeten 

Satsningen på värdegrunden ägde rum 1999 och fick benämningen värdegrundsåret. Ett 

centralt projekt i syfte att upprätta en hållbar plan resulterade i Värdegrundsboken – om 

samtal för demokrati i skolan (Utbildningsdepartementet, 2000) med intentionen att beskriva 

värdegrundens betydelse och dess aktualitet. Englund och Englund (2012) beskriver hur  

kommunikationen mellan elever och lärare är avgörande för det sociala klimatet i skolan och 

förskolan. De beskriver att tonvikten läggs på samtal, där egna argument och påverkan av 

andra med en annan uppfattning, etablerar en mångsidig förståelse med en målsättning som 

leder till att komma överens. En stark betoning sker således på lyssnandets konst betonar 

Englund och Englund (2012) som ger en indikation på hur lyssnandets konst lyfts fram under 

senare år i pedagogisk filosofisk forskning samt en ökad mottaglighet för argumentation i 

relationella sammanhang. 

 

Skolverkets stödmaterial Förskolan och skolans värdegrund - förhållningssätt, verktyg och 

metoder (Skolverket, 2013) framhåller att ett värdegrundsarbete handlar om att utveckla ett 

demokratiskt förhållningssätt som präglar alla pedagogiska skeenden. En undersökning 

redovisas i stödmaterialet som beskriver brister i värdegrundsarbetet samt att det sker åtskilt 

från undervisningen. Även bristfälliga kunskaper ses gällande barns rättigheter i enlighet med 

FN:s konventioner om mänskliga rättigheter (Skolverket, 2013). Detta ger även Thornberg 
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(2006) en antydan om och ställer sig frågande till varför inte läroplanens värdegrundstexter 

inte primärt implementeras. 

 

Dagens värdegrund och uppdrag gör beskrivningar av de grundläggande demokratiska 

värderingarna som det svenska samhället vilar på (Skolverket, 2016, Skollagen, 2010:800) 

samt mänskliga rättigheter (Unicef, 1989) och är de grundläggande humanistiska värden som 

det svenska samhället stödjer sig på. Innehållet grundar sig på idén om lika rättigheter och 

möjligheter oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion 

eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning och ålder (SFS, 2008:567). 

Förskolans värdegrund och uppdrag beskriver att dessa värden ska förmedlas till barnen på ett 

sådant sätt att barnen inte bara ska anpassa sig i samhället, utan även få vara med och forma 

och omskapa vårt gemensamma samhälle (Skolverket, 2016). 

 

3.3 Tidigare forskning 

Då ett akademiskt lärande dominerar i dagens samhälle har moraliska och etiska handlingar 

blivit åsidosatta. Värdehandlingar behöver realiseras och gestaltas av förskollärare i 

förskolans relationella sammanhang, men hur undervisningen ska gå till har forskare skilda 

uppfattningar om. 

 

Johansson et al. (2016) empiriska studie är ett större forskningsprojekt som berör förskolans 

värderingsutbildning i de fem nordiska länderna Norge, Finland, Island, Danmark och 

Sverige. Utifrån ett sociokulturellt perspektiv är syftet att fördjupa den teoretiska och 

empiriska förståelsen av värderingar och värderingsutbildning. Undersökningarna riktar sig 

mot hur värderingar prioriteras och kommuniceras från olika nivåer och sammanhang. Från 

nordisk nivå till nationella policydokument, förskolans kontext och enskilda lärare. 

Undersökningen beskriver hur ett ämnes och akademiskt lärande har tagit överhand vilket 

innebär att den demokratiska grunden har försummats. Författarna antyder även att kunskap 

om begreppen kan utgöra en förändring. I själva verket handlar det om att både lärare och 

forskare behöver få mer kunskap i hur värden lever och kommuniceras i relationella samspel 

med de yngsta barnen. Härifrån intar Thornberg (2016) ett metaperspektiv och presenterar en 

syntes av tidigare studier inom värdeområdet av aktuella studier i ett bredare 

forskningssammanhang. 
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Även Thornberg (2016) argumenterar liksom Johansson et al. (2016) för vikten av ett 

professionellt och medvetet begreppsligt värdespråk som leder till professionella diskussioner, 

både kollegialt och tillsammans med barnen. Följden blir enligt Thornberg (2016) att 

förskolläraren undervisar barnen att tänka och reflektera över moraliska och etiska dilemman 

som uppstår i vardagen med ett medvetet begreppsligt värdespråk. Utan ett medvetet språk 

blir det svårt att hantera komplexiteten i vardagens företeelser anser Thornberg (2016). 

Författaren påtalar även hur värderingar kan betraktas som en blandning mellan traditionella 

och framåtsträvande tillvägagångssätt, som explicita och formella men även implicita genom 

normerande regler som leder till att en dold läroplan träder fram. Dold läroplan beskrivs som 

att värden inte är undersökta och klart formulerade vilket i sin tur kan bero på att värdena är 

svåra att bringa klarhet i menar Thornberg (2016). Ytterligare skildringar ses vara att 

styrdokumenten inte är reflekterade över, vilket resulterar i att inneboende kulturella normer 

tar överhand på ett sätt som inte är i enlighet med värdegrunden. I själva verket sker en 

moralisk påverkan utan insikt att det sker. Thornberg (2004) framhåller dock att det inte alltid 

innebär ogynnsamma effekter utan även kan medföra gynnsamma sedliga hållningar. 
 

Moss (2017) väcker kritik mot de nuvarande diskurser som dominerar i dagens samhälle och 

politiska dokument och argumenterar för att det behöver välkomnas en mångfald, integration, 

demokrati och ett kreativt experimenterande i förskolans värdeundervisning. Det medför 

enligt Moss (2017) att subjektivitet får möjlighet att ta plats där handlingar tillsammans, med 

en nyfiken sinnesförmåga innehåller alla betraktelsesätt av livet såsom uppmärksamhet, 

ansvar, kompetens och respons. Detta bör finnas som en förbindelseled, inte bara som en 

specifik term för förskolan, utan genom hela vårt konstruerade samhälle. Moss (2017) 

ståndpunkt är att det inte handlar om att förberedas till nästa instans och förverkliga vissa 

värden genom att rätta in sig i ledet och konkurrera sig fram i syfte att frambringa producera 

avkastning och tillväxt. Fler perspektiv och alternativa visioner behöver träda fram för att 

skapa en mångfald, annars riskerar vi att sluta lyssna och engageras i samarbete, ömsesidighet 

och demokrati och hållbarhet. Genom att arbeta med dessa värden bidrar förskolan till att 

bygga framtiden där ett holistiskt perspektiv blir synligt och där värden omfattar kropp, sinne, 

känslor, kreativitet, historia och social identitet (Moss, 2006). 

 

Dahlbeck (2014) uppfattar spänningar mellan svensk förskolas utbildningspolitik och 

styrande moraliska värderingar och dess förståelse beroende på olika kontextsammanhang. 

Olika förutsättningar betraktas för att få förståelse för kunskapsutbildning som relationell, så 
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som den tolkas utifrån politiska dokument. Genom olika infallsvinklar ger Dahlbeck (2014) 

en bred teoretisk diskussion om förskolans utbildning samt subjektivitet. 

 

Genom att studera några av förskolans styrdokument ser Dahlbeck (2014) ett behov av att 

synliggöra de olika motstridiga grundantaganden som tycks samexistera för att kunna utforma 

dagens utbildningstradition av de grundläggande värdena. Sammantaget ses hur förskolans 

kontext är mångbottnad med styrdokument som ska följas och utbildning ska ske där 

subjektivitet ska få ta plats, samtidigt som lärande ska äga rum i relationella och moraliska 

sammanhang. Resultatet visar att värdebegreppen utifrån förskolans läroplan, mänskliga 

rättigheter med mera bildar en mätbar sanningsetisk ram av ”godhet”. Detta leder till att dessa 

värden blir synliggjorda och kommuniceras medan andra förkastas och tystas ner. Detta 

skapar en normerande undervisning som indikerar vad som är rätt och fel och inriktar sig på 

att frambringa det fullkomliga. Dahlbeck (2014) ser att situationer som uppstår istället borde 

ses utifrån den specifika händelse och därifrån utgå ifrån vad som är ”bra eller dåligt” istället 

för ”rätt eller fel”. Här finns inga givna svar då varje unik situation är en konstruktion som 

består av många sammansättningar. Dahlbeck (2014) refererar till Biesta (1999a, s.205) som 

antyder att det inte handlar om att ”övervinna” och att ”som ett resultat” stödja sig på uppsatta 

ramar då vi lever i en föränderlig värld. 

 

3.4 Politiska yttringar 

Regeringen verkställer olika kvalitetsgranskningar där utvalda svenska förskolor ingår. I 

Skolinspektionens rapport Förskolans värdegrundsarbete (2018) uppmärksammas brister i 

värdegrundsarbetet. Pedagoger i förskolan uttrycker en medvetenhet om sin roll som 

förebilder bland barnen, men rapporten visar hur pedagogernas förhållningssätt skapar 

skiljaktigheter med de normer och värden som preciseras i förskolans läroplan. Rapporten för 

fram att barn inhämtar kunskaper i förskollärarnas undervisning men beaktar även 

förskollärarens förhållningssätt. 

 

Även ett ostrukturerat arbete synliggörs vilket innebär att den systematik som pedagogerna är 

ålagda att göra enligt Läroplanen för förskolan (Skolverket, 2016) är bristfällig. Ytterligare 

svårigheter som beskrivs är hur pedagogernas bristande kompetens leder till att de inte 

behärskar de underliggande begreppen, vilket även innefattar förskolechefer. Rapporten visar 

dock att värdegrundsarbetet är starkare i det pedagogiska arbetet tillsammans med barnen än i 

teorin. Etablerar förskolorna ett väldefinierat och samstämmigt språk minskar otydligheterna 
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(Utbildningsdepartementet, 2018). Skolinspektionen (2018) anser att förskollärarens ansvar 

ska preciseras i läroplanen samt att uppföljning ska ske utifrån hur förskollärare tar ansvar för 

det som benämns vara förskollärarnas särskilda ansvar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

  15 

4 Syfte och frågeställningar 
Syftet med studien är att bidra med kunskaper inom förskolans värdegrundsuppdrag. Vår 

framtida yrkeskunskap innebär att inta ett undervisningsansvar för att upprätthålla 

värdegrunden men även utmana de grundläggande värden som preciseras i förskolans 

läroplan (Skolverket, 2016). Värdegrundens uppdrag gör gällande att förskolan ska vara en 

levande social och kulturell miljö där barn ska ges möjlighet att bilda sig egna uppfattningar 

och göra val utifrån de egna förutsättningarna. Vidare påtalar Skolverket (2016) att barn i 

förskolan ska få möta vuxna som engagerar sig och ser dess möjligheter i samspelet med både 

det enskilda barnet och barngruppen. ”Värdegrundsuppdraget i förskolan och skolan är alltså 

ett med själva undervisningspraktiken och kan därför inte utgöra ett särskilt eller isolerat 

arbete. Detta förutsätter en syn på kunskap och lärande som något som sker tillsammans med 

andra.” (Skolverket, 2013, s. 11). 

 

Frågeställningar 

● Hur kommunicerar förskollärare värdegrundsuppdraget i praktiken utifrån 

intentionerna i förskolans läroplan? 

 

● Hur möjliggör förskollärare för barns subjektivitet i relationella sammanhang utifrån 

intentionerna i förskolans läroplan? 
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5 Metod 
Kapitlet beskriver val av metod för insamling av empiri, olika urval, genomförande av 

undersökningen, forskningsetiska överväganden, studiens tillförlitlighet samt hur vår 

bearbetning och analys av materialet utformats. 

 

Skolinspektionens rapport Förskolans värdegrundsarbete (2018) gav oss uppslag till att välja 

kvalitativ metod med utgångspunkt i en minietnografisk studie för att undersöka hur teori och 

praktik förhåller sig till varandra. Därmed blev vårt val att observera förskollärarnas praktiska 

arbete tillsammans med barnen men även möta dem i enskilda intervjuer. 

 

5.1 Kvalitativ metod - minietnografisk ansats 

I studien utgår vi ifrån en kvalitativ metod och en minietnografisk ansats ska leda oss vidare 

till att få svar på studiens frågeställningar. I användandet av kvalitativa metoder befinner sig 

forskaren oftast relativt nära miljöer och människor och innebär till exempel att bilder, smaker 

och beröringar kan förklaras och tolkas (Ahrne & Svensson, 2015). Det blir av relevans i syfte 

att höra och se hur förskollärare kommunicerar och möjliggör för barns subjektivitet i 

relationella sammanhang. 

 

I en kvalitativ metod görs etnografi anser Roos (2014) och det innebär att en etnografisk 

strategi intas med möjligheter till att laborera med olika metoder framhåller Lalander (2015). 

Därtill förklaras att vilka metoder och strategier som tillämpas varierar beroende på 

forskarens intressen, men även vad som ska förstås och analyseras. Det innebär att fler 

metoder används för att beskriva miljön utifrån olika perspektiv så fylligt som möjligt (Roos, 

2014). I en etnografisk studie befinner sig forskaren bland människor i syfte att studera över 

tid det som sker och sägs menar Roos (2014). Ofta sker en etnografisk studie över en längre 

tid, men är tiden knapp kan en komprimerad form bli aktuell om den planeras väl beskriver 

Roos (2014). Studiens frågeställningar styr val av metoder och således är det viktigt att få svar 

på hur men även kunna förstå förskollärarnas sätt att uttrycka sig både verbalt och icke verbalt 

samt få tillgång till deras erfarenheter, åsikter och tänkande (Roos, 2014). Därmed blir 

observationer samt intervjuer relevanta för studien. 

 

En öppen och strukturerad observation användes för att kunna rikta vår uppmärksamhet mot 

hur förskollärarna interagerar med barnet/barnen. En öppen observation innebär enligt 
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Lalander (2015) att forskaren har informerat förskollärarna om studien och dess intentioner. 

Graden av deltagande som observatör kan variera, men med studiens syfte som utgångspunkt 

innebär det att ta del av det som sker mellan förskollärare och barn och vår roll i 

sammanhanget är att inta en roll vid sidan om (Lalander, 2015). En deltagande observatör 

studerar vad människor gör, hur och vad de säger eller på annat sätt kommunicerar och av 

vikt blir att föra anteckningar om vad som sker och vad som upplevs påtalar Lalander (2015). 

 

En observationsmall (bilaga 5) används med avsikt att fånga upp icke verbal kommunikation i 

interaktion med barnen och enligt Lalander (2015) är struktur centralt för att få syn på 

pedagogens deltagande. En struktur som innehåller kroppsposition, gester, blick, integrerar 

med samt egna reflektioner. Egna reflektioner som bjuder in till att lyssna in hur 

förskollärarna möjliggör för öppna eller slutna frågor, vad som uppmuntras gällande känslor, 

egna tankar, olikheter, förmågor och ansvarstagande. Mallens uppdelning innehåller 

kroppsposition, gester, blick, integrerar med samt egna reflektioner, det vill säga det som vi 

anser att förskollärarna kan tänkas använda sig av i samspelet med barnen. Parallellt med 

observationerna sker ljudupptagningar med en iPhone vilket leder till att ljudet av 

förskollärarnas verbala kommunicerande under interaktionen med barnet/barnen 

sammanbinds. 

 

En semistrukturerad intervju av öppen karaktär används och innebär en öppenhet för nya 

infallsvinklar, erfarenheter och uppfattningar som respondenten kan tänkas ge (Bryman, 

2011). En intervjuguide (bilaga 4) sammanställs och utgår från studiens syfte och 

frågeställningar vilka är viktiga att ha i åtanke vid formuleringen enligt Bryman (2011). 

Vidare beskrivs att om följdfrågor kan ställas ges en möjlighet att få ett bredare och öppnare 

svar. Följdfrågorna kan även ses som ett stöd under intervjuers gång samt bli en hjälp i 

analysarbetet menar Bryman (2011). 

 

5.2 Urval 

Studiens frågeställningar bidrog till att vi använde oss av kvalitativ metod som mynnade ut i 

en minietnografisk studie. För att svara upp på studiens frågeställningar gjordes ett 

tvåstegsurval vilket innebar att vi behövde få kontakt med förskolor med verksamma 

förskollärare i. Någon specifik inriktning på förskolorna behövdes inte för insamlandet av 

empiri då förskolans värdegrund och uppdrag är inskrivet i förskolan läroplan (Skolverket, 

2016) och syftar till att alla barn som befinner sig i förskolan ska inhämta och utveckla 
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kunskaper och värden. I sammanhanget är urvalsgruppen relativt liten, sett till förskollärare i 

hela landet men som belyses ovan är läroplanen ett lagstadgat uppdrag (Skollagen, 2010:800) 

som förskollärarna är ålagda att göra i strävan att uppnå läroplanens mål. Följaktligen blev 

vårt val att endast använda oss av två förskolor och fyra förskollärare i studien. Vi har inte 

vårt uppdrag i förskolorna och på så sätt ansåg vi att det bidrog till ett öppet sinne (Bjørndal, 

2005). Under observationerna och intervjuerna valde vi att dela upp oss, dels på grund av den 

knappa tiden men även i antagande om att bilda en mer ödmjuk relation till förskollärarna. 

 

Slumpmässigt föll det sig att förskolorna vi fått tillträde till hade varsin avdelning med två 

verksamma förskollärare. I resultatet och diskussionen benämns de med fingerade namn, Inez 

och Tyra samt Amira och Elice. Bägge avdelningarna inkluderade även de äldre barnen. 

 

5.3 Genomförande 

Genom att använda oss av en kvalitativ metod och med det en minietnografisk studie behövde 

vi få kontakt med förskolor med verksamma förskollärare i. Kontakt togs med en 

förskollärare och två chefer. Förskolläraren och dennes chef gav positiv respons. Den andra 

chefen kontaktades via mail och rekommenderade förskolor och förskollärare.  Förskollärarna 

mejlades där studiens innehåll beskrevs. En av de rekommenderade förskolorna gav ett 

nekande svar vilket ledde till att en ytterligare förespråkad förskola togs kontakt och positiv 

respons gavs. Förskolechefer samt förskollärarna kontaktades på respektive arbetsplats och tid 

bestämdes för att dela ut samtyckesbrev till förskolechefer (bilaga 1) förskollärare (bilaga 2) 

och vårdnadshavare (bilaga 3). Tid bokades även till genomförande av totalt fyra 

observationer som varade mellan två till tre timmar per gång. 

 

Observationsmallens (bilaga 5) struktur gav oss hjälp att sortera den ickeverbala 

kommunikationen under förskollärarnas interaktionen med barnen och antecknades löpande 

under tiden observationerna pågick. Förskollärarnas verbala kommunikation fångades in via 

en iPhone. Vi återvände till respektive förskola under två tillfällen. Observationerna ägde rum 

under tre tillfällen i innemiljö och en i utemiljö, inom loppet av en vecka. Tre besök gjordes 

på förmiddagen och ett besök en eftermiddag. Gruppsammansättningarna varierade, vid två 

tillfällen var grupperna delade och under två tillfällen var hela gruppen tillsammans. Vi som 

forskare hade inget val vart vi skulle befinna oss då fokus låg på förskollärarna vilket innebar 

att där de befann sig, befann vi oss. 
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Empirin som samlats in under observationerna bearbetades fortlöpande. Transkriberingen av 

förskollärarnas verbala kommunikation sambands med observationerna som beskrev den 

ickeverbala kommunikationen. Tillsammans hade vi dialoger om vilka gemensamma spår 

som framkom ur den insamlade empirin i syfte att få vetskap om vad vi ville få reda på mer 

för att få svar på studiens frågeställningar. På så sätt lades grunden för intervjufrågornas 

följdfrågor. Nästa steg var att kontakta respondenterna för att boka tid och mötas i intervju. 

Efter förskollärarnas egna val av plats möttes respondenterna upp på deras arbetsplats. Varje 

intervju spelades in med en iPhone vilket förskollärarna gett medgivande till både muntligt 

och skriftligt och intervjuerna varade inom ramen av 12-23 minuter vardera. Intervjuerna 

transkriberades snart efteråt. Nya transkriberingsnycklar skapades allt eftersom 

transkriberingarna fortgick beroende på vad respondenterna gav uttryck för under 

intervjuerna, då de var av öppen karaktär. Vi frågade även respondenterna om vi fick använda 

oss av eventuella citat i studien och alla respondenterna gav ett bejakande svar. 

 

5.4. Databearbetning och analysmetod 

Observationerna och intervjuernas ljudupptagningar transkriberades och 

transkriberingsnycklar (bilaga 6) bidrog till att underlätta läsningen och tolkningen under 

analysprocessen. Dock skilde de sig åt men det de stod för var viktigt för att kunna få fatt i de 

värden som kommunicerades. I enlighet med vad Ericsson-Zetterquist och Ahrne (2015) 

uttrycker ledde det till ett förtydligande av den tolkning som gjordes då 

transkriberingsnycklarna användes till att förtydliga verbala uttryck. Av vikt i sammanhanget 

är att sekvenser av observationerna har transkriberats, beroende på den knappa tid vi hade att 

förhålla oss till. Således ses flera val göras och Dahlberg et al. (2014) för fram att det blir val 

bland många andra val och det vi inte väljer är också ett val, med innebörden att vi som aktiva 

subjekt och deltagare medkonstruerar och medproducerar. 

 

Genom att ha transkriberat hur förskollärarna kommunicerade verbalt i både observationerna 

och intervjuerna, har det bidragit till att ett tolkningsarbete tagit fart och leder till en mer 

förtrogenhet till den insamlade empirin (Zetterquist & Ahrne, 2015). Ett empiriskt material är 

nu insamlat och för att skapa ordning och kunna hantera den större mängd av empiri vi 

åstadkommit behövs det sorteras (Rennstam & Wästerfors, 2015). Nu handlar det om att ta en 

sak i taget och det innebär att på något sätt dela upp eller ordna empirin. Frågorna från 

intervjuerna låg närmast till hand att göra en sortering av, men som Rennstam och Wästerfors 

(2015) påpekar är det önskvärt att bryta upp dessa för att kunna se något nytt. Redan vid 
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första läsningen av transkriberingarna kunde vi urskilja vissa subteman som upprepade sig i 

empirin. Vi började med att kategorisera begrepp och fraser från respondenterna som liknade 

varandra vilket till slut innebar att en mängd kategorier fanns att tillgå, till exempel det som 

rörde förskolans läroplan, systematik, miljö, demokrati. Likt Bryman (2011) beskriver kunde 

vi genom en mer noggrann läsning av materialet urskilja hur subteman bildade teman. 

Bryman (2011) pekar på att teman är övergripande teman och att subteman hamnar under de 

olika större teman som urskiljts. Ju mer vi gick i dialog med respondenternas utsagor desto 

fler subteman kunde vi finna som kunde ingå under samma tema. En tematisk analysmetod 

användes således vilket Bryman (2011) menar är ett vanligt angreppssätt vid kvalitativ metod. 

Samtidigt blev det relevant att återigen gå tillbaka till observationsmallarna (bilaga 5) och 

transkriberingarna av intervjuerna för att försöka hitta spår som kan ledas till de 

kategoriseringar som bildades utifrån intervjuerna. Observationerna gav oss nya infallsvinklar 

vilket ledde oss vidare i processen. Viktigt att tänka på enligt Rennstam och Wästerfors 

(2015) är att ju fler infallsvinklar som uppenbarar sig desto ytligare och kortare blir varje 

infallsvinkel beskriven i resultatet. 

 

Vi såg även att det bildades en hel del uttryck från respondenterna som inte utgjorde någon 

betydelse eller tillförde något till studiens syfte, på så sätt blev det ett val att sortera bort dem. 

Rennstam och Wästerfors (2015) gav oss bekräftelse i hur vi tänkte då de för fram att empirin 

ska kunna förenas med studiens tidigare forskning och frågeställningar. Dock klargör de att 

det handlar om att sålla och beskära materialet utan att för den skull avstå från nyanseringar 

och komplexitet. 

 

I sammanhanget ses att olika begrepp och perspektiv har styrt vår sortering vilket emellertid 

inte är att förakta. Detta kan ställas i relation till hur Rennstam och Wästerfors (2015) talar 

om att de olika begrepp som “nosas upp” troligen är relevanta för det fält som studeras, risken 

är annars att analysen tar en annan riktning än den samhällsvetenskapliga. Vi 

uppmärksammade hur Bryman (2011) påtalar att denna metod saknar ett tydligt 

tillvägagångssätt men metoden gjorde det möjligt för oss att lyfta fram ett resultat. 

 

Således har vi kommit fram till tre större teman som är relevanta för vår studie. Temana 

presenteras i resultatdelen med rubrikerna ”värdegrunden - ett kommunikativt 

förhållningssätt”, ”ledarskap” och ”att få vara den man är”. Valda rubriker beskriver det 

som förskollärarna gav uttryck för i intervjuerna samt i observationsmaterialet. Analysen 
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förstärks genom att vi för in citat tagna utifrån förskollärarnas intervjuer och dess 

transkriberingar, citaten är helt nödvändiga för att kunna genomföra och redovisa en bra 

analys (Ahrne & Svensson, 2015). Det kommer även att sammanfogas med kortare sekvenser 

av hur förskollärarna kommunicerar värden i sin praktik i förbindelse med intervjuerna. 

 

5.5 Tillförlitlighet  

Det är betydelsefullt att synliggöra forskningsprocessen för att öka trovärdighet och kvalitet, 

det görs enligt Ahrne och Svensson (2015) genom att vi tydliggör våra metodval och 

resonemang. Där av har vi eftersträvat att motiverat våra val och visat hur vi planerat vår 

forskningsprocess för att studien ska bli tillförlitlig. Studiens tillförlitlighet ökar då empirin 

samlas in på flera olika sätt vilket enligt Roos (2014) leder till att komma verkligheten 

närmare. Genom att observera med hjälp av observationsmall (bilaga 5) och penna samt 

transkribera ljudupptagningar ger det upphov till tolkningar som gör att frågor kan uppstå 

som leder oss vidare till den empiri som innehåller studiens syfte och frågeställningar (Roos, 

2014). 

 

I försök att åstadkomma en forskningsstudie av hög kvalitet är det av vikt att vara en social 

deltagare, på så sätt ökar chansen att ta del av och kunna leva sig in i förskollärarnas vardag 

för att kunna medverka och anpassa sig till verksamhetens rytm belyser Lalander (2015). 

Vidare betonas vikten av respekt så till vida att informanten ska uppleva sig ha viktiga 

kunskaper att förmedla till den tilltänkta studien.  

 

Studien visar på en transparens och på så sätt är den möjlig att diskutera och kritisera anser 

Ahrne och Svensson (2015) som fäster uppmärksamhet på att det inverkar på studiens 

trovärdighet. Faktum är att ju tydligare resonemangen kring metodvalet är bidrar det till 

textens trovärdighet och kvalitet konstaterar Ahrne och Svensson (2015). Tilläggas kan att 

utifrån ett etnografiskt synsätt genereras egna tolkningar som grundar sig på den egna 

förståelsen av det som blir synligt (Roos, 2014). 

 

5.6 Etiska aspekter  

Men utgångspunkt i studiens syfte ställs förskollärarnas värdegrundsarbete i fokus. Kvalitativ 

forskning innebär att befinna sig nära människor i deras vardag (Ahrne & Svensson, 2015). 

För att studien ska kunna realiseras ställs vi som forskare inför etiska ställningstagande och 



 

  22 

vägleds därför av Vetenskapsrådets (2017) forskningsetiska principerna som innehåller 

informationskrav, samtyckeskrav, konfidentialitetskrav och nyttjandekrav. 
 

Under första kontakten med förskollärarna ville vi som forskare tydligt beskriva att resultatet 

av den insamlade empirin endast presenteras utifrån studiens syfte och på ett sådant sätt att 

det framställs på ett så positivt sätt som möjligt. Löfdahl, Hjalmarsson och Franzén (2014) 

betonar vikten av att det inte handlar om ett tyckande utan att resultatet ställs i dialog med 

tidigare forskning inom området samt valt teoretiskt angreppssätt. 

 

Personerna som berörs har fått ett skriftligt innehåll som belyser avsikten med 

undersökningen. Informationen som ges innehåller uppgifter som bidrar till att ställning till 

deltagande kan tas (Löfdahl, 2014). Angeläget är att personerna som deltar har under 

omständigheterna full makt att avbryta studien, ställa frågor eller ändra sitt samtycke 

(Löfdahl, 2014). Detta är en nödvändighet för forskaren att ansvara för genom att förebygga 

skada för de inblandade och att deras identitet inte kan röjas (Vetenskapsrådet, 2017). 

Under studiens gång har begrepp förändrats i en av frågeställningarna, detta berodde på att 

begreppet inte överensstämde med vad vi ansåg vara förenligt med det vi ville undersöka. 

 

Studiens frågeställningar riktar sig till att studera förskollärares kommunikation när de 

interagerade med barnen och således riktas våra blickar mot de vuxna vilket innebär att 

barnen inte är kärnan för vår uppmärksamhet. Vi valde även att utfärda en samtyckesblankett 

(bilaga 3) till vårdnadshavare. Att som forskare befinna sig på en förskola innebär att vi gör 

intrång i barnens arena. Även om vi fått tillåtelse av chef och förskollärare att vistas i 

verksamheten är det av vikt att barnets vårdnadshavare får vetskap om vår närvaro 

tillsammans med deras barn. Barnen berörs dock indirekt av observationen men av vikt är att 

inta ett nyanserat förhållningssätt till dem och med en känsla för deras handlingar (Löfdahl, 

2014). 

 

Val av studiens metoder ingår under etiska aspekter i den bemärkelsen att vi kunde kombinera 

observation med ljudupptagning istället för att videofilma. Vetenskapsrådet (2017) ger en 

indikation på att videoinspelning endast bör användas om inte samma resultat kan uppnås 

med hjälp av andra datainsamlingsmetoder. Det betonas även att video kan inskränka på 

individens privatliv och integritet eftersom individer kan identifieras. 
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Inför intervjuerna berättade vi muntligt för respondenterna att observationerna är sifferkodade 

samt att intervjuerna, alla insamlade samtyckesbrev, därtill insamlad empiri förstörs och 

raderas när examensarbetet är godkänt. 
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6 Resultat 

I detta avsnitt redogörs för hur förskollärarna förkroppsligar värdegrunden under rubriken 

Värdegrund - ett kommunikativt förhållningssätt. Under rubriken Ledarskap redovisas hur 

förskollärarnas reflektioner påvisar en profession utifrån deras tidigare erfarenheter och 

kunskap. Avslutningsvis under rubriken Att få vara den man är benämns hur olikheter 

skapar förutsättningar för ett värdegrundsarbete. Vi vill åter belysa att förskollärarna Tyra 

och Inez arbetar tillsammans vilket även förskollärarna Elice och Amira gör. Intervjuerna 

ligger till grund för framskrivandet av resultatet och analysen för att sedan intensifieras av 

observationerna. 

 

6.1 Värdegrunden - ett kommunikativt förhållningssätt 

I analysen av det empiriska materialet kunde det utläsas att förskollärarna ser 

värdegrundsuppdraget som något viktigt, något som sker hela dagen. Tyra responderade att  

”det händer hela dagen, det är inte någon specifik stund”. Amira uttryckte hur 

”värdegrundsarbetet sker naturligt, svårt att lyfta bort bitar.” Amira framhöll även ”tänker att 

jag jobbar med det i situationerna, lyfter upp hur vi är mot varandra, hur vi gör mot varandra, 

då märker man hur de växer”. Alla förskollärarna ansåg att det är ett ”görande” ett 

framställande i alla de olika situationerna som uppstod under en dag i verksamheten 

tillsammans med barnen. Under ett observationstillfälle fångades en daglig situation upp som 

beskriver hur värdegrundsarbetet både verbalt och ickeverbalt sker hela tiden i barnens 

”görande”. 
 
Förskolläraren och ett barn stod nära varandra inne i ett förråd. Barnet behövde hjälp med att få tag i 
garn som stod högt upp på en hylla. Garnet togs ner av förskolläraren som frågade ”hur mycket behöver 
du?, ta så mycket du tror … kan du hämta mer?” Barnet höll på att klippa av garn varav förskolläraren 
frågar ”Var det svårt?” ”Ja” svarade barnet. Förskollärarens blick växlade mellan barnet och materialet, 
samtidigt som hen sträckte ut sin hand mot barnet och sa ”Kom ska jag visa dig vad jag tänkte”. 
 

Förskollärarna responderade även hur det handlade om att göra olika slags val gällande deras 

förhållningssätt, dels personliga men även hur de gick i harmoni med det gemensamma 

förhållningssättet som arbetslaget strävade mot. ”Ett förhållningssätt, så som jag beter mig, 

hur jag gör och hur jag är”, förklarade Elice. Även Amira resonerade om olika pedagogiska 

tillvägagångssätt och alla förskollärarna var eniga om att barnen ska kunna möta en 

verksamhet som erbjuder olika uttryckssätt. Inez förde fram att ”miljön speglar det ganska 

tydligt, att det finns väldigt mycket att välja på.” Förskollärarna var av samma åsikt när det 
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handlade om hur miljön erbjöd barnen olika sätt att uttrycka sig på. Det förenades med att 

man kan vara den man är, där barnen får en möjlighet att kunna uttrycka sig på sitt sätt. 

Begreppet hundraspråklighet uttrycktes av Elice som såg hur deras projektarbete skapade 

förutsättningar för det. Tyra beskrev hundraspråklighet där materialet har betydelse och 

barnen ska ha att göra på många olika sätt. ”Jag tänker du får vara ditt bästa jag, alltså den jag 

är, jag måste inte, ja där är det och jag måste inte göra det för jag kanske inte vill det. Nä, det 

där hundraspråkliga bjuder in till något annat tycker jag att det gör”, förklarade Tyra.  

”Barnen ska få blomma och arbeta på det sätt man känner sig trygg med”, menade Amira och 

i samma mening uttrycktes att barnen även ska få kunna utmanas. I sammanhanget ställde sig 

Amira en fråga; ”Hur lyfts det fram att det finns möjligheter att välja olika, hur syns det?” 

 

Förskollärarnas tankar om hur värdegrunden kommuniceras beskrevs som ett förhållningssätt 

som var flerledat. Analysen utifrån förskollärarnas tankar är att när värdegrunden 

kommuniceras utgår de till stor del från sig själva. Amira uttrycker det som så att ”det ligger 

ju hela tiden här (lägger samtidigt handen mot sig själv)”. Förskolans läroplan togs upp som 

ett förhållningssätt men samtidigt gavs det uttryck för att den ibland hamnade i skymundan 

och behövdes tas fram för att bilda en medvetenhet i vad det är som görs i verksamheten. 

Ytterligare en aspekt som framkom var hur förskollärarens profession även inbegrep kunskap 

om läroplanen. 

 

Samtliga förskollärare förde fram användandet av ett kroppsspråk som ett viktigt sätt att 

kommunicera värdegrunden på. Tyra hamnade i reflektion med sig själv och antydde att 

kroppsspråket är ett sätt att visa vad man menar, det blir en förstärkning av det verbala, ”man 

kan inte vara mainstream, man måste skapa en trovärdighet”. Tyra fortsatte, ”Det ska synas på 

mig om jag tycker det är jättekul eller om jag liksom … måste ju bjuda på det där skrattet, 

eller ska det synas på mig att nu är det allvar”. Amira ansåg att genom röstläget kan det som 

menas förstärkas. En likartad uppfattning hade Inez men uttryckte det på följande sätt, ”att det 

viktiga är inte vad som sägs utan hur saker sägs, som ett sätt, alltså genom det verbala 

röstuttrycket”. Inez förhållningssätt kunde urskiljas i följande situation. 
 
Ett flertal barn satt tillsammans och deras röster var höga och många ville tala samtidigt. ”Schhhhhhh”, 
ljudet kom från förskolläraren (ett vänligt ansiktsuttryck kunde skönjas) som fortsatte tala med barnen 
med ett mjukt tonläge.   
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Elice och Amira beskrev hur värdegrunden kan kommuniceras genom att vara nära barnen 

men även bjuda in alla och Elice menade att man på det sättet visade respekt mot barnen. 

Även Tyra resonerade på liknande vis att det handlade om ett samspel som sker mellan 

barnen och de vuxna. Samtliga förskollärare såg hur kroppsliga handlingar bildade ett 

förhållningssätt som inbegrep att värden kommuniceras. Elice såg hur ett förhållningssätt kan 

vara att själv som vuxen visar aktsamhet för exempelvis materialet. Det handlar om att ”vi gör 

en schysst miljö för alla, vi plockar undan när vi är färdiga” responderade Amira. 

 

6.2 Ledarskap  

Samtliga förskollärare beskrev hur deras värdegrundsarbete mestadels var oplanerat och att 

det skedde spontant. Tyra berättade om en tidigare händelse där barnens lek bidrog till 

meningsskiljaktigheter som berörde etiska dilemman. Utifrån situationen som uppstod mellan 

barnen innebar det att Tyra sökte reda efter litteratur som innehöll ämnet som barnen hade 

olika åsikter om och som lästes vid ett senare tillfälle. ”Då blir det ett medvetet val som 

pedagog att det här är något att spinna vidare på, och kanske får man en diskussion utifrån 

det.” Det handlar om att servera det till barnen och där har vi ett väldigt viktigt uppdrag att ta 

tag i de situationer som uppstår menade Tyra. Utifrån ett ett projekterande arbetssätt beskrev 

både Elice och Amira hur värdegrunden lyftes fram som mål ”Det blir ju planerat i projektet 

där demokrati finns som mål” beskrev Amira som samtidigt gav uttryck för att det handlar om 

att låta barnen kunna få argumentera, lyssna och få fram sin egen röst. Amira framhöll att det 

nog behövdes diskuteras i arbetslaget, för att de själva ska bli mer medvetna om vad det är de 

gör, men även hur de gör det. ”Det ligger ju på mig! Hur jag tänker! Hur vi gör!”1 uttryckte 

Amira. 

 

Ytterligare perspektiv som framkom under intervjuerna var hur arbetslagets gemensamma 

arbete och reflektioner bidrog till utvecklandet av ett förhållningssätt som gynnar ett 

värdegrundande arbete. Tyra gjorde en beskrivning av att värdegrundande begrepp skrevs ner 

för att diskuteras i arbetslaget och därifrån lades en grund för hur de skulle förhålla sig till 

dem gentemot barnen. Vidare beskrevs att utvärderingar görs för att gå tillbaka och se hur 

värdeorden har ”levt” i verksamheten, vad som i så fall var en framgångsfaktor eller hur de 

kan gå tillväga för att upprätta brister. Inez lyfte ledarskap och beskrev hur det påverkade det 

som skedde i verksamheten och hur det skapade en tydlighet i arbetslagets förhållningssätt 

                                                 
1 Citatet har bidragit till studiens titel ”Det ligger ju på mig! Hur jag tänker! Hur vi gör!”. 
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”man försöker hitta en gemensam grund att stå på”. Det blir viktigt ansåg Inez hur ett 

ledarskap diskuteras för att se hur det har påverkat veckan, i exempelvis projektet och hur det 

skulle kunna leva vidare. Ett tydligt förhållningssätt påverkar även barnen beskrev Inez. 

Observationerna bidrog till att kunna identifiera hur ledarskapet bidrog till att förskollärarna 

tog tillvara på det som barnen visade intresse för i syfte att hålla projektet levande. 
 
Första besöket 
Barnen på avdelningen befinner sig i ett rum och en projektor projicerar skogsbilder på väggen. Centralt 
på golvet finns en presenning med bland annat pinnar och kottar. En bild visas med två barn som höll i 
pinnar. Förskolläraren ”Nu blev jag lite nyfiken på vad ni håller på med här?” 
 
Andra besöket 
På ett bord i ett av rummen låg naturmaterial uppdukat. Det befann sig flera barn runt bordet. 
Förskolläraren satt vid bordet och sa, med ansiktet vänt mot ett barn som höll en pinne i sin hand ”nej 
den går inte att bryta av … behöver du såga av den?” 
 

Under intervjuerna reflekterade förskollärarna över händelser och skeenden i deras 

verksamheter. När våra observationer mötte det som förskollärarna uttryckte i samband med 

intervjuerna ses hur deras kunskaper och erfarenhet, men även arbetssätt i själva verket 

möjliggjorde till att värdearbetet kunde ses vara planerat i verksamheten, genom deras 

förhållningssätt. Amira uttryckte det som ett relationsskapande, ”det är något vi i pratar ofta 

om, hur viktigt det är att skapa en relation till barnen, att man har något som kittar en samman 

liksom”. Ett relationsskapande förhållningssätt som kan utspela sig närsomhelst under dagen 

som här, under fruktstunden. 

 
Många barn satt tillsammans och det var dags att äta frukt. Förskolläraren erbjöd barnen att välja, 
samtidigt hörs ett barns röst i glad ton tydligt; ”Idag är det jag som säger varsegod”. En bekräftelse görs 
av den vuxne och barnet utropar ”Jaaa, wohoo”. Förskolläraren talade om för hela gruppen vem som 
skulle bjuda på frukt, samtidigt slår förskolläraren ut med armarna, möter barnets blick och rösterna 
antydde en glädje dem emellan. 
 

Alla förskollärare redogjorde för att det handlade om att lyssna in vad barnen gav uttryck för. 

Samtidigt som Elice responderade gällande sitt egna förhållningssätt hur betydelsefullt det 

var, då det hen gjorde kunde ha verkan på barnen när de möter varandra, ”att dom får lära sig 

att lyssna men även få fram vad de själva tycker och tänker.” Förskollärarnas resonemang 

kunde å ena sidan ses som att barnens egna röst fick komma fram. Men å andra sidan kunde 

det även belysas som Elice uttryckte, att hens förhållningssätt kunde ha en inverkan på hur 

barnen gör när de möter varandra. Härigenom kunde det enskilda barnet utmanas i att se sig 

själv i ett relationellt sammanhang vilket observationen nedan illustrerar. 
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Tre barn befann sig i ateljén, de höll på att blanda färger i varsin burk. Ett barn uttryckte en önskan om 
att få hjälpa ett av barnen med att blanda. Förskolläraren svarade barnet ”fast jag vill att man ska få 
testa själv, du har ju redan kommit på fix och trix eller hur? Du har ju blandat jättemycket till och med 
så du blev trött på det”. Samtidigt har förskolläraren sin hand på barnets hand och sökte ögonkontakt, 
rösten var vänlig och lugn. Barnet svarade; ”Näe!” Förskolläraren fortsätt tala till barnet ”sen ville du 
börja om igen … men nu är det xxx som får göra i en egen burk”. 
 

 

6.3 Att få vara den man är 

Förskollärarna förde flera gånger under intervjutillfällena fram konfliktsituationer. Amira 

menade att det ”skulle va jätteskönt att ha en barngrupp som inte hade några konflikter … 

men hur ska man då kunna veta hur man ska agera när man hamnar i konflikt när man aldrig 

har varit i det … hur ska man veta?” Amira fortsatte att reflektera och beskrev att ”barns 

olikheter är alltid en tillgång tänker jag, i hur man bemöter varandra”. Elice reflekterade på 

samma sätt som Amira ”om alla vore lika då är det ju inte så svårt” men vid vidare eftertanke 

uttryckte Elice att olikheten bidrar till att göra arbetet med värdegrunden synligt, ”då blir det 

ju lätt.” 

 

Förskollärarnas tankegångar angående olikhet belystes med att barn oftast inte lägger några 

värderingar i just begreppet olikhet. Inez förde fram tankar så som att det är hur vuxna 

uttrycker sig som medverkar till att olikhet bidrar till något slags rättvisetänk. ”Barn förstår att 

nu behöver hen hjälp och hen fixar inte att stå i kö eller vad det nu handlar om, dom köper det 

om dom får en förklaring” menade Inez. Även Tyra påtalade hur ”barn har den här empatiska 

förmågan till att se olikheter på något sätt tycker jag.” ”Barn i förskoleåldern är väldigt raka 

när de ställer frågor, alltså det är ju inga bomullsvantar på när de ställer en fråga och då är det 

ju lätt att svara på, de vill ju bara ha ett svar”. 

 

Ett rätt eller fel tänk beskrevs av tre förskollärare och Tyra menade att de jobbar mycket med 

att det är okej att tycka olika. Vi öppnar upp för att det finns olika sätt att tänka ”det du tänker 

är inte fel” förklarade Tyra som även menade att ”barnen är olika och måste alltid få äga sin 

tro, man kan inte trycka ner ett barn och säga att det där är fel.” Amira såg det på samma sätt 

som Tyra gjorde och Amira förde även fram att det är positivt att vara olika. Elice ansåg att 

det behövde skapas tillfällen där barnen möts vilket leder till att det tycks och tänks olika men 

att inget behövde vara rätt eller fel. Tillfällen som även bidrog till att barnen själva även 

behövde kunna få fram vad de tyckte och tänkte. Elice förde fram att ”det är viktigt att alla får 

sin röst hörd”. En iakttagelse som gjordes under ett observationstillfälle beskrev hur barnets 

egen röst bidrog till att kunna påverka sin egen situation. 
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Några barn och en pedagog satt tillsammans och hade en iPad mellan sig. De skulle se om de kunde 
hitta en bild på rönnbär. ”Jag vill se, jag vill se” utbrast barnen. ”Alla ska få se … jag har inte hittat nån 
än" säger förskolläraren. Ett av barnen får syn på rönnbären på bilden och berättar ”Jag har rönnbär 
hemma”. Förskolläraren frågar barnet ”Har du, finns det rönnbär hemma hos dig så man kan plocka 
utan att gå in på din tomt?” Barnet förklarar ”Dom ä ute … dom är på andra sidan hemma hos mig på 
den där sidan.” ”Når vi dom tror du?” frågar förskolläraren. ”Ja” svarar barnet varpå förskolläraren 
säger ”Ska vi prova?” ”Mmm” svarar barnet tillbaka. Barnet får visa vägen när de går till platsen där 
rönnbär fanns. 
 

 

6.4 Sammanfattning 

I studiens inledning beskrivs hur Gislason och Löwenborg (2018) kritiserar utbildningens 

nuvarande kognitiva och intellektuella utveckling som bidrar till att gemensamma och 

känslomässiga reflektioner reduceras. Studiens resultat påvisar en annan bild av vad som sker 

inom förskolans kontext där mångfaldiga kommunikativa värdegrundande uttryckssätt 

speglades av förskollärarna. 

 

Förskollärarna i studien framvisade att värden kommunicerades som en helhetssyn under 

dagen, genom hur deras förhållningssätt påverkade bemötandet till barnen, till miljön, till 

materialet men även hur förskollärarna utmanade barnen i demokratisk riktning. 

Förskollärarnas kroppsliga handlingar bildade ett förhållningssätt som inbegrep att värden 

kommunicerades. Dessa handlingar bidrog till att se hur värden kommunicerades verbalt och 

icke verbalt, därtill hur de även möjliggjorde för barns subjektivitet i relationella 

sammanhang. När våra observationer mötte det som förskollärarna uttryckte under 

intervjuerna ses hur deras kunskaper och erfarenhet, men även arbetssätt i själva verket 

möjliggjorde till att värdearbetet kunde ses vara planerat i verksamheten, utifrån deras 

förhållningssätt. Förskollärarnas förhållningssätt illustrerades på ett överensstämmande sätt 

med vad som sades under intervjuerna och vad som sågs under observationerna. Dock 

beskrev samtliga förskollärare hur deras värdegrundsarbete mestadels var oplanerat och att 

det skedde spontant. Förskollärarna berättade även om att det var de vardagliga situationerna 

som uppstod i verksamheten under dagen som gav upphov till att värden kommunicerades. 
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7 Diskussion 
Syftet med att använda oss av en minietnografisk studie var att undersöka hur förskollärare 

kommunicerar och möjliggör för subjektivitet i relationella sammanhang. Ett 

utbildningsfilosofiskt perspektiv förbinds med studiens begrepp vilket leder till att Biestas 

begrepp och studiens begrepp förenas. Inledningsvis diskuteras Att möjliggöra för ´att bryta 

in i världen´, därefter Att kommunicera ´det som är´ och slutligen ´Att ta emot´ subjektivitet i 

relationella sammanhang.  

 

7.1 Resultatdiskussion 

Studiens bakgrund gör en beskrivning av värdegrundens framväxt till samtida teoretiska 

värdegrundsarbete. Den tidigare forskningen ställer sig jämsides med hur ett ämnes- och 

akademiskt lärande har tagit överhand och som dominerar i dagens utbildningssystem. 

Studiens resultat visar att värdegrundsarbetet pågår hela tiden och omfattar alla dagens olika 

situationer som uppstår i förskolans kontext. Förskollärarnas egna reflektioner under 

intervjuerna bidrar till att de ser hur det oplanerade, i själva verket är planerat utifrån deras 

förhållningssätt, vilket ses i kopplingen mellan praktik och teori. 

7.1.1 Att möjliggöra för att ´bryta in i världen´ 

Enligt förskolans läroplan har förskollärare ansvar i att tillämpa ett demokratiskt arbetssätt, 

där barnen aktivt deltar samt att det utvecklas normer för arbetet och samvaron i den egna 

barngruppen (Skolverket, 2016). Hur detta ska gestaltas i verksamheten är beroende av 

förskolechefens förfarande över hur arbetsformer utvecklas, då dennes ansvar är att främja 

barns utveckling och lärande samt tillföra hur förskollärarna ska kunna utföra ett systematiskt 

kvalitetsarbete (Skolverket, 2016). En av förskollärarna gav uttryck för att verksamhetens 

utvärderingar understödjer framgångsfaktorer, men synliggör även eventuella brister gällande 

förhållningssättet mot barnen. Ett pedagogiskt tillvägagångssätt blir påtagligt och visar hur 

förskollärarna kan möjliggöra för ett värdearbete, vilket ligger i linje med hur Skolverket 

(2016) för fram att det är förskolechefens ansvar att arbeta fram strategier som gynnar ett 

systematiskt kvalitetsarbete. 

 

Läroplanens intentioner utgår från ett relationellt sammanhang. Där förutsättningarna som 

beskrivs i värdegrunden och dess uppdrag ska leda till att förskollärare ska möjliggöra för att 

den enskilda individen ska få ta plats i den sociala väven (Skolverket, 2016, Biesta, 2006). 

Resultatet visar att förskolans läroplan togs upp som ett förhållningssätt samtidigt som det 
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gavs uttryck för att den ibland hamnade i skymundan. Följaktligen behöver läroplanen 

uppmärksammas för att bilda en medvetenhet i vad det är som praktiseras i verksamheten. En 

förskollärare uppgav att ”det behöver diskuteras i arbetslaget för att få en medvetenhet om 

vad de gör, och hur.” Här tolkar vi att det är didaktikens frågor som eftersöks och behöver 

föras fram. 

 

I förskolans relationella sammanhang ser Thornberg (2016) hur förskollärare bör undervisa 

barnen i att tänka och reflektera över moraliska frågor och etiska dilemman med ett medvetet 

begreppsligt värdespråk. I likhet med Thornberg (2016) redogör även Skolinspektionen 

(2018) i sin rapport Förskolans värdegrundsarbete om pedagogernas och förskolechefernas 

svårigheter med värdegrundens begrepp. I studiens resultat gavs det redogörelse för hur 

diskussioner och dokumenterade värdegrundande begrepp skapade ett gemensamt 

förhållningssätt till barnen. Utvärderingar beskrev sedan hur värdeorden hade ”levt” i arbetet 

med barnen, det skapade en tydlighet i arbetslagets förhållningssätt ”man försöker hitta en 

gemensam grund att stå på”. Ett ledarskap som innebar exempelvis påverkan av hur projektet 

kunde leva vidare. Dock var inte barnen involverade i hur det realiserades “för det handlar ju 

mer om vårt förhållningssätt”. Samtidigt ses hur en förskollärare gav uttryck för att det 

behövdes en medvetenhet om värdegrundens begrepp och förskolläraren uttryckte; ”Det 

ligger ju på mig! Hur jag tänker! Hur vi gör!”. På samma gång gav förskolläraren en 

beskrivning av hur ett projektarbete hade ett värdegrundande mål som inbegrep demokrati där 

barnen tilläts argumentera, lyssna och få fram sin röst. Dock motsätter sig Dahlbeck (2014) 

till läroplanens värdebegrepp och ser hur de bildar en mätbar sanningsetisk ram av “godhet”, 

där värdebegreppen kommuniceras medan andra förkastas och tystas ner vilket leder till en 

normerande undervisning. Moss (2017) ger en bild av hur fler perspektiv och alternativa 

visioner bör få träda fram för att skapa en mångfald, annars slutar vi lyssna och engageras i 

samarbete, ömsesidighet, demokrati och hållbarhet. Biesta (2006) för fram att 

utbildningsprocesser behöver möjliggöras och ställas i förbindelse till det som är annorlunda, 

främmande, märkligt och olikt. Enligt Biesta (2000) kräver utbildning att utgå från det som är 

annorlunda och hur svårigheter är något i sin ordning som gör utbildning möjlig. På så sätt 

möjliggörs det för barnen att deras tankar och känslor får ta plats i förskolans kontext och ger 

individen rätt att få ´bryta in i världen´ (Biesta, 2006). 
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Undervisarens ansvar blir utifrån ovanstående att ta hand om och skapa processer som tillåter 

men även fångar in de vardagliga situationerna som uppstår i kontextens sociala och etiska 

handlingar. Barnens tankar och känslor behöver tillvaratas, barnet ska få visa sin reaktion på 

sitt egna unika sätt genom att ´bryta in i världen´. Det ligger i linje med hur Tyra beskrev, ”då 

blir det ett medvetet val som pedagog att det här är något att spinna vidare på, och kanske får 

man en diskussion utifrån det.” Även hur Amira beskrev utifrån ett projekterande arbetssätt 

”det blir ju planerat i projektet där demokrati finns som mål”, det handlar om att låta barnen 

kunna få argumentera, lyssna och få fram sin egen röst menade Amira. Förskollärarnas egna 

eftertankar bidrog således till att se hur det som de ansåg vara ett spontant och oplanerat 

värdearbete i själva verket möjliggjorde för att barnen kunde ´bryta in i världen´. Där 

förskollärarens ansvar är att ta vara på det som ingen kan veta i förväg framhäver (Biesta, 

2006). 

7.1.2  Att kommunicera ´det som är´  

Studiens resultat klargör att ett värdegrundsuppdrag tar plats i förskolans verksamhet. 

Förskollärarna ser värdegrundsuppdraget som något viktigt, något som sker hela dagen. 

”Värdegrunden sker naturligt, svårt att lyfta bort bitar” vilket även framkommer i Skolverkets 

(2016) skrivningar som anger att ett värdearbete ska genomsyras i hela verksamheten. En 

sådan syn har inte alltid varit gällande beskriver Englund och Englund, (2012) som ser hur ett 

värdegrundsarbete bara ha berört vissa fragment och som resulterade till att en avgränsning 

skett. 

 

Resultatet beskriver hur förskolans värdegrundsarbete ses som ett görande, ”det händer hela 

dagen, det är inte någon specifik stund”, ett framställande som sker i alla olika situationer som 

uppstår under en dag i förskolans kontext. Englund och Englund (2012) för fram historiska 

analyser och förklarar hur kommunikation mellan elever och lärare är avgörande för det 

sociala klimatet i skolan och förskolan. Biesta (2006) uttrycker att språket styr människans 

tankar och det skapar konsekvenser för hur vi förstår världen. Där språk kan uppfattas som en 

beskrivning av verkligheten ´det som är´ och skapar en problematik av vad som kan säga och 

göras. Åsiktsskiljaktighet uppstår då Thornberg (2016) för fram hur ett begreppsligt 

värdespråk leder till professionella diskussioner, både kollegialt och tillsammans med barnen. 

Vidare beskrivs att utan ett medvetet språk blir det svårt att hantera komplexiteten i vardagens 

företeelser. Vidare problematiserar Thornberg (2006) för hur olika teoretiska perspektiv ger 

upphov till hur värdegrunden ska realiseras och befästas. Det innebär å ena sidan att resultatet 

kan likställas med Skolinspektionens rapport Förskolans värdegrundsarbete (2018) i den 
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bemärkelsen att värdegrundsarbetet är starkare i det pedagogiska arbetet tillsammans med 

barnen än i teorin. Etablerar förskolorna ett väldefinierat och samstämmigt språk minskar 

otydligheterna (Utbildningsdepartementet, 2018). Å andra sidan visade förskollärarnas egna 

tankar gällande hur värdegrunden kommuniceras likt en sammansättning, där olika delar 

utgjorde ett förhållningssätt. Dels personliga ”det ligger ju hela tiden här” (lägger handen mot 

sig själv), men även hur det gick i harmoni med ett gemensamt förhållningssätt som 

arbetslaget strävade mot och som parallellt ska gå hand i hand med förskolans uppdrag. Hur 

värden kommuniceras av förskollärare i förskolan blir således en komplex konstruktion att 

förhålla sig till då det inte bara handlar om att hänvisa till ett samstämmigt begreppsligt språk. 

 

En förskollärare menade att ”det viktiga är inte vad som sägs utan hur saker sägs”. En annan 

förskollärare förklarade hur språket visar vad som menas ”det blir en förstärkning av det 

verbala”. På så sätt kan värden kommuniceras, dels genom röstläge men även hur en verbal 

och ickeverbal kommunikation samstämmigt kommunicerar värden. Det blir tydligt att värden 

inte bara handlar om att uttala ett ord, det vill säga ge en beskrivning av ´det som är´. Biesta 

(2006) anser på samma sätt som Persson och Dahlbeck (2010) hur det handlar om innebörden 

av ordet, det som sker i ett relationellt sammanhang, det är där förståelsen av ordet kan skapas 

och innebär följaktligen att ordet är beroende av hur människan fått det till sig. Annars går en 

mångfald förlorad betonar Biesta (2006). Utifrån ett holistiskt perspektiv behöver värden 

således blir synliga som omfattar kropp, sinne, känslor, kreativitet, historia och social identitet 

(Moss, 2006). En förbindelseled som inte bara är specifik för förskola utan även hela vårt 

samhälle (Moss, 2017). 

 

Kommunikation är likaledes ett kroppsspråk som används för att kommunicera värdegrunden. 

Dahlbeck och Persson (2010) ser hur ett språk, en icke verbal kommunikation kan ses som ett 

redskap, ett experimenterande för att sätta sig i relation med andra. Barn inhämtar inte bara 

kunskaper när förskolläraren undervisar utan betraktar även förskollärarens förhållningssätt 

(Skolinspektionen, 2018, Biesta, 2006). Likt en förskollärare uttryckte ”det är sällan jag 

använder ordet värdegrund med barnen, utan det blir i själva handlingen”. Resultatet 

uppvisade att samtliga förskollärare såg hur kroppsliga handlingar bildade ett förhållningssätt 

som inbegrep att värden kommuniceras. Även observationerna åskådliggjorde hur 

förskollärarna möter barnen genom kroppskontakt, miner, gester och ögonkontakt som i 

själva verket leder till ett relationsskapande. Ett agerande som hängde samman med att som 

förskollärare vara en förebild i hur värden kommuniceras ”vi gör en schysst miljö för alla, vi 
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plockar undan när vi är färdiga” ett ickeverbalt förhållningssätt som visar på hur 

värdegrunden kan förmedlas till barnen. I resultatet lyfter förskollärarna tydligt fram miljöns 

betydelse i att kommunicera värdegrunden. Som Dahlbeck och Persson (2010) påtalar har 

människor i alla kulturer kommunicerat genom olika uttryckssätt där kommunicera även 

omfatta fantasi, känsla, förnuft och logik, för att få världen begriplig. En skillnad finns 

inbyggd i kommunikationen och vad som ses som normalt för en människa är inte fast menar 

Biesta (2006). Vidare understryks att språket är beroende av kontexten och referensramarna 

som människan befinner sig i. Faktum är att små förändringar i språket kan göra stor skillnad 

för att ändra våra normer kring pedagogik, där subjektets röst alltid står i skillnad till den 

andre, där annorlundahet skapas vilket medför att det aldrig blir en naturlig kategori (Biesta, 

2006). 

7.1.3 Att ´ta emot´ subjektivitet i relationella sammanhang 

Enligt förskolans läroplan har förskollärare ett ansvar för hur det enskilda barnet ska få 

möjlighet att uppleva sitt eget värde (Skolverket, 2016). Människor ses ha mycket gemensamt 

med varandra men det centrala är att människan är egenartad, det vill säga aldrig identisk med 

någon annan (Aspelin, 2017). Människor lär sig i och av sina handlingar i sina möten, som 

subjekt i relation till andra subjekt och Biesta (2006) framhåller att på så sätt kan vi skapa 

förståelse för oss själva och omvärlden då den är en del av oss och vi en del av den.  Det 

handlar om att sätta oss i relation till omvärlden, inte bara ´ta emot´ utan att få vara inbegripna 

av de situationer som uppstår (Biesta, 2006). ”Barns olikheter är alltid en tillgång tänker jag, i 

hur man bemöter varandra” uttalade sig en förskollärare och reflekterade samtidigt över ”men 

hur ska man då kunna veta hur man ska agera när man hamnar i konflikt när man aldrig har 

varit i det … hur ska man veta?” Ytterligare en reflektion som uppstod av en förskollärare, 

”om alla vore lika då är det ju inte så svårt” men vid vidare eftertanke uttrycktes att olikheten 

bidrar till att göra arbetet med värdegrunden synligt, ”då blir det ju lätt”. Aspelin (2017) ser 

hur den relationella teorin, där kommunikationen mellan människor bildar en brännpunkt, ett 

skeende där det inte handlar om att göra en beskrivning av människan, det vill säga hur någon 

är eller kan.  

 

Förskollärarnas tankegångar angående olikhet belystes med att barn oftast inte lägger några 

värderingar i just begreppet olikhet. Flera av dem gjorde beskrivningar av olika skeenden. Det 

återgavs bland annat hur det behövdes skapas tillfällen i syfte att barnen själva behövde kunna 

få fram vad de tyckte och tänkte men att inget behövde vara rätt eller fel. På liknande sätt 
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fördes det fram att det är okej att tycka olika vilket öppnar upp för att det finns olika sätt att 

tänka ”det du tänker är inte fel”. Dahlbeck (2014) ser att situationer som uppstår istället borde 

ses utifrån den specifika händelse och därifrån utgå ifrån vad som är ”bra eller dåligt” istället 

för ”rätt eller fel”. Här finns inga givna svar då varje unik situation är en konstruktion som 

består av många sammansättningar. Mot den förklaringen som Dahlbeck (2014) ger om ”rätt 

eller fel” blir vår uppfattning att det är vi vuxna som kommunicerar ´det som är´, vilket leder 

till att reflektera över hur vi blir en förbindelseled för att ett kommunikativt möte som inte 

innebär en morallära. En av förskollärarna ser hur olikheter ofta lyfts fram i deras verksamhet 

och vår tro är att det kan befrämja hur olikheter bidrar till att bilda ett 

”normaliseringstillstånd”. Biesta (2006) gör gällande att i pedagogiska sammanhang finns ett 

etiskt ansvar som innebär att inte komprimera eller reducera någon till något vi ska förstå, 

utan hitta sätt att möta en annan människa. 

 

I resultatet visas att närheten till barnen i ett samspel är av betydelse när värdegrunden 

kommuniceras. Ett relationsskapande sker, ”det är något vi i pratar ofta om, hur viktigt det är 

att skapa en relation till barnen, att man har något som kittar en samman liksom”. Biesta 

(2006) och Dahlbeck (2014) menar att det handlar om vad som sker mellan de mötande 

parterna. Ett utrymme som har en pedagogisk potential likt ”en tredje agent” (Aspelin, 2013). 

I pedagogiska sammanhang bildar det en kraft i ett dialogiskt samspel, det handlar inte om att 

överträffa någon annan människa utan att delta tillsammans i ett djupt, nära och öppet 

engagemang (Steinsholt, 2012). Det innebär att subjektivitet uppstår i konkreta möten och 

händelser mellan människor vilket har till följd att den är både föränderlig och instabil 

(Dahlbeck, 2014). Det blir tydligt att barnens röster ska få höras i ”sin” arena och det kanske 

är så att det är vi vuxna som ska ´ta emot´ deras röster. 

 

7.2 Metoddiskussion 

Processen av studien innebär att metodval, urval och andra ställningstaganden utifrån 

tillförlitligheten och de etiska principerna har gjorts. Studiens frågeställningar ledde oss till att 

observera och intervjua förskollärarna i praktik och teori och vi vill framhålla att det hade 

varit svårt att göra det på annat sätt. Men resultatet av studien kan ha sett annorlunda ut om 

urval gjorts på annat sätt. På grund av kursens ringa tid inser vi att metoderna vi valde var lite 

väl omfattande. Studien kan även ha påverkats beroende på vilka situationer vi valde att 

transkribera utifrån den insamlade empirin. Vi hade en stor mängd insamlad empiri och som 
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innan belystes var det tiden som gjorde att inte allt transkriberades. Dock såg vi hur de valda 

situationerna knöt an till studiens frågeställningar. 

 

Valet att inte videofilma finns det flera skäl för. Dels hur Vetenskapsrådet (2017) antyder att 

videoinspelning endast bör användas om inte samma resultat kan uppnås med hjälp av andra 

datainsamlingsmetoder. Ytterligare ansåg vi att video-observation eventuellt bidrog till att 

våra sinnen inte blev lika skärpta såsom en observation med papper och penna bidrar till. 

Detta trots medvetenheten om att vi med en kamera får åtkomst till både den verbala och icke 

verbala signaler och samspelet däremellan, vilket påtalas av Bjørndal (2005). Vi kan även 

tolka att förskollärarna kunde känt sig mer obekväma under en video-observation och att det 

rent av skulle resultera i motvilja att delta. Således blev det ett bortval som påverkade val att 

ljudinspela vid observationerna. Transkriberingen blev dock besvärlig när röster skulle 

urskiljas i flödet av de många bakgrundsljud som fångades upp. 

 

Begrepp har varit under diskussion i en av studiens frågeställningar. Vi ansåg att nuvarande 

begrepp möjliggöra speglade vårt valda teoretiska perspektiv på ett bättre sätt än framställer 

som vi hade från början. Det innebar att chefer och förskollärarna fick just det begreppet i 

sina samtycken, men information gavs om det nya begreppet innan observationerna gjordes. 

 

Vårdnadshavares samtycken fick vi be ett par förskollärare om hjälp då det tog tid att få in.  

Gällande observationsmallen som användes under de deltagande observationerna insåg vi att 

det saknades en rubrik, eller behövde formulerats om. Dock påverkade det inte studien. 

  

Vår intention är att studien ska visa på en transparens som påverkar studiens trovärdighet 

(Ahrne & Svensson, 2015). Ett dilemma som uppstod gällde formulering av intervjuguiden. 

Vår tanke var att enbart använda oss av studiens frågeställningar men insåg att det inte skulle 

leda till djupare svar av respondenterna. Även om vi inte fått någon fråga av förskollärarna 

gällande vad begreppet subjektivitet innebar, sågs utifrån observationerna att olikhet ofta 

belystes. Vår uppfattning är att respondenterna vinklades in på ett spår som gjorde att 

begreppet subjektivitet endast likställdes med olikhet. 

 

Slutligen vill vi uppmärksamma att de utvalda temana i resultat och diskussion var 

komplicerade att förhålla oss till, men utgjorde dock en grund för att studien ska få en 
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överskådligare bild av den helhet som värdegrunden är. På så sätt klargörs det hur förskolans 

värdegrund och uppdrag blir problematisk om den delas upp i olika fragment. 

 

7.3 Vidare forskning  

Studien har som syfte att bidra med kunskaper inom förskolans värdegrundsuppdrag och vår 

önskan är att tillföra, men också bidra med att se på hur alternativa visioner kan få möjlighet 

att träda fram i syfte att skapa mångfaldiga uttryckssätt i förskolans kontext. Ett hopp om att 

alla verksamma inom förskolan ska lägga grunden till barns subjektskapande i ett relationellt 

sammanhang vilket i sin tur gynnar en social hållbarhet. 

 

Vårt fokus och frågeställningar har riktats mot förskollärare. En vidare utmaning i ett 

forskningssammanhang vore att vända på frågeställningarna. Hur uppfattar barnen 

förskollärarens kommunikation utifrån värdegrundsuppdraget utifrån intentionerna i 

förskolans läroplan? Hur uppfattar barnen att förskollärare möjliggör för dess subjektivitet i 

relationella sammanhang utifrån intentionerna i förskolans läroplan? Det vore även intressant 

att göra samma studie men att möta förskollärare i förskoleklass. 
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Bilagor 
Bilaga 1 

Samtycke för förskolechef till enhetens deltagande i studentforskning. 

Förskollärarutbildningen – Examensarbete (UVMN18-H18) – Hösten 2018 

 

Helene Djervf och Petra Hällstrand Ståhl kommer under perioden v.35 tom v.37 genomföra en studie 
på den enhet du ansvarar för. Studien ingår i kursen Examensarbete inom ramen för 
förskollärarprogrammet vid Jönköpings University. Vi behöver nu ditt godkännande som förskolechef 
för att kunna genomföra vår studie.  

 

Vår forskning kommer att handla om värdegrundens komplexitet. En minietnografisk studie som 
undersöker hur förskollärare kommunicerar och framställer barns subjektivitet i relationella 
sammanhang utifrån värdegrunden i förskolans läroplan.  

 

Under Vt-18 var vi i kontakt med rekommenderade förskollärare på er enhet med förfrågan om 
deltagande i studien. Tacksamt kan vi konstatera att samtliga tillfrågade har gett sitt godkännande att 
delta efter att ha erhållit information om studiens innehåll och upplägg. De kommer även behöva ge 
sin tillåtelse att bli observerade under dagliga aktiviteter i förskolan samt delta i intervju relaterat till 
forskningsämnet. Intervjuerna med pedagogerna beräknas ta ca 30-60 minuter/person och 
observationerna kommer att ske under två eftermiddagar. De tillfrågade pedagogerna kan när som 
helst avbryta sitt deltagande samt ta tillbaka sitt samtycke utan några påföljder. All information som 
genereras kommer att anonymiseras vilket garanterar att ingen kan bli identifierad. Då varken 
deltagande förskollärare eller den förskola hen representerar kommer att anges i arbetet. Dessutom 
kommer all information som genereras förvaras på ett säkert som förhindrar att det försvinner. Vi 
kommer även att be om vårdnadshavares samtycke att deras barn deltar i studien. Studien kommer 
slutligen att presenteras i form av en uppsats vid Jönköpings University och ni kommer ha möjlighet 
att ta del av studien om intresse finns. 

 

Vill ni kontakta oss för eventuella frågor eller upplysningar gällande den här undersökningen går det 
bra på mail: djhe15kr@student.ju.se eller hape1568@student.ju.se  

Du kan även kontakta kursansvarig Karin Alnervik karin.alnervik@ju.se eller examinator Ann 
Ludvigsson ann.ludvigsson@ju.se 

Men vänliga hälsningar Helene Djervf & Petra Hällstrand Ståhl 
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Bilaga 2 

 

Samtycke för förskollärare till deltagande i studentforskning 

Förskollärarutbildningen – Examens arbete (UVMN18 - H18) – Hösten 2018 

 

Helene Djervf och Petra Hällstrand Ståhl genomför en studie i kursen Examensarbete inom ramen för 
förskollärarprogrammet vid Jönköping University. Vår forskning handlar om värdegrundens 
komplexitet. Vi gör en minietnografisk studie som undersöker hur förskollärare kommunicerar och 
framställer barns subjektivitet i relationella sammanhang utifrån värdegrunden i förskolans läroplan. 
Detta innebär att vi dokumenterar genom ljudinspelning, papper och penna samt genomför en intervju 
på ca 30-60 minuter. Mer specifikt handlar studien om att synliggöra värdegrundsarbetet i förskolan.  

 

Studien genomförs i syfte att bidra till kunskap om förskolan och dess verksamhet samt  fullgöra 
kravet för att bli examinerad från förskollärarprogrammet, Lärande och Kommunikation vid 
Jönköping University. Studien kommer slutligen att presenteras i form av en uppsats vid Jönköpings 
University och ni kommer ha möjlighet att ta del av studien om intresse finns. 

 

Vid acceptans att delta i denna studie kommer Du att bli tillfrågad om att delta i följande aktiviteter: 

• Du ger din tillåtelse till att bli observerad under vardagliga aktiviteter i förskolan. 

• Delta i en intervju relaterat till forskningsämnet. 

All information som genereras kommer att anonymiseras vilket garanterar att du inte kan bli 
identifierad. Dessutom kommer all information som genereras förvaras på ett säkert sätt som 
förhindrar att det försvinner t ex genom stöld. 

Du har din fulla rätt att avbryta deltagande samt att ta tillbaka samtycke när som helst och utan några 
påföljder. 

 

Om du har frågor gällande Ditt deltagande i undersökningen, vänligen kontakta kursansvarig, Karin 
Alnervik karin.alnervik@ju.se eller examinator Ann Ludvigsson ann.ludvigsson@ju.se 

 

Du kan även kontakta Petra hape1568@ju.student.se eller Helene djhe15kr@ju.student.se . 
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Bilaga 3 

 

Informationsbrev till vårdnadshavare 

 

Hej! 

Vi är två förskollärarstudenter från Jönköping University som gör vårt examensarbete som är  en del 
av utbildningen till förskollärare.  

 

Förskollärarna på Ditt/Dina barns avdelning har gett oss samtycke att observera dem i verksamheten 
Vårt fokus i arbetet berör hur förskollärarna undervisar och kommunicerar förskolans värdegrund i 
förskolans praktik. Även hur förskollärarna uppmärksammar det enskilda barnet i relationella 
sammanhang i värdeundervisningen.  

 

Vi deltar i Ditt/Dina barns verksamhet under några timmar vecka 35-37. Vi ska inte fotografera barn 
eller förskollärare men däremot ljudinspela och dokumentera på papper. All information som 
åstadkommes anonymiseras, vilket garanterar att ditt barn inte kan bli identifierat. Namn och detaljer 
som på något sätt kan påvisa vart vi varit och observerat framställs sålunda inte. Dessutom kommer all 
information som genereras förvaras på ett säkert sätt som förhindrar att det försvinner t ex genom 
stöld. 

 

Utefter de forskningsetiska principerna behöver Du/Ni som vårdnadshavare lämna samtycke då 
Ditt/Dina barn ingår i en studentstudie. Därför ber vi Er skriva under pappret och lämna det till 
pedagogerna på avdelningen senast måndag den 27 augusti -18. Du/Ni har full rätt att avbryta barnets 
deltagande och därmed ta tillbaka samtycke när som helst och av vilken orsak som helst. 

 

Vill du att ditt barn INTE ska vara delaktig i denna observation så ber vi Er meddela detta till 
pedagogern på avdelningen.  

 

Vill ni kontakta oss går det bra på mail: hape1568@student.ju.se eller djhe15kr@student.ju.se  

TACK på förhand! 

Med Vänliga Hälsningar 

Helene Djervf och Petra Hällstrand Ståhl  
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Bilaga 4 

 

Intervjufrågor  

 

När/Hur kommunicerar Du värdeuppdraget utifrån läroplanens intentioner? 

 

Följdfråga: Kan Du ge exempel på hur detta går till?  

 

Följdfråga: Är dessa situationer planerade eller spontana? Kan Du ge exempel? 

 

Följdfråga: Vilka olika sätt att kommunicera kan användas i arbetet med värdegrunden, tycker 
Du? 

 

 

I vilka situationer/Hur möjliggör Du som förskollärare att barns olikhet/subjektivitet 
får träda fram? 

 

Följdfråga: Kan Du ge exempel på hur barns olikheter blir en tillgång i förskolan där Du 
arbetar? 

 

Följdfråga: På vilket sätt kan barns olikheter bli en tillgång i arbetet med värdegrunden? 
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Bilaga 5 

Observationsmall 

 

ANTAL FÖRSKOLLÄRARE/ BARN:                              KONTEXT:                  FOKUS:                 

 

INTERAGERAR MED:    KROPPSPOSITION:       GEST:           BLICK:      REFLEKTION:          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  46 

Bilaga 6 

Transkriberingsnycklar 

 

Observation 

Gemensamma  

B: Barn, ?: Låter som en fråga,  

Egna Petra  

1: Förskollärare, 2: Förskollärare !: Utrop, xx:Namn på barn, Brus: Ej urskiljaktliga röster - 
buller, …: Kortare uppehåll, <: Ord som blir ljusare, ?!: Ställs som en fråga - kan tolkas, 
Kursiv: Ordet markeras - betonas, —: Rösten i samma tonläge, =: Tyst, viskning 

Egna Helene  

3: Förskollärare, 4: Förskollärare, VH: Vårdnadshavare, xx: Pedagogens namn, xxx: Barns 
namn, <: Utrop, <<: Högt utrop, >: Låg röst, >>: Jättelåg röst, (.): Kort paus,  

(…): Lång Paus, (Parentes): Otydligt 

 

Intervju 

Gemensamma 

P: Petra Hällstrand Ståhl, P: Helene Djervf, 1: Förskollärare, 2: Förskollärare, 

3: Förskollärare, 4: Förskollärare, Kursiv: Tryck på ordet, [Hakparentes]: Ljud, 

 …: Lite tystnad, <:Betoning, ?: Låter som en fråga 

Egna Petra 

Ö: Namn på avdelning 

Egna Helene 

… …: Lång tystnad 

 

 

 

 

 


