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Sammanfattning  

 

I takt med den ökade uppmärksamheten för värdegrundsfrågor i samhället har också förskolan 

och skolan skyldighet att utveckla arbetsplaner och åtgärdsprogram för att motverka 

mobbning, utanförskap och diskriminering. I styrdokumenten för förskola och skola står att 

det är en viktig uppgift att till barn/elever förmedla och förankra de grundläggande värden 

som vårt samhällsliv vilar på. Utifrån dessa aspekter har studiens syfte varit att försöka 

definiera specifika värdegrundsfrågor som rör bemötande och fördomar. Genom observation 

och intervjuer har undersökningen genomförts utifrån frågeställningar om hur barnen kunde 

relatera den egna verkligheten och sitt agerande till det som skedde i en berättelse, och hur 

barnen förstått bokens budskap samt om de kunnat formulera värdegrunden däri. Vidare 

beskrevs ett exempel på en arbetsmodell om hur pedagoger i förskolan/skolan skulle kunna 

arbeta med dessa frågor utifrån barnlitteratur genom en estetisk praktisk metod. Resultatet 

visade på en utveckling i barnens förståelse för bokens värdegrund från det första tillfället vid 

gruppintervjun till de avslutande enskilda intervjuerna. Det visade sig även att barnen kunde 

dra paralleller mellan bokens händelser och det egna agerandet, men detta skedde först i 

undersökningens slutliga skede. Det deliberativa samtalet har utgjort en avgörande betydelse 

för resultatet. Med ett ständigt pågående samtal, där man reflekterar och argumenterar med 

varandra, skulle man kunna utveckla och förstå våra grundläggande värden i ett samhälle i 

ständig förändring. 
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Inledning  

I svensk grundlag fastslås vikten av respekt för alla människors lika värde, och i skollagen 

benämns detta med att vi ska främja aktning för varje människas egenvärde. I takt med den 

ökade uppmärksamheten för värdegrundsfrågor i samhället har också förskolan och skolan 

skyldighet att utveckla arbetsplaner och åtgärdsprogram för att motverka mobbning, 

utanförskap och diskriminering. I styrdokumenten för förskola och skola står att det är en 

viktig uppgift att till barn/elever förmedla och förankra de grundläggande värden som vårt 

samhällsliv vilar på. Samtidigt visar statistiska undersökningar från Barnens rätt i samhället, 

BRIS, att trots likabehandlingsplaner och diskrimineringslagstiftning saknar många skolor 

förmåga att motverka och förebygga mobbning. I BRIS rapport för 2010 framkommer också 

att deras barn- och ungdomskontakter inom området ”skolan”, rörande frågor om mobbning 

och psykisk ohälsa, har mer än tredubblats sedan år 2007. 

 

 Bakgrunden till denna studie är de funderingar som väcktes genom samtal med barn i vår 

tidigare yrkesverksamhet i förskola respektive förskoleklass, där vi upplevde att det fanns 

kunskap om, och en viss medvetenhet hos barnen kring etiska frågor och värdeproblematik. 

Men den etiska kunskapen och medvetenheten tycktes inte vara förankrad i den praktiska 

verkligheten i deras lek och sociala samspel där tydliga spår av utanförskap och kränkningar 

syntes. Vi upplevde i gruppsamtal med barnen att de i stor utsträckning uttryckte vad de 

trodde att vi vuxna ”ville höra”, och ställer oss därför kritiska till att värdegrundsarbete i 

barngrupper ofta stannar vid etiska samtal där pedagogerna ”nöjer” sig med barnens kloka och 

rättrådiga kommentarer och svar. Värdegrundsarbete i förskolan och skolan bör inte stanna 

vid sporadiska samtalsstunder, trivselenkäter eller särskilda temadagar för ämnet någon gång 

per termin eller läsår. Begrepp som etiska värden och normer får inte heller bli något man 

bara berör och samtalar om i samband med konflikter och problematik i barngruppen, utan 

värdegrunden måste genomsyra hela verksamheten och på så vis bli en del av vardagen. 

 

 I Läroplanen för förskolan, Lpfö 98 (s. 3), står det under Förskolans värdegrund och uppdrag 

att: ”Barn tillägnar sig etiska värden och normer främst genom konkreta upplevelser.(…) Att 

hävda grundläggande värden kräver att värderingar tydliggörs i den dagliga verksamheten”. 

Vidare står det I Lpfö 98 (s. 7) under mål för Normer och värden bl. a: ”Förskolan skall sträva 

efter att varje barn utvecklar sin förmåga att upptäcka, reflektera över och ta ställning till olika 

etiska dilemman och livsfrågor i vardagen”. 

 

 I Läroplanen för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet, Lpo 94, 

är motsvarande mål och riktlinjer annorlunda formulerade med större fokusering på elevers 

utvecklande av ansvarstagande och skyldigheter i frågor om normer och värden. Exempelvis 

lyder texten under mål att sträva mot för normer och värden i Lpo 94 (s. 8) på följande vis: 

”Skolan skall sträva efter att varje elev tar avstånd från att människor utsätts för förtryck och 

kränkande behandling, samt medverkar till att bistå andra människor”. 

 

 Vår undersökning är dels gjord i förskolan och dels i en förskoleklass. Trots att 

förskoleklassen vilar under skolans läroplan, har vi tagit hänsyn till att barns ålder i 

förskoleklass är relativt låg, och därför har vi valt att se målen ur Läroplanen för förskolan 

som styrdokument för värdegrundsarbetet som rör denna studie. 
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 I vår studie vill vi få barnen att reflektera och ta ställning till olika etiska dilemman och 

livsfrågor i vardagen genom att låta en saga med fördomar som tema, bearbetas genom 

gruppsamtal, enskilda intervjuer samt ett estetiskt praktiskt arbete. Sagan heter En gris flyttar 

in och är skriven av Claudia Fries. Berättelsens fyra rollkaraktärer har fått utgöra modeller för 

de handdockor som barnen tillverkar tillsammans med en vuxen i det estetiskt praktiska 

arbetet under studiens gång. Det är vår förhoppning att det under skapandeprocessen i det 

praktiska arbetet med docktillverkningen ska komma att utvecklas ytterligare samtal och 

reflektioner, utöver boksamtal och intervjuer, om sagans innehållande värdeproblematik. 

 

Syfte och problemformulering 

 

Syftet med vår studie är att försöka definiera specifika värdegrundsfrågor som rör bemötande 

och fördomar, samt att beskriva ett exempel på en arbetsmodell om hur pedagoger i 

förskolan/skolan skulle kunna arbeta med dessa frågor utifrån barnlitteratur genom en estetisk 

praktisk metod. Det vi vill undersöka är: 

 

 Kan barnen förstå budskapet i berättelsen och formulera den värdegrund som boken 

förmedlar?  

 

 Kan barnen relatera till sin egen verklighet och sitt eget agerande genom det som sker 

i berättelsen? 



8 

 

Bakgrund 

 Här kommer vi redogöra för teoretiska förklaringar över begrepp som vilar under 

värdegrundsfrågor, detta för att försöka definiera dess innebörd, likheter och skillnader och 

därmed kunna koppla dem till vår studie. 

 Värdegrund 

Enligt Orlenius (2001) uppstår det lätt en begreppsförvirring kring ordet värdegrund, då det 

inte finns med i Svenska Akademiens ordlista. Värdegrund är enligt Colnerud (2004) snarare 

ett begrepp än ett ord som lanserades i samband med utgivningen av Lpo 94 och kan ses som 

ett sätt att beskriva de värden som anses gemensamma. Vidare anser Colnerud att värdegrund 

blivit ett samlingsbegrepp för de flesta värdefrågor, som bl.a. moral- och etikfrågor, 

normfrågor, demokrati och livsåskådningsfrågor. 

 

 Orlenius (2001) menar att värdegrunden i skolan tidigare alltjämt handlat om hur skolan 

skulle överföra normer och regler till eleverna, och att det idag snarare handlar om att 

begreppet värdegrund tycks omfatta allt. Som exempel för misstolkningen av värdegrunden, 

nämner han Skolverkets studie (1999), Gemensamhet i mångfald – en rapport om 32 skolors 

arbete med värdegrunden i praktisk tillämpning, och citerar lärares påpekanden om att ”det är 

ett knepigt begrepp” samt att ”allt är värdegrund”. Orlenius understryker därför att det är av 

stor vikt att få begreppet belyst och konstaterar sammanfattningsvis att det; ”Å ena sidan är 

fundamentalt att förskolan och skolan arbetar för att förverkliga vissa värden. Å andra sidan 

Vad kan vi enas om, och på vilka grunder?” (2001, s. 17). 

 

Vidare menar Orlenius (2001) att i skolan handlar det snarare om ordet värdepedagogik som 

är att föredra framför ordet värdegrundsarbete, då dessa två begrepp skiljer sig stort. 

Värdegrundsarbete behandlar konkreta värdegrundsfrågor i en specifik kontext, medan 

värdepedagogik bedrivs utifrån olika styrande värderingar och kan ses som en metod för att 

bedriva undervisning i värdegrund på ett mer generellt plan. 

  

 Värden 

 Ordet ”värdi” är isländska och kommer av ”vörda”. Halstead (1996)  menar att värden avser 

sådant som människan ser som gott, värdefullt, rätt och eftersträvansvärt. Också Orlenius 

(2001) beskriver att värden betecknar något gott och eftersträvansvärt. Enligt Uduigwomen 

(2004) står värden för övertygelser eller dygder som vägleder människors handlingar samt att 

värden är filosofiska överväganden och ställningstaganden som hjälper oss att bedöma 

lämpligheten i vårt förhållningssätt och i relationer till andra. Orlenius understryker att det 

råder en viss begreppsförvirring kring värdegrundens innebörd och att värden tyvärr ofta 

förknippas med regler.  

 

 Berger och Luckman (1979/ 1998) anser att värden och normer faller inom ”ramen” för 

sociala konstruktioner och beskriver vidare hur värden har en social dimension då de delas av 

en gemensam kultur eller grupp genom språket och sociala interaktioner. På liknande vis 

beskriver Thornberg (2006) att värden och värderingar har en såväl social dimension som en 

individuell dimension och att dessa samspelar med varandra. Thornberg menar vidare att 

många värden är outtalade och att det därför är viktigt att diskutera och sätta ord på dessa för 

att medvetandegöra dem i gruppen. Han hävdar att om man medvetet arbetar med att skapa 

värden och normer i gruppen, leder det till att en delaktighet skapas, vilket genererar till att 
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gruppmedlemmarna stöttar varandra. På så vis skapas ett accepterande av olikhet och 

mångfald. 

  

Normer 

 Normer beskrivs av Colnerud (1995) som handlingsdirektiv med syfte att vägleda eller 

förklara hur, när och vem som ska handla och agera. Orlenius (2001) förklarar normer som 

grundprinciper, baserade på antagna värderingar och skiljer dessa från regler med 

motiveringen att till skillnad från normer, är regler förankrade, likt lagar, med sanktioner och 

påföljder vid brytande mot reglerna. Hogg och Vaughan (2005) är av en annan åsikt och 

beskriver hur normer är föreskrifter, en slags regler, för människor i en grupp eller i ett 

samhälle om vilka handlingar som är önskvärda, passande, rätta eller lämpliga samt vad som 

är olämpligt eller förbjudet. Enligt Angelöw och Jonsson (2000) har normer uppstått för att 

underlätta den mänskliga samvaron, men de menar också att normer fyller en funktion i att 

särskilja människor åt i fråga om makt, resurser, status och roller. Mot bakgrund till detta 

hävdar Thornberg (2006) att normer kan ifrågasättas och kritiseras, och att det finns en 

koppling till värden genom att normer är baserade och vilar på dessa. 

 

Moral och Etik 

Moral kommer av det latinska ordet moralis som handlar om seder och kan spåras till det 

latinska ordet mos, som i direkt översättning betyder sed. I Nationalencyklopedin (2002) 

översätts ordet etik till grekiskans éthos som avser oskriven lag, vana, sedvänja eller något av 

en social kompass. Éthos har med mänsklig karaktär att göra och handlar om inställning, 

ståndpunkt samt våra värderingar i livet. 

 

 Thornberg (2006) skriver att begreppen moral och etik av vissa används synonymt, medan 

andra särskiljer dem. När man åtskiljer termerna, får moral beteckna handlingar och 

ställningstaganden, moral står alltså för praktiken, och teorin utgörs därigenom av etik som 

innebär reflektion över det moraliska handlandet och dess ställningstaganden. Enligt 

Durkheim (1961/2002) skulle samhället kollapsa utan de moraliska reglerna, då moralen 

reglerar människor genom att de skapar och utvecklar vanor som är baserade på dessa 

moraliska regler. Bauman (1995) samt Haste (1998) menar att trots det nödvändiga behovet 

av moraliska regler och normsystem för ett samhälles funktion kan dessa också utveckla 

problematik i form av makt, ofrihet, förtryck, grupptryck och social kontroll, som vidare kan 

överföras på skolan. Thornberg uttrycker vidare att moral är sociala konstruktioner som 

uppstår, utvecklas, upprätthålls samt genomgår förändringar i sociala interaktioner. 

 

Sammanfattningsvis är begreppet värdegrund relativt nytt, och det råder därför en viss 

otydlighet i ordets innebörd. Men värdegrund kan ses som en samlingsform för olika 

värdefrågor rörande exempelvis moral, etik, normer etc. Flertalet av dessa värdefrågor kan 

tolkas, uppfattas och efterlevas på olika vis och med olika syften, beroende på i vilken tid och 

i vilket samhälle de existerar. 

 

 Värdegrunden historiskt 

Här kommer vi beskriva etikbegreppen, fostran och demokratiuppdragen inom svensk 

utbildning, som det som utgör förhistorien till dagens värdegrund, som etablerades först på 

1990-talet. 
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Etik 

Collste (1996, s. 5) skriver att etik är ett mycket gammalt ord och att den grekiske filosofen 

Sokrates (400-talet f. Kr) sägs ha yttrat följande ord om etik: ”Vi diskuterar ingen liten fråga, 

utan frågan om hur vi bör leva”. Nedan redogörs en historisk sammanställning från 

värdegrundscentrums hemsida (www.vgc.umv.se) över etikbegreppet i svensk utbildning: 

 

 1686 års kyrkolag gjorde undervisning till en formell skyldighet för 

prästerna. 

 1842 års stadga § 7 anger som minsta kunskap: Religionskunskap och 

Biblisk historia, till den grad som erfordras för hos Presterskapet börja 

den egentliga Nattwardsläsningen. 

 1914 års seminariestadga betonar vikten av att lärare skall fostra elever 

i religion och moral. Skolan var de första 75 åren en religionsskola och 

"basen" för verksamheten var fostran till gudstro. Gudsfruktan och hög 

moral var ett absolut krav på en lärare. 

 1919 års undervisningsplan för folkskolan halverar timantalet för 

kristendomsämnet, vilket då var mycket anmärkningsvärt. 

 I läroplanerna 1962, 1969 och 1980 ingick etiska ideal på liknande sätt 

som i 1994 års läroplan med den skillnaden att de kopplades till "en 

kristen tradition och västerländsk humanism". 

 

Under 1970-talet kom skriften "Skolan skall fostra" som kompletterades 1980 med skriften 

"Normer och normupplösning". Bägge dessa texter tar upp etiska problem. Den stora 

skillnaden mellan tidigare och nuvarande läroplaner är att etik och demokrati har fått en 

framträdande plats och är viktiga delar som tillsammans bildar begreppet värdegrund. 

(www.vgc.umv.se) 

  

Under 1990 – talet har ämnet etik blivit alltmer efterfrågat enligt Collste (1996). Intresset för 

etik är stort bland människor i dag, och med detta följer en stor osäkerhet vad det gäller etik 

och moral. Collste anser att denna osäkerhet bottnar i att kyrkan, genom samhällets 

sekularisering, förlorade sitt inflytande och maktposition i samhället. Sven G Hartman (2000) 

professor i pedagogik, är av en annan åsikt, och vill i stället påvisa att osäkerheten ligger i att 

olika grupper i samhället tolkar etik på olika sätt, därför får det olika innebörder. Det kan 

alltså finnas motstridiga intressen när man diskuterar etik, moral och värdegrund.  

 

Orlenius (2001) menar att etiken hjälper oss människor att handla på ett ansvarsfullt sätt, 

därför handlar etiken om vårt inre förhållningssätt i de situationer som vi hamnar i. Orlenius 

hävdar att etikens grundprincip är rättigheten att välja och skyldighet att ta ansvar. 

 

Fostran 

Fram till 1800-talets mitt var skolans roll och huvudsakliga uppgift att fostra studenter mot de 

moraliska värden som rådde i dåtidens samhälle. Moral var på den tiden synonymt med kristet 

levnadssätt. Orlenius (2001) beskriver hur skolverksamma ledare hade för avsikt att förmedla 

fostran till ett kristet levnadssätt och det centrala målet i dåtidens skola var att eleven 

fostrades till att följa de regler som gällde i vuxenvärlden. Vidare skriver Orlenius att barnet 

aldrig skulle ifrågasätta detta, utan lära sig att lyda, en lydnad som framförallt bottnade i de 

kristna fundament skolan vilade på. Skolan övervakades strängt och leddes av präster vilket 

resulterade i att skolbyggnaden alltid låg i närheten av kyrkoherdens bostad för att underlätta 

dennes uppsikt över skolan. 
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 Orlenius (2001) redogör för hur läraren och skolan sågs som kyrkans förlängda 

arm fram till 1842 års folkskolestadga, då samhället börjat skönja ett större behov av 

läskunniga i ett samhälle influerat av nya idéer. De kristna normerna och värderingarna hade 

dock fortfarande stort inflytande, men det fanns många situationsbetingade orsaker som 

bidrog till vad skolans uppdrag skulle komma att omfattas utav. 

Denna reform av skolan, som ett led i den industrialisering som pågick, bidrog till en 

omvändning av folkskolans roll i samhället. Folkskolan blev en viktig del i att skapa goda 

sociala förutsättningar och ge möjligheter, även till dem som tillhörde de fattigaste i 

samhället. Kyrkan bestred den reform som inletts ifråga om 1842 års folkskolestadga på 

grund av att de ansåg att den ”nya” skolan var ett hot mot det fundament skolan så länge hade 

vilat på. Kyrkans inflytande över skolans utformande fortsatte i fråga om att reproducera 

samhällets normer och värderingar fram till 1962- års läroplan. 

  

Demokrati 

Demokrati som benämning uppkom i Grekland så tidigt som i slutet av 500-talet f Kr, då som 

ett begrepp för direktdemokrati, men omfattade enbart de manliga medborgarna och gällde 

alltså varken kvinnor, slavar eller invandrare. 

 

I Skolverkets rapport (2000a) - Deliberativa samtal som värdegrund – historiska perspektiv 

och aktuella förutsättningar, står det att i ett vidare perspektiv skulle hela efterkrigstiden 

kunna ses som en pendelrörelse där betoningen på skolans uppdrag pendlat mellan 

demokratiuppdraget och kunskapsuppdraget. Det står även att tiden kring skrivandet av Lgr 

80 i detta perspektiv kan ses som en topp vad det beträffar det demokratiska uppdraget hittills. 

Här beskrivs även en ny riktning mot demokratifostran i och med Lgr 80, och ett mer explicit 

utbildningspolitiskt intresse, att via skolan fostra till demokrati. Detta tog form under sent 

1970-tal i reaktion mot den tidigare (under1950- och 1960-talen) dominerande uppfattningen 

av en stark vetenskapstro – på vetenskapens nuvarande ståndpunkt som det stod i 

läroplanerna Lgr 62 och Lgr 69. Man ansåg att det var skolans uppgift att ta ställning för 

demokrati, för demokratins värden, och att skolan skulle fostra till demokrati. 

 

Sammanfattningsvis har värdegrund i ett historiskt perspektiv huvudsakligen handlat om att 

genom normer och moraluppfattningar i ett fostranssyfte, skapa lydnad efter ett kristet 

levnadssätt. Kyrkans makt har varit stor, och skolan har setts som ett medel för kyrkan att 

reproducera samhällets kristna normer och värderingar genom. Under 1950- och 1960 talet 

dominerade en stark vetenskaps tro hela det svenska skolväsendet.  Inte förrän i slutet av 

1970- talet kunde man se att kunskapsuppdraget och demokratiuppdraget fick en mer 

framhållen plats i skolan, och det är först genom Lgr 80 som man talar om demokratifostran i 

skolan. 

 

 Värdegrundsfrågor i skolan/förskolan 

Begreppet värdegrund är tämligen nytt inom svensk forskning, man talade tidigare om etik 

inom skolans uppdrag. Evenshaug och Hallen (2001) beskriver hur Kohlberg i slutet av 1960- 

talet tillsammans med sina medarbetare började forska fram en principiell samtalsmetod, 

d.v.s. att man ställer eleverna inför olika etiska dilemman. De undersökningar som gjorts 

påvisar att metoden kan stimulera elevernas etiska tänkande. 

 

 Orlenius (2001) beskriver en expertgrupp i början av 1990-talet, som på uppdrag av 

Skolöverstyrelsen, fick i uppgift att avgöra frågan om det skulle finnas utrymme för etik som 
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ett eget ämne i undervisningen eller inte i de kommande styrdokumenten. Resultatet av detta 

tredagarsseminarium blev som vi kan läsa i läroplanen, att etik och värdegrundfrågor ska 

genomsyra hela undervisningen i skolans alla ämnen och ska därför inte ha ett speciellt 

utrymme med en egen kursplan. 

 

Orlenius (2001) är av den åsikten att då etik och värdegrundsfrågor inte reglerats som ett eget 

ämne i läroplanen orsakar detta obalans i skolans huvudsakliga uppdrag, då  ämneskunskaper 

som står reglerade i läroplanen prioriteras och att grundläggande värderingar endast återfinns i 

de allmänna delarna av läroplanen. Orlenius anser även att värdegrunden borde prioriteras då 

skolan i stor utsträckning fungerar som en social mötesplats för många elever snarare än som 

kunskapsbyggande arbetsplats. I Skolverkets rapport (2003) : Olikas lika värde - om arbetet 

mot mobbning och kränkande behandling tar man upp att skolan är en viktig spelplats där 

unga människor lär sig att få grepp om olika förhållanden i samhället. Det som gäller när man 

kommer till skolan kanske inte alls överensstämmer med de normer och värderingar man 

vuxit upp med hemma och kanske i sin tur ger upphov till konflikter. Hedin och Lahdenperä 

(2000) håller med både Orlenius och skolverket då de menar att skolans uppgift är att ge 

eleverna samhällets värderingar så att de verkar för dessa ideal i vuxen ålder. Vidare anser 

Hedin och Lahdenperä att skolan bör ha som uppgift att förbereda eleverna att fungera i 

samhällslivet genom att ge dem användbara delar av kulturarvet. 

 

 Värdegrunden beskrivs i Skolverkets skrift (2000b) Med demokrati som uppdrag, att den 

handlar om demokrati, förhållningssätt, hur människor bemöter varandra, kommunicerar och 

värderar varandra. Normer och värden utvecklas i samspel mellan individer och grupper, 

oavsett om vi befinner oss i skolan eller inte. I överensstämmelse med Skolverket menar 

Orlenius (2001) att när det talas om skolans värdegrund menas det i allmänhet att det finns 

värden som inte är förhandlingsbara, som utgör grunden för människans samvaro med andra, 

t.ex. alla människors lika värde eller de demokratiska värdena. Värdegrunden ska kunna visa 

på att det finns avtalade värden som är av grundläggande natur. 

 

Zackari och Modigh (2000), är av en annan åsikt och menar att intresset för värdegrunden har 

framkallats genom den ökade mångkulturen i samhället. Demokratirådet hävdar att vi går mot 

en ökad segregering, där människor med invandrarbakgrund står utanför samhället mer än den 

övriga befolkningen. Zackari och Modigh hävdar att landets ökade segregation ställer höga 

krav på debatter om demokratiska värden. Orlenius (2001) hävdar att i början av 1990-talet 

präglades samhällsdebatten av att 90-talet skulle bli ”etikens årtionde” och att 

formuleringarna i läroplanerna därför kom att handla om detta samt att fokuseringen på etik 

var en konsekvens för det alltmer pluralistiska och mångkulturella samhället. 

 

 Colnerud och Thornberg (2003) har sammanställt internationell forskning om värdegrund. 

Forskningen har visat att läraren i samspel med elever utformar moraliska och etiska riktlinjer 

för hur livet i klassrummet ska gå till. Detta sker enligt Colnerud och Thornberg genom 

lärarens sätt att agera, genom vad läraren framhåller som viktigt under lektioner och annan tid 

i skolan. Vidare anser Colnerud och Thornberg att lärarens möte med eleverna framstår ur 

elevernas synpunkter som ett ideal. Läraren förmedlar genom sitt sätt att vara olika moraliska 

normer till eleverna.  
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Teorier ur ett sociokulturellt perspektiv 

Lpfö 98 stödjer sig på en sociokulturell teori och Vygotskijs tankar om hur lärande sker, och 

det är där vi har vår utgångspunkt i denna uppsats. Vi menar i likhet med sociokulturell teori 

och med Vygotskij att lärande sker i relation till andra människor, genom aktivt deltagande 

och samspel. Vi har också funnit stöd för vårt arbete om värden och demokrati genom 

Deweys tankar om vikten av kommunikation. 

  

Vygotskij 

Lev Vygotskij (1896-1934) verkade som utvecklingspsykolog och kom att bli en ledande 

förespråkare inom det kognitiva perspektivet. Säljö (2000) menar att Vygotskij, med sina 

forskningar om barns utveckling, kunnat se att barn aktivt utvecklar sin förståelse genom det 

sociala och kulturella sammanhang det ingår i. Vidare beskriver Säljö hur Vygotskij anser att 

barnet utvecklar sin förmåga att möta, tolka samt hantera sin omvärld genom språkliga 

samspel. Detta såg Vygotskij som människans främsta verktyg. 

Språket tillåter barnet att frigöra sig, både i konkreta samtal med andra och i den inre 

dialogen. Detta bidrar till att tänkandet utvecklas och värderingar formas. 

 

Dewey 

 Dewey (1859-1952) har undersökt förhållanden och villkor inom ramen för utbildningens 

utveckling under förra sekelskiftet. Dewey har haft starkt inflytande i fråga om huruvida det 

är skolans uppgift att förmedla demokratiska värden. Dewey menar att människan genom sitt 

deltagande i olika sammanhang reflekterar olika samhällsaspekter. Dewey ser människan som 

anpassningsbar, någon som mognar och ökar sin insikt. Dessa faktorer är bidragande till att 

främja förmågan att delta och ta ansvar. Än idag är Dewey en viktig inspirationskälla i fråga 

om såväl pedagogisk teori, som i praktiskt arbetet. 

 

Dewey (1997) anser att samhällets utveckling sker via överföring och i kommunikation, att 

referensramar formas genom mål, önskningar, våra föreställningar och genom kunskap. 

Vidare beskriver Dewey att kommunikationen inte kan överföras som ”tegelstenar”, utan 

måste befästas i social, emotionell och intellektuell samförståelse, och att detta sker genom 

det verkliga sociala livet samt att det är bildande. Genom kommunikationen utvidgas och 

förändras erfarenheter och med detta vill Dewey säga att människan alltid påverkas av den 

kommunikation som sker i sociala sammanhang. 

 

Sammanfattningsvis kan sägas att inom den sociokulturella teorin ses kommunikation och 

samspel mellan människor som en förutsättning för att ett kunskapande ska kunna ske. 

Förskolan och skolan utgör en social mötesplats för människor med olika bakgrund och 

hemförhållanden med skilda normer och värderingar, och är därför en viktig spelplats för barn 

och unga att utveckla förståelse för och lära sig om olika förhållanden i samhället. Därför är 

det en naturlig följd att värdegrundsfrågor bearbetas och behandlas i förskolan och skolan. 

 

Så säger styrdokumenten 

I studien En fördjupad studie om värdegrunden, - om möten, relationer och samtal som 

förutsättningar för arbetet med de grundläggande värdena av Skolverket (2000c), framgår 

det att förskolan och skolan skall vila på demokratins grund och att detta skall vara en av de 

viktigaste utgångspunkterna för arbetet i skolan. Riktningen för skolans arbete är att skolan 

skall förmedla, förankra och gestalta demokratiska värden och därmed måste alla handlingar 

och beslut i skolan överensstämma med dessa riktlinjer. I studien framkommer det att sedan 
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1994 har värdegrunden fått en framskjuten plats i samtliga läroplaner, såväl i den 

obligatoriska skolan, förskoleklassen, fritidshemmet, det frivilliga skolväsendet som i 

förskolan. 

 

 I samtliga läroplaner (Lpo 94, Lpf 94 och Lpfö 98) är värdegrunden formulerad på samma sätt 

och beskrivs i dessa som en grundpelare för verksamheten. Här beskrivs grundläggande 

värden om människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, människors lika 

värden, solidaritet med utsatta och svaga som centrala. Detta för att påvisa att 

värdegrundsfrågorna inte är en skolformsfråga, utan måste löpa genom all verksamhet 

oberoende av barn och ungdomars ålder, i ett livslångt lärandeperspektiv. I läroplanerna 

uttrycks värdegrunden dels i allmänna skrivningar och dels som mål, och riktlinjer. Med 

styrdokumentets mål menas den inriktning förskolans arbete skall ha samt vad den önskade 

kvalitetsutvecklingen avser. Riktlinjerna i styrdokumentet syftar till vilket ansvar all personal 

i förskolan har, samt det ansvar arbetslaget har för att arbetet inriktas mot målen. I Lpfö 98 (s. 

8) finns riktlinjer för hur arbetslaget skall arbeta med Normer och värden genom att; ”lyfta 

fram och problematisera etiska dilemman och livsfrågor, göra barnen uppmärksamma på att 

människor kan ha olika attityder och värderingar som styr deras synpunkter och handlande”.  

 

Vidare står det i mål för Normer och Värden i Lpfö 98 (s. 9) att förskolan skall sträva efter att 

varje barn utvecklar:                                                                                                                              

 

 öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar 

 förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors 

situation samt vilja hjälpa andra 

 sin förmåga att upptäcka, reflektera över och ta ställning till olika 

etiska dilemman och livsfrågor i vardagen. 

 

På liknande vis beskrivs det i Lpo 94 (s. 8) under mål för Normer och värden att skolan skall:  

 Aktivt och medvetet påverka och stimulera eleverna att omfatta vårt 

samhälles gemensamma värderingar och låta dem komma till 

uttryck i praktisk vardaglig handling.  

 

Enligt Lpo 94 är det skolans ansvar att eleverna blir medvetna om samhällets grundläggande 

värden och att dessa kommer till uttryck i vardagliga handlingar. Skolan har som mål att varje 

elev lär sig respektera varandras olikheter genom att leva sig in i och förstå andra människors 

situation. På liknande vis beskriver Lpfö 98 hur förskolan aktivt och medvetet ska stimulera 

och utveckla barnens medkänsla och förmåga att ta ställning till olika etiska dilemman och 

livsfrågor i vardagen. I den övergripande texten för detta, redogörs i Lpfö 98 (s. 3-4) under 

Grundläggande värden bl.a. att: ”Barn tillägnar sig etiska värden och normer främst genom 

konkreta upplevelser(…) Barns behov av att på olika sätt få reflektera över och dela sina 

tankar om livsfrågor med andra skall stödjas”.  

 

 I Lpfö 98 står det att barn söker och erövrar kunskap genom lek, socialt samspel, utforskande 

och skapande samt genom att iaktta, samtala och reflektera. Vidare står det att man främjar 

barns lärande att skapa och kommunicera med uttrycksformer som t.ex. bild, drama, tal- och 

skriftspråk. I detta inryms att forma, konstruera och nyttja material och teknik. Detta kan 

härledas till Vygotskijs sociokulturella teori som bygger på att kunskap och lärande sker via 

mediering, deltagande och deltagarnas samspel, samt att språk och kommunikation är 

grundläggande redskap och element i läroprocesserna. Samspelet med andra i miljön där 
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lärande sker är avgörande både för vad som lärs och hur. Säljö (2005) har arbetat vidare med 

Vygotskijs begrepp mediering och redskap, och ser mediering som ett begrepp för ett slags 

kommunikationsflöde mellan den lärandes medvetande och den fysiska och sociala 

omvärlden, innebär att människan relaterar till sin omvärld och kommunicerar genom olika 

redskap eller verktyg. Detta stämmer väl överens med Lpfö 98 (s. 9) där det under målen för 

utveckling och lärande står att förskolan skall sträva efter att varje barn: 

 

 utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla 

upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som 

lek, bild, (…)och drama 

 utvecklar sin förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av 

olika material och tekniker. 

 

 Säljö (2005) redogör även för hur redskapen kan vara såväl fysiska (materiella) som psykiska 

(intellektuella), och kallas artefakter. För kommunikation mellan människor kan det talade 

och skrivna ordet, tecken samt symboler ses som redskap, och dessa benämns som symboliska 

eller psykologiska redskap. Materiella eller fysiska redskap, som papper, penna, färg, lera, 

hantverksverktyg etc. benämns som kulturella redskap. Genom redskapen som hjälpmedel 

internaliseras händelser och objekt i omvärlden och blir till erfaranden som i sin tur 

rekonstrueras i människans inre, mentala värld.   

 

Sammanfattningsvis kan konstateras att skolans och förskolans samtliga styrdokument tydligt 

framhåller att värdegrunden är en grundpelare som skall genomsyra hela verksamheten och att 

lärande om bl. a demokrati och värden ska ske genom lek och skapande uttrycksformer, 

samspel och kommunikation, genom såväl materiella som intellektuella artefakter. 

 

Samtalets betydelse 

 Dialogens betydelse för kunskapsbildningen har varit erkänd sedan det antika Grekland. 

Platon utvecklade dialogen (från grekiskans dialogos, utredning) till en vetenskaplig metod 

nämligen dialektiken. 

 

Englund (2007) anser att utbildning alltid innebär någon form av kommunikation, och att 

kommunikationen skapar förutsättningar för reflektion och deliberation, vilket gör samtalet 

meningsskapande. Englund menar att det som sker genom deliberativa samtal, dvs. samtal där 

skilda synsätt, uppfattningar och värden bryts mot varandra är att deltagarna tvingas reflektera 

över sin ståndpunkt och att överväga och söka argument. 

 

Då deliberation – ömsesidigt nyanserat övervägande av olika alternativ – är starkt kopplat till 

demokratibegreppet till funktion och innehåll och därmed en specifik förståelse av hur 

demokratin kan och bör fungera, passar den typen av samtal väl in i arbetet med skolans 

demokratiska värdegrund, där just det deliberativa samtalet successivt kommit att inta en 

central plats enligt Englund (2007). 

 

I Skolverkets skrift (2000)  Med demokrati som uppdrag, står att en avgörande förutsättning 

för att arbeta med värdefrågor är att det finns möjligheter till mötesplatser för reflekterande 

samtal. Ett ömsesidigt samtal är en demokratisk process där det finns en tolerans för olikheter 

och oliktänkande, och därigenom kan förståelse för både egna och andras uppfattningar 

utvecklas. 
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Flertalet forskare lyfter fram samtalet som en viktig del av det pedagogiska innehållet i 

förskolan och skolan, och särskilt betydelsefullt är det i bok- och sagosammanhang att låta 

barnen samtala för reflektion av den lästa bokens innehåll. I samtalet, påvisar Svensson 

(1995)  vikten av att ta reda på hur barnen uppfattat innehållet i boken, samt vara öppen för att 

det kan uppfattas och tolkas olika. Också Chambers (1994)  hävdar att varje barn ska ges 

möjlighet att få uttrycka sin tolkning av budskapet i boken, och att tolkning är något som kan 

skilja sig åt.  

 

Nielsen och Kvale (2000) menar att ett grundläggande antagande inom det sociokulturella 

perspektivet är att språket fungerar som länk mellan samhälle och individ eftersom det 

möjliggör för människan att bli delaktig i andras perspektiv och på så vis ta del av de 

sociokulturella erfarenheter som medieras. Vygotskij stannar inte vid att språket endast är en 

länk mellan människor, utan hävdar också att språket fungerar som ett sätt att mediera 

tänkandet inom den enskilda människan. Enligt Säljö (2005, s. 81) innebär mediering att vårt 

tänkande och våra frågeställningsvärldar är framvuxna ur och därmed färgade av, vår kultur 

och dess intellektuella och fysiska redskap. Mediering sker inte enbart med hjälp av artefakter 

(redskap) och teknik, utan de resurser som finns i vårt språk är enligt Säljö människans allra 

viktigaste medierande redskap.  

Simonsson (2004) anser att bilderboken kan ses som ett medierat objekt, vilket innebär att 

den är ett föremål för aktivt meningsskapande mellan människor. Utifrån ett sociokulturellt 

perspektiv anser hon att man skulle kunna prata om att betydelser och meningar är situerade, 

dvs. de skapas och uppstår alltid i en kontext. Samtal i form av berättande är inte bara en 

enkel presentation av händelser, då det enligt Bruner (1990) omfattar egna perspektiv, 

motivationer och värderingar. Bruner anser att berättande och berättelser är ett sätt att 

organisera erfarenheter och genom berättandet kommer tankar och känslor till uttryck.  

 

Att använda handdockor 

Paulsen (1992) beskriver hur intresset för dockteater växlat under civilisationens utveckling, 

men att dockor funnits med i alla kulturer långt tillbaka i tiden. Man har hittat delar av 

marionetter i egyptiska tempel och i det antika Grekland var dockteatern väl känd. Man vet 

dessutom att Dockspel förekom redan på Caesars tid. Dockteatersällskap hyrdes in av kyrkan 

för att spela upp pjäser med religiösa budskap och då och då även händelser ur bibeln. Även 

munkarna använde sig av dockteater för att undervisa folket. Under 1700-talet expanderade 

intresset för dockteatern och dockspelet fick en poetisk karaktär. Leken fick en större 

betydelse för inlärningen där dockor och docksaker hade en självklar plats. 

 

Paulsen (1992) tar även upp att då teaterdockor används i förskolan så har de ofta formen av 

ett djur. Djuret brukar ofta ha ett humoristiskt och snällt uttryck och brukar vara framställda 

på ett mänskligt sätt så att barnen lätt kan identifiera sig med dem. Paulsen anser att man ofta 

framställer djur som människor eftersom det på så sätt avdramatiserar problemet och därmed 

inte skrämmer barnet att delta i diskussionen.  

 

Forsberg Ahlcrona (2009) håller i sin avhandling Handdockans kommunikativa potential som 

medierande redskap i förskolan fram hur handdockans kommunikativa egenskaper kan skapa 

möjligheter att utveckla barns språk genom att uttrycka kulturella och sociala erfarenheter 

samt att barn också utvecklar känslor och relationer i förhållande till dockan, och att den 

vuxnes roll är betydande i processen. Författaren framhåller också att det ger barnen en 

särskild känsla av samhörighet med dockan om varje barn får tillverka sin docka själv.  
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Metod  

I detta avsnitt kommer vi att redovisa tillvägagångssätt för insamling av det empiriska 

materialet, urval av deltagande barn, material samt att vårt förhållningssätt till rådande 

forskningsetiska principer kommer att diskuteras. 

 

Kvalitativ metod 

Om man vill veta vad människor faktiskt gör, och inte bara vad de säger att de gör, är det 

lämpligt att använda sig av en kvalitativ metod. Stukát (2005) skriver att både verbala och 

icke verbala beteenden kan studeras genom att man som forskare tittar, lyssnar och registrerar 

sina intryck och därmed använder sig själv som mätinstrument. Därför menar vi att den 

kvalitativa metoden passar det vi ska undersöka och studiens syfte. 

 

 

Observation 

Stukát (2005) beskriver två former av observationer; den strukturerade och den 

ostrukturerade. Den strukturerade formen omfattar observationer enligt särskilda kategorier 

och scheman. I den ostrukturerade formen däremot är det inte i förväg bestämt vad som ska 

undersökas. Hit hör löpande protokoll, där man med egna ord skriver ned vad som händer och 

sägs. Stukát menar också att de ostrukturerade observationerna står det vardagliga 

observerandet nära. En typ av ostrukturerad observation är deltagarobservation, som enligt 

Stukát innebär att man som observatör deltar i den situation man är intresserad av.  

 

Fördelen med deltagande observation, menar Stukát (2005), är att man får kännedom om 

socialt samspel och synliggör ”tyst” eller outsagd kunskap om sådant som tas för givet, så 

som erfarenheter och värderingar. En risk med metoden är enligt Stukát att den deltagande 

observatören påverkar och förändrar beteendet hos de deltagande i undersökningen. En annan 

nackdel med deltagande observation är att observatören lätt blir involverad och antar en 

subjektiv utgångspunkt, Stukát hävdar då att det kan bli svårt att hålla den distans som krävs 

för att säkerställa objektiviteten.  

 

Intervju 

 Enligt Stukát (2005) är intervjun ett av de vanligaste och viktigaste arbetsredskapen inom 

utbildningsvetenskap. Vidare menar Stukát att forskningsintervjun skiljer sig från exempelvis 

intervjuer inom journalistik och media, då den har andra och högre krav för såväl frågornas 

relevans som tillvägagångssätt. Man måste också noggrant redogöra för hur man gått tillväga, 

samt kunna visa att intervjuns tolkningar är hållbara och giltiga. Stukát anser att forskarens 

egna tankar, känslor och erfarenheter är en tillgång för tolkningen. Å andra sidan kritiseras 

den här typen av kvalitativ forskning av många som anser den alltför subjektiv eftersom 

resultatet påverkas av vem som har gjort tolkningen.  

 

 Det finns olika sätt att utföra forskningsintervjuer på. Stukát (2005) beskriver former ifrån 

hårt strukturerade intervjuer där frågorna är entydiga, förbestämda och kan liknas vid en 

enkätstudie där svarsalternativen är tydliga, till de mer ostrukturerade intervjuerna där 

intervjuaren utgår från ett antal huvudfrågor som kan ställas i den ordning situationen inbjuder 

till. Genom ostrukturerade intervjuer kan man ta hjälp av det samspel som uppstår mellan 

intervjuaren och den intervjuade. Doverborg och Pramling Samuelsson (2000) beskriver den 

här typen av intervju som det strukturerade samtalet, och menar att genom en introduktion av 
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förbestämda samtalsfrågor kan man rikta barns uppmärksamhet och få dem att tänka och 

reflektera kring det aktuella ämnet. Genom det strukturerade samtalet kan barnens egna tankar 

synliggöras och Doverborg och Pramling Samuelsson menar att man i pedagogiska 

sammanhang på detta vis kan utveckla barns förståelse för sin omvärld. Det krävs dock en 

medvetenhet om att den intervjuade lätt kan anta en följsam roll, allra helst när en vuxen 

intervjuar barn. Doverborg och Pramling Samuelsson (2000) menar att barn är lättpåverkade 

och ofta anstränger sig för att lista ut vad den vuxne vill höra. Därför, menar författarna, att 

man som intervjuare måste vara lyhörd i en intervjusituation. 

 

 I vår studie har vi valt att använda gruppintervjuer i form av strukturerat samtal vid 

högläsningen, då barnens kommentarer kan komma att ge upphov till nya frågor och 

funderingar hos varandra, vilket kan leda till en ökad medvetenhet om olika sätt att tänka. Vi 

kommer fortsättningsvis benämna strukturerat samtal som gruppintervju då vi anser att det 

senare begreppet är tydligare och passar bättre i denna studie. I de enskilda intervjuerna har vi 

valt att använda oss av ostrukturerad intervju för att kunna få svaren mer utvecklade och 

fördjupade.   

 

 Vid såväl deltagarobservationen som i den enskilda intervjun kommer vi att använda 

videokamera för att lättare få syn på beteenden och agerande såväl hos barnen som hos oss 

själva. Vi är dock medvetna om att videokameran kan komma att bli distraherande för barn 

som inte är vana vid att bli filmade, och att detta kan påverka resultatet.    

 

  

Urval 

Undersökningen genomfördes under en treveckorsperiod på vårterminen. Totalt deltog åtta 

barn, fyra barn på en 5-årsavdelning i en förskola och fyra barn i en förskoleklass på en skola. 

Barnen som medverkade i studien är i åldrarna 5 och 6 år och blev slumpmässigt utvalda. Vi 

har medvetet valt ett lågt deltagarantal i undersökningsgrupperna för att lättare kunna få en 

fördjupad insikt i barnens tankar och resonemang. Det har också av praktiska skäl i 

skapandeprocessen underlättat att arbeta med små barngrupper. 

 

Etiska överväganden 

Det etiska rådets forskningsprinciper (2004) delas in i fyra följande huvudkrav; 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Vi har 

förhållit oss till dessa krav genom att inledningsvis informera om vårt syfte med studien, hur 

datainsamlingen skulle komma att ske samt att vi tydliggjort vederbörande om att de när som 

helst kan avbryta sin medverkan, denna information har skett genom missivbrev (bilaga1). Vi 

har förhållit oss till förskolans sekretesslag, alla namn är utbytta till fingerade initialer för att 

svaren ska bli könsneutrala, samt att förskolans respektive skolans namn och geografiska läge 

inte har uttalats. Enskilda personer kommer därmed inte kunna identifieras i studien. Slutligen 

har vi beaktat nyttjandekravet om att insamlade uppgifter endast kommer användas för detta 

forskningsändamål.  

 

Bortfall 

Två barn var frånvarande vid tiden för de enskilda intervjuerna. Vi har bedömt att detta 

bortfall inte påverkar det slutgiltiga resultatet i vår undersökning på ett avgörande sätt. 
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Material 

 För högläsningen i vår undersökning läste vi bilderboken En gris flyttar in av Claudia Fries, 

som bl.a. berör värdegrundsfrågor om fördomar och utanförskap. I samband med 

högläsningen antecknade vi barnens reflektioner och kommentarer med papper och penna. 

Till handdockorna använde vi keramiklera, gipsbindor, akrylfärg av typ hobbylack, lim, tyg 

och sytråd. Vid observationerna använde vi oss av videokamera. 
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Genomförande 

 I detta avsnitt kommer vi att redogöra hur vi gått till väga för att genomföra studien. Studiens 

validitet och reliabilitet kommer att diskuteras, samt hur vi gått till väga för att analysera det 

insamlade materialet. 

 

Förberedelser 

Vi kontaktade förskolechef respektive rektor för ett godkännande av undersökningen (bilaga 

1). På de berörda avdelningarna lämnades därefter missivbrev ut till vårdnadshavarna där de 

kunde samtycka eller avstå (bilaga2). Vi förberedde tillsammans hur observationerna skulle 

genomföras samt vad som skulle observeras, för att få ett likvärdigt genomförande av studien 

eftersom observationerna skulle komma att ske enskilt i två olika barngrupper. Också 

intervjufrågorna planerades gemensamt, och här lade vi särskilt fokus vid att formulera 

frågorna på ett sådant sätt att utrymme för samtal mellan barnet och den vuxne skulle kunna 

ske. Detta för att kunna upptäcka barnets egna tankar och samt hur det har uppfattat 

bilderbokens berättelse och dess budskap.  

 

Högläsning 

 Som ett första led i studien lät vi barnen inspireras genom högläsning av boken En gris flyttar 

in. För att fånga barnens uppmärksamhet läste vi med inlevelse och dramatik. Barnen satt så 

att de kunde se alla bilder i boken och de gavs också tid och utrymme för egna reflektioner 

och kommentarer under berättelsens gång.  

 

  Skapande av handdockor 

 Vi hade förberett docktillverkningen genom att ta fram lera, klippt gipsbindor i ca 5cm breda 

remsor och fyllt en skål/plastbytta med vatten. För att återknyta till bokens handling och 

karaktärer: Hasse Hare, Hönan Hanna, Doktor Räv och grisen, återberättade vi en del av 

sagan i samtalsform med barnen samtidigt som de fick studera bilderna i boken. Därefter 

valde barnen fritt vilken karaktär var och en ville skapa. Sedan fick de varsin bit lera i en 

storlek av ca 10cm i diameter, som de formade till ett huvud med hals.  Vi förde en dialog 

med barnen om djurens typiska utseende så som Harens långa öron, hönans näbb, rävens 

långa nos och grisens tryne i syfte att hjälpa dem hitta karaktärsdragen för sitt skulpterande. 

Medan leran fortfarande var mjuk och formbar doppade barnen sedan gipsbindorna i vattnet 

och klädde sedan in dockhuvudet i 2-3 lager med gips. Efter ett par timmar, när gipset stelnat 

gröpte vi ur leran med tesked. 

Nästa dag kunde vi påbörja målningen av gipshuvudena. Då färgen torkat klippte vi ut T-

formade tygstycken som syddes ihop till dockans kropp. Därefter limmades huvudet fast i 

tygkroppens halsöppning och när limmet sedan torkat ordentligt är dockan färdig. Se de 

färdiga dockorna i (bilaga 3). 

 

Gruppintervju 

I direkt anslutning till högläsningen av boken En gris flyttar in genomförde vi en 

gruppintervju med de deltagande barnen. Med några förbestämda stödfrågor som 

diskussionsunderlag, gavs barnen utrymme för reflektion och meningsutbyten. Kommentarer 

och samtal nedtecknades i form av löpande protokoll som vi sedan renskrev för att kunna göra 
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en gemensam analys. Detta gav oss en möjlighet till att distansera oss till praktiken och 

därigenom kunna analysera resultatet av gruppintervjun mer objektivt (Rönnerman, 2004). 

 

Deltagarobservation 

Vid skapandet av handdockorna genomförde vi deltagarobservationerna och var därmed 

aktiva i processen genom att vi samtalade med barnen om sagans innehåll och problematik 

samt vad som kunde ses som karaktäristiskt för de olika rollfigurerna. Observationerna har 

dokumenterats med videokamera och vi har tillsammans sett det filmade materialet och efteråt 

har vi transkriberat det för gemensam analys.    

 

Enskild intervju 

När dockorna var färdiga intervjuades varje barn enskilt utifrån i förväg formulerade 

stödfrågor som dels berör kopplingen mellan barnets eget agerande och det som sker i 

berättelsen, dels frågor som kretsar kring bokens värdegrundsbudskap. Vid intervjutillfällena 

hade varje barn med sin egen handdocka. Doverborg och Pramling Samuelsson (2000) 

beskriver hur exempelvis handdockor eller leksaksdjur kan vara hjälpmedel vid intervjuer 

med barn för att öka inlevelseförmågan. Vidare menar författarna att om man ska samtala om 

innehållet i en bok med barn, är det lättare för barnet att komma ihåg om boken är med vid 

intervjun. Därför fanns boken En gris flyttar in tillgänglig under hela intervjun. Intervjuerna 

har dokumenterats med videokamera. Vi har transkriberat filmmaterialet var för sig genom att 

noggrant skriva ner såväl verbal som icke verbal kommunikation. Det transkriberade 

materialet har vi sedan gemensamt analyserat utifrån studiens frågeställningar. 

    

Studiens trovärdighet 

Under denna rubrik vill vi belysa studiens trovärdighet samt redogöra för begreppen 

reliabilitet och validitet vid kvalitativa studier. 

 

Reliabilitet 

 Reliabiliteten visar hur väl ”mätinstrumentet” är på att ”mäta” och Stukát (2005) förklarar det 

som ett begrepp för hur hög tillförlitlighet studiens mätinstrument har. Vidare menar Stukát 

att även om ordet mätning ofta förknippas med kliniska studier så kan det också användas i 

kvalitativa studier med tolkningar. I vår studie har observationerna och intervjuerna fått 

utgöra mätinstrumenten, och reliabilitetsbrister i denna studie skulle bl.a. kunna vara barns 

feltolkning av frågorna vid intervjuerna, gissningseffekter, dagsformen samt barnens 

lojalitetsönskan att svara vad de tror att den vuxne vill höra. Det som ytterligare skulle kunna 

påverka reliabiliteten negativt vid analysen för observationerna, är vår subjektivitet i 

tolkningarna. Stukát 2005 (s. 126) beskriver på följande vis ett sätt att kontrollera 

reliabiliteten på sin undersökningsmetod; ”Ett annat sätt är att låta två personer göra 

mätningen oberoende av varandra” . För att nå en så hög reliabilitet som möjligt har vi därför 

valt att göra mätningarna i två barngrupper oberoende av varandra. Vi har också använt oss av 

videokamera för att öka reliabiliteten vid analysen. Kihlström (2007) menar att ju mer 

erfarenhet man har av att observera desto mer trovärdigt blir resultatet. Vi har därför valt 

undersökningsmetoder som vi genom tidigare arbete med barn har erfarenhet av, och vår 

förförståelse har härigenom haft stor betydelse.  
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Validitet 

 Med begreppet validitet avser man studiens giltighet. Stukát (2005) förklarar att validiteten 

kan vara hög eller låg och visar om man undersöker det man i studien avser att undersöka. Då 

vår studies syfte snarare är beskrivande än undersökande, och heller inte någon jämförande 

studie, så kan man inte förvänta sig fullständiga svar eller ”mätbara” resultat. Eftersom vår 

undersökning behandlar värdegrundsfrågor om fördomar och attityder, är det svårt att 

säkerställa validiteten, då detta skulle kräva en längre och mer omfattande undersökning samt 

en större undersökningsgrupp.  
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 Resultat och analys 

I detta avsnitt kommer vi att presentera resultatet av undersökningen. Efter varje observation 

och intervju följer en kort analys. För att förtydliga resultaten av högläsningen, 

gruppintervjun, deltagarobservationen samt av den enskilda intervjun börjar vi med en resumé 

av bilderboken En gris flyttar in; 

 

 Då Hönan Hanna, doktor Räv och Hasse Hare får veta att en deras nya granne är en gris, 

uppstår oro och misstankar i huset eftersom ”alla vet ju att grisar är smutsiga och slarviga”. 

Skvaller och förtal uppstår och Grisen blir orättvist anklagad och beskylld för sådant som 

alltigenom bottnar i de andra djurens fördomar. Berättelsen slutar med att granndjuren 

bestämmer sig för att ringa på hos grisen och tala om att” om hon vill bo kvar i huset måste 

hon uppföra sig ordentligt”. Då den intet ont anande grisen bjuder in på te och nybakade 

kakor, ändras djurens inställning och uppfattning om grisen som slarvig. Istället byts 

fördomar och förutfattade meningar ut mot en ny vänskap i den nya grannen.  

 

Högläsning 

 Nedan beskrivs några av de kommentarer och reflektioner som uppkom under högläsningen. 

 

 I ett tidigt skede av berättelsen yttrade barnen spontana kommentarer då bilderna visades och 

en presentation av de olika djuren gjordes. Två av barnen utbrister snabbt: 

– Jag är räven! 

– Jag är haren! 

 

 I sagan samtalar Räven, Hönan och Haren om att; Alla vet ju att grisar är smutsiga, lortiga 

och slarviga. Då grisen för andra gången tappar och spiller något i trappen, hörs följande 

kommentarer från barnen: 

– Gud vad hon är klumpig! 

– Ja, vad klumpig hon är! 

– Jag vet, vad klumpig hon är! 

 

Analys 

 Vår analys är att barnen vill inta en roll och identifiera sig med några av sagans karaktärer. 

Vi analyserar också att barnen snabbt anammar den i boken rådande fördomen om grisen som 

slarvig. 

 

Gruppintervju 

 I följande text redogör vi för barnens svar på de i förväg formulerade frågorna som ställdes i 

direkt anslutning till sagan. 

 

På de inledande frågorna om vad boken handlade om och vilka figurer som fanns med, 

svarade barnen lite ”i munnen på varandra” och enhälligt att;  

– Det handlar om en gris som flyttar in, och det är en gris, hare, räv och en höna med i 

berättelsen. 

 En pojke upprepade efter att ett annat barn redan hade nämnt alla fyra djuren; 
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– En gris… du glömde grisen! 

 

 Vad gör grisen i berättelsen? 

– Äter… dricker te. 

– Bakar kakor och råkar smutsa ner, men städar upp igen. 

– Ja… och spiller mjöl… och ved! 

– Och spelar spel. 

 

Vad gör de andra djuren i berättelsen? 

– De skulle klaga… men de kunde inte… 

– De visste inte… 

– Alltså de tror att hon gör saker… de tror att grisen inte har städat, fast det var grisen som 

städade, inte de andra. 

– Ja, de tror att grisen är smutsig! 

 

Skulle det här kunna hända på riktigt? 

 – Nej, för det finns inga djur som pratar! 

– Nej, för det handlar om djur. 

 

Om det började ett nytt barn hos oss, hur skulle ni göra då? 

– Vet inte… 

– Berätta vad man heter… ta med den nya och leker med den. 

– Tar hand om och visar och så… 

– Frågar vad den nya heter. 

– Ibland kan man bestämma innan man ens har lärt känna dem vad man ska tycka om dem. 

 

Hur slutar sagan? 

– De blir vänner och kokar te och spelar spel. 

– Lyckligt… som alltid på slutet! 

– Bra, alla var glada. 

– De andra djuren blev förvånade att grisen var snäll. 

– De skämdes kanske lite för att de varit dumma. 

 

Analys 

Vi konstaterar att barnen har uppfattat en slags orättvisa emot grisen ifrån de andra djuren, 

trots att de säkraste och mest tydliga uttrycken barnen hade i sina svar rörde berättelsens 

konkreta händelser, som att grisen tappar ved och spiller mjöl, djuren kokar te, bakar kakor 

och spelar spel etc. Barnen talar relativt lite om upplevelse av känslor eller stämningar som 

rör exempelvis fördomar och utanförskap, som är delar av de värdefrågor boken förmedlar, 

och har vissa svårigheter med att uttrycka vad de andra djuren gör emot grisen i berättelsen. 

Endast ett utav barnen närmar sig begreppet om fördomar då hon uttrycker: Ibland kan man 

bestämma innan man ens har lärt känna dem vad man ska tycka om dem. Två barn formulerar 

en slags konklusion över sagans slut, då de nämner att djuren blev förvånade att grisen var 

snäll samt att de kanske skämdes lite för att de varit dumma. Här kan eventuellt vissa moral- 

och samvetsfrågor tolkas in. Vidare i vår analys ser vi att barnen tycks ha svårt att översätta 

bilderbokens berättelse till sin egen verklighet, då barnen tveklöst menar att det som händer i 

boken inte kan hända i verkligheten, eftersom sagan handlar om djur, och att djur inte pratar!  
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Deltagarobservation 

Stora delar av observationen utgjordes av samtal som enbart rörde det praktiska 

tillvägagångssättet vid handdockstillverkningen, därför har vi valt att begränsa 

resultatredovisningen till de samtal som överensstämde med studiens syfte. Här redovisar vi 

urval av det transkriberade materialet från den videoinspelning som gjordes under 

deltagarobservationen. 

 

Vid frågan om vilket djur ur sagan varje barn ville göra samt varför de valt att göra just denna 

karaktär, svarade barnen i den ena gruppen; 

 

 – Grisen, för det var synd om den.  

– Haren, för den var mjuk och gul… och den var inte snäll förrän på slutet. 

– Hönan, men den ska inte vara vit, den ska vara brun, för bruna hönor är finare. Jag kan 

låta precis som en höna! 

– Hönan, en vit. 

 

I den andra gruppen svarade barnen vid samma frågeställning; 

 – Räven, för att den har enklast form och är lättast att göra. 

– Grisen, för den tycker jag är lättast att göra. 

– Haren, den är lättast. 

– Hönan, för det finns ju ingen annan kvar! 

Här påpekar den vuxna att man får välja samma som någon annan om man vill… varvid det 

sistnämnda barnet utbrister: 

– Jaha! Då väljer jag Haren. 

 

Vid samtliga tillverkningsmoment var alla barn noggranna med och fokuserade på att djuren 

skulle vara verklighetstrogna och överensstämma med bilderna i boken. 

 

Analys 

Vi uppfattar att de praktiska momenten i arbetet dominerade, och att vi därför inte fick 

utrymme för de reflekterande samtalen som varit vår förhoppning. Samtalen med barnen kom 

enbart att kretsa kring praktiska lösningar för tillverkningsprocessen. I övrigt kan vi anta att 

barnen i den ena gruppen motiverade sina djurval utifrån djurens karaktäristiska drag samt att 

ett barn också tillägger att hon kan låta som en höna. Detta uteblev helt i den andra gruppen, 

då ett av barnen inleder med att motivera sitt djurval med vad som var enklast att göra. Vi 

analyserar det som att gruppens motiveringar styrs av det första barnets uttalande. 

  

 

Enskild intervju 

Här presenteras resultatet av några utvalda intervjuer var för sig, och varje intervju avslutas 

med en analys. Vi hade två bortfall vid tiden för intervjuerna, så sex av åtta barn intervjuades 

totalt. Av dessa har vi valt att redovisa fem, då svaren i en av intervjuerna var påtagligt 

otydliga och svårtydda på grund av dålig ljudupptagning. 

 

 Barn A:  

1. Berätta vad boken handlar om! 
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- En gris som flyttar in. Och de som bodde där… dom bara; - En gris! Han e ju 

lortig! 

2. Vad gjorde de som redan bodde i huset när grisen flyttade in? 

–  Dom var inte snälla. 

3. Varför gjorde de så? 

- Alla tror ju att grisar är fula, det har man bestämt i förväg. 

4. Hur tror du att räven, hönan och haren kände sig? 

- Oj vad har vi gjort mot en så snäll gris som städar upp efter sig. Dom tänker inte 

när dom gör, bara efteråt. 

5. Vad gjorde grisen? 

- Dom var dumma, fast hon trodde att dom var snälla. 

6. Berätta vad som hände i slutet av berättelsen. 

– Hon hade städat upp allt själv kom dom på när dom frågade varandra. Då sa dom 

förlåt. 

7. Vad skulle du ha gjort om du var räven, och haren berättade något dumt om grisen för 

dig? 

- Jag skulle kolla om grisen gjort nåt dumt. Och sen skulle jag inte lyssna på 

räven… så skulle jag säga nej. 

8. Vad tror du att författaren vill säga med sin berättelse? 

- Om man tycker så om en kompis, då kan man skriva en bok om det. Man ska inte 

säga saker som inte är sant! 

Analys 

Vi ser att barnet här kan relatera bokens berättelse till sitt eget agerande på ett självständigt 

vis och även förstå budskapet däri. De personligt utformade svaren indikerar att barnet kan 

formulera den värdegrund som boken förmedlar.  

 

Barn B:  

1. Berätta vad boken handlar om! 

- En gris som flyttar in i ett hus där det bodde några andra 

2. Vad gjorde de som redan bodde i huset när grisen flyttade in? 

             – Dom trodde typ att grisen var smutsig, för dom bor ju på bondgårdar och så 

3. Varför gjorde de så? 

- Hon tappade mjöl och smutsade ner. Så trodde dom andra att det var nån annan 

som sopat upp det. Dom såg inte att det var grisen som sopat upp. 

4. Hur tror du att räven, hönan och haren kände sig? 

- Vet inte? 

5. Vad gjorde grisen? 

- Grisen sa att hon var ledsen att hon hade spillt, så sa hon att hon torkat upp allt. 

6. Berätta vad som hände i slutet av berättelsen! 

- Dom fick reda på att det var grisen som städat upp allt! Dom sa typ till varandra: 

”var det inte du som städat upp där”. Dom gick in till grisen och hjälpte till, drack 

te och spelade spel och blev kompisar. 

7. Vad skulle du ha gjort om du var räven, och haren berättade något dumt om grisen för 

dig? 

- Jag skulle kanske ha gått och tittat och pratat med grisen och frågat om hon städat 

upp. 

8. Vad tror du författaren vill säga med sin berättelse? 

- Hon kanske vill säga att man kan… om man är ovänner, kan man bli sams igen.  
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Analys 

Vi kan se på svaren att barnet till viss del kan relatera sitt eget agerande till händelserna i 

berättelsen, däremot verkar barnet inte ha förstått budskapet i berättelsen och kan därmed inte 

formulera den värdegrund boken förmedlar. 

 

Barn C: 

1. Berätta vad boken handlar om! 

- En gris som flyttar in. 

2. Vad gjorde de som redan bodde i huset när grisen flyttade in? 

- Dom tyckte inte att det skulle vara en gris som skulle komma, dom ville att det 

skulle vara nån annan och blev ganska arga.  

3. Varför gjorde de så? 

- Dom skvallrade för varandra att grisen var smutsig. 

(Här tappar barnet fokus, och är påtagligt påverkad av kameran, försöker fånga barnets 

intresse genom att omformulera frågan): 

4. Kan det hända i verkligheten att någon flyttar in och att de andra går och skvallrar, så 

som haren, hönan och räven gjorde? 

- Jag tror nog inte det. Människor är nog lite snällare bara det är ett barn som 

flyttar in så är dom nog ganska snälla. 

 

5. Återigen tappar barnet fokus och byter samtalsämne, varvid fråga 5. utgår. 

6. Berätta vad som hände i slutet av berättelsen! 

- Dom blev snälla, drack te, spelade spel och blev vänner. 

7. Vad skulle du ha gjort om du var räven och haren berättade något dumt om grisen för 

dig? 

- Då skulle jag vart lite snällare och inte trott direkt att det var den andra som 

städat, jag skulle trott att det var grisen själv. Jag skulle trott att grisen var ganska 

snäll. 

8. Vad tror du att författaren vill säga med sin berättelse? 

- Att man ska vara snäll mot varandra, och så. 

Analys 

Vår analys här är att barnet har svårt att relatera sin egen verklighet till det som händer i 

berättelsen då barnet svarar att detta inte skulle kunna ske om det var människor det handlade 

om. En viss koppling till det egna agerandet kan barnet dock göra, då uttrycket att vara snäll 

framkommer i intervjun. 

 

Barn D: 

1. Berätta vad boken handlar om! 

- En gris flyttar in, en gris smutsar ner, en gris torkar upp efter sig… 

2. Vad gjorde de som redan bodde i huset när grisen flyttade in? 

- De trodde det var hönan som hade städat fast det var grisen. 

3. Varför gjorde de så? 

- För att grisen höll på med lera… sånna är ju grisiga. 

4. Hur tror du att räven, hönan och haren kände sig? 

- Dom ville vara dumma. 

5. Vad gjorde grisen? 

- Hon städade efter sig och märkte ingenting. Hon blev inte ledsen. 

6. Berätta vad som hände i slutet på berättelsen! 
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- Dom blev kompisar. Dom skulle gå upp och säga till grisen, och då såg dom vad 

hon hade gjort, att det var fint hos henne. 

7. Vad skulle du ha gjort om du var räven, och haren berättade något dumt för dig om 

grisen? 

- Jag skulle ha trott på haren, inte grisen! Jag skulle säga till grisen att hon fick 

berätta för haren att hon inte var smutsig. 

8. Vad tror du författaren vill säga med sin berättelse? 

- Att man kan bli kompisar på slutet. 

Analys 

Vi analyserar att detta barn inte har förankrat berättelsens budskap om fördomar, och att 

barnet uttrycker sina svar på ett ärligt, okritiskt och naivt vis. Barnet tycks dock tolka en 

medveten handling hos djuren i uttrycket dom ville vara dumma . 

 

Barn E: 

1. Berätta vad boken handlar om! 

- En gris flyttar in… och djuren trodde att grisen var lortig, för dom tror att grisar 

är det…  

2. Vad gjorde de som redan bodde i huset när grisen flyttade in? 

- De var inte snälla. 

3. Varför gjorde de så? 

- För att grisen spillde och var lortig. 

4. Hur tror du räven, hönan och haren kände sig? 

- Vet inte. 

5. Vad gjorde grisen? 

- Grisen torkade upp efter sig, och var inte lortig. Han märkte inte att dom var 

dumma… så han var inte dum tillbaka. 

6. Berätta vad som hände i slutet av berättelsen! 

- Dom blev vänner. 

7. Vad skulle du ha gjort om du var räven, och haren berättade något dumt för dig om 

grisen? 

- Jag skulle gå och titta om det stämde. Sen skulle jag gå till haren och säga ifrån… 

8. Vad tror du författaren vill säga med sin berättelse? 

- Hon vill att man inte ska vara dum. 

Analys 

Med korta och konkreta svar upplever vi att detta barn kan relatera bokens innehåll till sin 

egen verklighet och sitt eget agerande. Vi menar att barnet förstår bokens budskap och kan 

förmedla den värdefråga om fördomar som här är aktuell.  
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Diskussion 

I detta avsnitt inleder vi med en metoddiskussion där de valda datainsamlingsmetoderna för 

studien problematiseras samt konsekvenserna för dessa.  Vi kommer också att återkoppla 

resultatet till tidigare forskning, styrdokument och studiens syfte.  Vi avslutar med en del om 

utvecklingsmöjligheter och tankar kring fortsatt forskning. 

 

Metoddiskussion 

 Det är de kvalitativa metoderna intervju och observation som har använts i vår undersökning, 

där man som forskare enligt Stukát (2005) tittar, lyssnar och registrerar sina intryck för att på 

så vis få syn på både verbala och icke verbala beteenden, vilket vi intresserat oss för i vår 

undersökning. 

 

 I gruppintervjun har vi följt riktlinjer för det strukturerade samtalet som enligt Doverborg och 

Pramling Samuelsson (2000) är fördelaktigt då man kan ta hjälp av det samspel som uppstår 

mellan intervjuaren och den intervjuade. Vi såg i resultatet av vår studie att barnen utvecklade 

en viss förståelse för sin omvärld och att barnens egna tankar synliggjordes.  

 

 För att få syn på barnens tankar och värderingar vid docktillverkningen använde vi oss av 

deltagande observation, där man enligt Stukát (2005) får kännedom om det sociala samspelet 

och synliggör outtalad kunskap om sådant som tas för givet, så som erfarenheter och 

värderingar. Vår förhoppning var att här skulle spontana samtal mellan barnen och oss, med 

värdepedagogiska frågeställningar i fokus, uppstå och utvecklas som en naturlig följd under 

hantverksprocessens gång.  I stort sett uteblev dessa samtal, vilket enligt vår tolkning inte 

berodde på observationsmetoden i sig, utan snarare kan förklaras till vår valda aktivitet för 

genomförandet. Under skapandeprocessen handlade kommunikationen enbart om de praktiska 

tillvägagångssätten. Å ena sidan kan vi tolka att det värdepedagogiska arbetet uteblev då det 

praktiska arbetet tog överhand. Eftersom det krävde stor fokusering, uppmärksamhet och 

koncentration, då inget av barnen hade tidigare erfarenhet eller vana att arbeta med just denna 

skapandeform, så blev det inget utrymme för de reflekterande samtalen. Å andra sidan 

upplevde vi att barnen uppfylldes och inspirerades av skapandet med lekfullhet och lust. I 

Lpfö 98 (s. 12) står att: ”Verksamheten skall främja leken, kreativiteten och det lustfyllda 

lärandet”.  Därigenom kanske vi i ett långsiktigt perspektiv lade grund för en association 

mellan det lustfyllda lärandet och värdegrunden. 

 

 Vi ställer oss frågande till om deltagarobservationen hade visat ett annorlunda resultat om vi 

istället valt att låta barnens praktiska arbete utgöras av någon annan skapandeform än 

docktillverkning? Om barnen exempelvis fått rita eller måla, som vi kan anta att de är mer 

bekanta och vana vid, så hade kanske deras fokusering och uppmärksamhet inte behövt riktats 

så starkt till skapandets process som nu skedde. Och hade vi i så fall fått igång ett mer 

utvecklat samtal mellan barnen och den vuxna om värdegrundsfrågor? Vi ställer oss 

tveksamma till om exempelvis bildskapande hade kunnat ersätta handdocksskapandet, 

eftersom vi menar att en bild i färdigt skick riskerar att avslutas som ett ”alster” på väggen, 

och därmed inte utvecklar ytterligare samtal, lek och kommunikation. Det är dock inte vår 

avsikt att förringa eller underskatta bildskapandet i sig, då det är vår övertygelse att det också 

är ett fullgott och utmärkt kommunikationsmedel, som kan användas i flera olika 

utvecklingssammanhang. Forsberg Ahlcrona (2009) framhåller bl. a att det ger barnen en 
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särskild känsla av samhörighet med dockan om varje barn själva får tillverka sin docka. 

Därför menar vi att handdockan utgör ett bättre redskap än bildskapande i detta sammanhang 

för mediering, då den möjliggör en fortsatt process för utvecklande av lek, spel och 

kommunikation mellan barnen och vuxna. 

 

 

Genom den enskilda intervjun ville vi få syn på barnets moraluppfattning och tankar om 

fördomar och bemötande. I valet av metod fick vi stöd av Doverborg och Pramling 

Samuelsson (2000) då de menar att genom strukturerade samtal kan man synliggöra barns 

egna tankar.  Vår förhoppning var att genom förbestämda samtalsfrågor kunna utveckla 

barnets förståelse för grundläggande värden och därmed skapa en ökad medvetenhet om sin 

omvärld, vilket vi uppfattade att denna metod också uppfyllde.  Doverborg och Pramling 

Samuelsson anser att detta sker om man riktar barns uppmärksamhet och får dem att 

reflektera kring det aktuella ämnet. Författarna menar dock att det krävs en medvetenhet om 

att barn är lättpåverkade, och deras önskan om att vara följsamma vid en intervjusituation med 

en vuxen. Vi kan i efterhand se att vissa av barnen tycktes svara vad de trodde att vi ville 

höra, men anser att det inte påverkat vårt resultat på ett avgörande eller nämnvärt sätt. 

 

 För att minska den risk som Stukát (2005) tar upp, att observatören lätt blir involverad och 

antar en subjektiv utgångspunkt, valde vi att dokumentera såväl deltagarobservationen som de 

enskilda intervjuerna med videokamera. Detta för att kunna distansera oss till praktiken och 

därigenom minska vår subjektivitet. Sammanfattningsvis bidrog både observationen och 

intervjuerna till att vara de verktyg som ökade medvetenheten, och därigenom minskades 

subjektiviteten ytterligare. 

 

Barnens uppfattning av bokens värdegrund  

För högläsningen använde vi en bilderbok med fördomar som tema, där rollinnehavarna 

gestaltades av djur. Vi ville ta reda på om barnen kunde förstå berättelsens budskap samt om 

de kunde översätta och relatera innehållet till sin egen verklighet och sig själva. Barnen fick 

här utrymme att uttrycka sina reflektioner spontant, under högläsningens gång, i samband 

med att bokens bilder visades. Några av barnen gjorde redan i ett tidigt skede av sagan 

impulsiva och spontana uttalanden om vilket djur de ville vara. Dessutom uppstod en 

samspelssituation mellan tre barn, där ett av barnen påpekade att grisen var mycket klumpig, 

ett annat barn upprepade och förstärkte att grisen var klumpig, varpå ett tredje barn 

sympatiserade genom att uttrycka sitt medhåll om att grisen var klumpig. Kommentarerna 

kom i anslutning till när Grisen för andra gången tappar och spiller något i trappan, och 

Räven, Hönan och Haren i sagan säger till varandra att;” Alla vet ju att grisar är smutsiga, 

lortiga och slarviga”. I vår analys kunde vi se att barnen inledningsvis anammade den rådande 

fördomen i berättelsen genom sina värderingar. Thornberg (2006) förklarar att värderingar har 

en såväl social som individuell dimension och att dessa samspelar med varandra. Enligt 

Berger och Luckman (1979/1998) delas den sociala dimensionen av en grupp genom språket 

och sociala interaktioner. Vi tolkar att det första barnets kommentar fick utgöra en norm för 

resten av gruppen. Colnerud (1995) beskriver normer som handlingsdirektiv med syfte att 

vägleda hur, när och vem som ska agera. I den här situationen handlade det om vad gruppen 

skulle tycka om grisen. Vi får stöd av Orlenius (2001) som förklarar normer som 

grundprinciper baserade på antagna värderingar. Vidare är vår uppfattning att barnen i 

samtalet också försökte styrka varandra och sig själva i fråga om vilket förhållningssätt de 

trodde var lämpligt att anta. 
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Vi kan också i fråga om den upprepning som skedde i barnens kommentarer ovan, koppla till 

den sociokulturella teorin och Vygotskijs förklaring om att barn lär av varandra genom att ta 

efter, upprepa och kopiera. Vi tolkar även att barnen här prövade sitt eget lärande ifråga om 

etik och moral, sitt ställningstagande till rätt eller orätt och vem de skulle sympatisera med av 

djuren. Vidare beskriver Säljö (2000) hur Vygotskij anser att barnet utvecklar sin förmåga att 

möta, tolka samt hantera sin omvärld genom språkliga samspel och att detta är människans 

främsta verktyg. Språket tillåter barnet att frigöra sig, både i konkreta samtal med andra och i 

den inre dialogen. Detta bidrar till att tänkandet utvecklas och värderingar formas. Genom 

kommunikationen utvidgas och förändras erfarenheter och med detta vill Dewey (1997) säga 

att människan alltid påverkas av den kommunikation som sker i sociala sammanhang. 

 

 Resultatet visar att de flesta barnen till en början inte kunde relatera djurens agerande och 

beteende till sin egen verklighet och sig själva. Det som bl. a styrker att denna förståelse ännu 

inte var förankrad hos barnen, var deras svar i gruppintervjun på frågan om det här skulle 

kunna hända på riktigt. Ett av barnen svarade att det inte finns några djur som kan prata, varpå 

ett bredvidsittande barn tillägger att det inte skulle kunna hända, för det handlar om djur. Det 

var först i den enskilda intervjun som vi kunde se att barnen drog paralleller mellan djurens 

agerande och sitt eget beteende, då flera av barnen berättade att de skulle ha frågat grisen om 

det var hon som städat efter sig, eller att de inte skulle ha trott på vad de andra sa osv. Här ser 

vi att det deliberativa samtalet har haft en avgörande betydelse för resultatet. Vi menar i likhet 

med Englund (2007)  att kommunikationen skapar förutsättningar för reflektion och 

deliberation. Vi såg också att samtalen blev meningsskapande i det att barnen tvingades 

reflektera, överväga och söka argument i sina svar. 

 

 Vi kan se att det skett en viss utveckling i barnens förståelse för bokens värdegrund från det 

första tillfället vid gruppintervjun till de avslutande enskilda intervjuerna. I gruppintervjun 

kretsade barnens svar huvudsakligen kring konkreta händelser som att grisen tappar ved och 

spiller mjöl, djuren kokar te, bakar kakor och spelar spel etc. Här talade barnen relativt lite om 

upplevelse av känslor eller stämningar som rör exempelvis fördomar och utanförskap. Vidare 

kunde vi se i resultatet av de enskilda intervjuerna att de flesta barnen nu hade uppfattat 

bokens värdegrund. I detta skede använde sig barnen av uttryck som dumma och snälla, och 

så gott som alla hade förstått att djuren pratade bakom ryggen på grisen, ett barn använder sig 

av ordet ”skvallrar” i detta sammanhang. Barnen hade också en uppfattning om att grisen inte 

var medveten om de andras misstankar och fördomar mot henne. Ett exempel på hur barnen 

närmar sig begreppet fördom var då barn E sa att djuren trodde att grisen var lortig, för de tror 

att grisar är det. Denna utveckling har enligt oss möjliggjorts genom att barnen givits de 

förutsättningar som enligt Lpfö 98 (s. 10) krävs för att söka och erövra kunskap, d v s. genom 

lek, socialt samspel, utforskande och skapande samt genom att iaktta, samtala och .  

Sammanfattande diskussion 

Sammanfattningsvis ser vi att det är studiens kombinerade moment i form av gruppsamtal, 

skapande och enskilda samtal, som tillsammans har bidragit till en ökad förståelse och 

utvecklat kunskap om de gemensamma grundläggande värdena. I Skolverkets skrift (2000)  

Med demokrati som uppdrag, står att en avgörande förutsättning för att arbeta med 

värdefrågor är att det finns möjligheter till mötesplatser för reflekterande samtal. Genom att 

låta skapande möten utgöra en plattform för värdegrund, har det i vår studie visat sig att denna 

värdepedagogiska arbetsmodell har varit fördelaktig, och den skulle likväl kunna appliceras 

på förskolans och förskoleklassens övriga verksamhet. Vi anser i likhet med Orlenius (2001) 

att etik och värdegrundsfrågor måste genomsyra hela verksamheten. I Lpfö 98 (s. 3), står det 
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att: ”Barn tillägnar sig etiska värden och normer främst genom konkreta upplevelser.(…) Att 

hävda grundläggande värden kräver att värderingar tydliggörs i den dagliga verksamheten.”     

Vidare menar vi att den här formen av värdepedagogisk arbetsmodell lämpar sig för ett sådant 

arbete. 

Utvecklingsmöjligheter 

Det skulle vara intressant att få utveckla denna arbetsmodell under en längre tidsperiod, där vi 

kan arbeta vidare med dockorna genom lek och rollspel, för att på så vis se om vi kan förankra 

och fördjupa barnens tankar ytterligare. En annan tanke är att kunna använda detta arbetssätt 

genomgående och tematiskt så att det genomsyrar hela verksamheten i förskolan och 

förskoleklassen.  

Slutord 

Slutligen vill vi framhålla vikten av kommunikation och samtal i värdegrundsarbeten. Vi 

menar att med ett ständigt pågående samtal, där vi reflekterar och argumenterar med varandra, 

kan vi utveckla och förstå våra grundläggande värden i ett samhälle i ständig förändring. Men 

åter igen, som den grekiske filosofen Sokrates påstås ha sagt;  

 

Vi diskuterar ingen liten fråga, utan frågan om hur vi bör leva. 
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      Bilaga 1 

 

Förfrågan till skolledare/ förskolechef om tillstånd att genomföra observationer för 

examensarbete. 

 

Vi är två lärarstudenter vid Högskolan i Gävle som går sista terminen på en 

uppdragsutbildning och ska nu skriva en C-uppsats inom didaktik som examensarbete. 

Uppsatsen kommer att behandla hur man inom förskola och förskoleklass kan arbeta med 

värdegrundsfrågor utifrån barnlitteratur med handdockor som redskap. Det är barns skapande 

av handdockor, deras samspel och reflekterande samtal utifrån en saga med uppföljande 

intervju som blir föremål för våra observationer under tidsperioden v.10 tom v.13 vt-2010. 

Observationerna vill vi göra på förskolan/skolan, och observationsmetoden är videokamera 

samt löpande protokoll.  All insamlad data behandlas enligt etiska forskningsprinciper och vi 

bifogar härmed det informationsbrev som kommer att delas ut på avdelningarna för föräldrars 

medgivande.  

 

 

Vänliga hälsningar 

 

Irene Kranshed  Maria Edholm 

 

Telefon: xxxxxxxx       Telefon: xxxxxxxx                                                       

 E-mail: xxxxxxxx                   E-mail: xxxxxxxxx 

 

Handledare: 

Elisabeth Björklund 

Fil.dr., Universitetslektor i didaktik 

Högskolan i Gävle, University of Gävle 

Institutionen för Pedagogik, Didaktik och Psykologi 

S-801 76 GÄVLE 

Sweden 

E-mail: xxxxxxx 

Telefonnummer: xxxxxxxxx 

 

 

Skolledare/ förskolechefs medgivande och tillstånd för genomförande av ovan nämnda 

observationer: 

 Ort och datum;   Namnunderskrift:   
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Bilaga 2 

 

Informationsbrev och förfrågan om föräldrars medgivande till barns medverkan i 

observationsstudie vecka 10-13  

Hej, 

Vi är två lärarstudenter vid Högskolan i Gävle, som nu läser sista terminen på 

lärarutbildningen, en uppdragsutbildning parallellt med vårt vanliga arbete på ditt barns 

förskola eller skola. Som ett led i examensarbetet kommer vi att genomföra en studie i hur 

man kan arbeta med värdegrundsfrågor, som rör utanförskap och mobbning, utifrån 

barnlitteratur och dockteater. Resultatet av denna studie kommer att avrapporteras som ett 

examensarbete i form av en C uppsats inom ramen för lärarutbildningen. 

Syftet/Målet med denna studie är att utveckla ett arbetssätt, för pedagoger, där man i 

förskolan kan använda sagor och handdockor som ett verktyg för att låta barnen uppleva, 

fantisera och reflektera kring etiska dilemman, deras egna erfarenheter och bokens budskap. 
 

För att genomföra ovanstående studie kommer vi att observera verksamheten och utvalda 

situationer där ert/era barn vistas, detta med hjälp av videokamera. Med tanke på att vi vill få en 

så rättvis bild som möjligt kommer vi att videofilma vid flera tillfällen under en treveckorsperiod. 

Vi utgår självklart från sekretesslagen. Förskolan, pedagoger och barn kommer naturligtvis att 

vara helt anonyma då inga namn kommer att nämnas i eller utanför arbetet. Det insamlade 

materialet kommer att arkiveras på Högskolan i Gävle i ett år och därefter förstöras. 

 

Ert barns medverkan är givetvis frivillig, ni kan närsomhelst under studien välja att avbryta 

men vi är tacksamma för er hjälp. 

  

Vi behöver ert medgivande för att kunna påbörja vår undersökning och vi uppskattar 

därför om ni lämnar in medgivandeblanketten till personalen på ditt barns förskola snarast, 

dock senast den 8 mars 2010 

 

 

Om ni har frågor angående studien, tveka inte att kontakta oss 

Tack på förhand!   Maria och Irene 

 
 
 

Maria Edholm                                                           Irene Kranshed  

Tel : xxxxxxxxx                                                          Tel xxxxxxxxxxx 

E-mail: xxxxxxxxxxx                                                 E-mail: xxxxxxxxxxxxxxx 

 

 

Handledare: 

Elisabeth Björklund 

Fil.dr., Universitetslektor i didaktik 

Högskolan i Gävle, University of Gävle 

Institutionen för Pedagogik, Didaktik och Psykologi 

S-801 76 GÄVLE 

Sweden 

E-mail: xxxxxxxx 

Telefonnummer: xxxxxxxxxx 
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Jag/Vi har tagit del av ovanstående information. 

□ Jag/vi godkänner att mitt barn får observeras i och med hjälp av videokamera på 

förskolan. 

□ Jag/vi godkänner inte att mitt barn får observeras med hjälp av videokamera. 

 
 
_______________________                                 __________________________________ 

     Ort och datum                                                                 vårdnadshavarens underskrift  

                             

 

_______________________                                 ___________________________________ 

    Ort och datum                                                                   Vårdnadshavarens underskrift  

 

Om ni har gemensam vårdnad skall blanketten skrivas under av båda vårdnadshavarna. 
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     Bilaga 3 

 

Barnens färdiga handdockor 
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