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Förord 

 

Vi vill tacka våra familjer för att de ställt upp på oss. Vi vet att våra barn, män och hus har 

lidit av vår fysiska frånvaro men också av att när vi varit närvarande ändå varit frånvarande 

eftersom tankearbetet med denna uppsats inte stannade av bara för att det var kväll eller helg.  

     Vi vill tacka varandra för gott samarbete, tillsammans har vi varit ömsom glada ömsom 

förtvivlade. Men hur som helst har det varit en intressant period som tillfört ännu en erfaren-

het till våra liv. Vårt arbete med uppsatsen har lett till mycket givande diskussioner och re-

flektioner om etik inte bara inom förskolan men allmänt inom samhället.  

      Vi tackar givetvis också vår handledare, Britt Tellgren, som stöttat oss under den här ti-

den. Ett stort tack går naturligtvis också till våra informanter på förskolorna för utan dem hade 

det inte blivit någon studie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Abstract 
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Sammanfattning 
Pedagoger har ett uppdrag som innebär att de ska arbeta med etiska värden och normer i för-

skolan. I detta arbete spelar pedagogers förhållningssätt och uppfattning av barns lärande en 

stor roll.  

    Vårt syfte med denna c-uppsats är att ta reda på innebörden av etiska värden och normer för 

förskolepedagoger samt hur de uppfattar att barn lär sig dessa. Forskningsfrågorna är: Vad 

innebär etiska värden och normer för pedagoger i förskolan? Hur lär barn etiska värden och 

normer enligt förskolepedagogerna och finns det speciella pedagogiska arbetsmetoder för 

detta arbete? 

    Vår undersökning grundar sig på en kvalitativ intervjustudie, som har genomförts med tio 

pedagoger på fem olika förskolor. 

    Av resultatet framkommer det att forskningsfrågan om innebörden av etiska värden och 

normer var en väldigt svår och komplex fråga för pedagogerna att besvara då etiska värden 

och normer består av så oerhört mycket som kan delas in i många olika begrepp och synsätt. 

Samspel och kommunikation är dock av stor betydelse för pedagogernas syn på etiska värden 

och normer samt hur barn lär dessa. 

   Speciella pedagogiska arbetsmetoder i barns lärande av etiska värden och normer förekom i 

två av förskolorna men användes inte alltid, de fanns dock med i deras förhållningssätt. I arbe-

tet med barns lärande av etiska värden och normer delas läroplanen upp i mindre delar för att 

konkretiseras och göra barns lärande av värden och normer meningsfullt. Detta var den ar-

betsmetod alla var överens om.  
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1 Inledning 

Enligt våra egna iakttagelser och den litteratur som vi har läst inför denna c-uppsats så är etik 

och moral ett ständigt återkommande tema för samhällsdebatt. Nu i och med årets val av riks-

dag så har debatten kommit upp igen på grund av att ett främlingsfientligt parti tagit sig in 

bland våra traditionella beslutsfattare. Det har också blivit en debatt om mutor i riksdagen. 

Häromdagen såg vi på nyheterna hur religiöst fanatiska män i Indien misshandlade indiska 

kvinnor som valt att bära jeans istället för traditionsenliga saris. En stor del av etik och moral 

är att alla människor ska ha samma förutsättningar, samma rättigheter och skyldigheter, detta 

ska ej ha med till exempel etnicitet och kön att göra.  

   Vi undrar också var respekt och till viss del ”vett och etikett” tagit vägen i vårt samhälle. 

Det uppfattas som en självklarhet för oss att man behandlar andra som man vill bli behandlad 

själv. Vi har också uppmärksammat att det finns en viss intolerans mellan de äldre i vårt sam-

hälle och ungdomar. De förstår sig inte på varandra och det mynnar ut i respektlöshet, från 

bådas håll. Detta är blott några exempel på etiska dilemman som tyvärr finns i vår värld. Som 

människa blir man arg, förnärmad och man tappar förtroende för mycket och många i samhäl-

let. Det får oss att fundera över om de olika etiska värden som finns endast gäller för ett fåtal. 

Det kan vi givetvis inte besvara men det har gjort oss intresserade av hur barn lär etik och 

moral och hur pedagoger ser på etiska värden och normer samt hur de arbetar med detta.   

    Vi har i skrivandet av denna c-uppsats valt att förhålla oss till förskolans verksamhet då vi 

läst dessa år för att själva bli förskollärare. Vår förförståelse av etiska problem i förskolan är 

att barn har olika bakgrund och livshistoria med sig när de kommer till förskolan, det har även 

pedagogen. I förskolan finns det alltså många olika egenskaper, förmågor och tidigare erfa-

renheter som pedagogen ska förhålla sig till. Barnen kan dessutom variera i mognad. Enligt 

Lpfö 98 ska förskolan lägga grunden för det livslånga lärandet och den ska erbjuda omsorg, 

fostran och lärande. Förskolan ska erbjuda en trygg miljö och utmana till lek och aktivitet 

samtidigt som den ska inspirera barnen att utforska omvärlden.  

    Denna studie tar avstamp i uppfattning av att vi anser att det krävs en medvetenhet om för-

skolans värdegrund och ett gemensamt utarbetat förhållningssätt för att arbeta med etiska vär-

den och normer på ett för barnen konkret och meningsfullt sätt.  

 

Att sätta etiken i fokus är en nödvändighet för alla pedagoger. Det finns ett etiskt krav på dig utifrån läro-

planerna. Ett uppdrag som du måste anta. Ett uppdrag som är så viktigt därför att det handlar om kom-

mande generationers möjlighet att kunna förankra sin verklighet, sin vardag, i en stabil värdegrund och att 

med tillförsikt kunna hantera alla de dilemman och motsägelser som verkligheten obönhörligen kommer 

att låta dem möta (Gren 2007, s 226). 
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1.1 Problemformulering 

Det går inte att bortse från att pedagogens förhållningssätt har betydelse för hur han/hon tol-

kar att arbeta med etiska värden och normer. Detta betyder att det kan finnas olika uppfatt-

ningar kring hur arbetet med etiska värden och normer ska se ut samt olika uppfattningar om 

hur barn lär dessa. Alla bär vi på olika ”ryggsäckar” eller som Eva Johannessen (1997) skri-

ver, att det är våra glasögon som bestämmer det vi ser samt tolkningen av detta. Nils Gilje och 

Harald Grimen (2007) beskriver att man utifrån sin bakgrund och sina förutsättningar förstår 

på olika sätt och därmed tolkar på olika sätt. Detta är grunden i ett hermeneutiskt förfarande. 

För vår studie betyder detta att vi vill fördjupa förståelsen av förskolepedagogers arbete med 

etiska värden och normer. 

 

1.2 Syfte och frågeställningar 

Vårt syfte med denna c-uppsats är att fördjupa innebörden av etiska värden och normer för 

förskolepedagoger samt hur förskolepedagoger uppfattar att barn lär sig dessa. 

Forskningsfrågorna vi ämnar besvara är följande: 

 Vad innebär etiska värden och normer för pedagoger i förskolan? 

 Hur lär barn etiska värden och normer enligt förskolepedagogerna och finns det speci-

ella pedagogiska arbetsmetoder för detta arbete? 

 

1.3 Avgränsning 

Vårt kommande yrke kommer att kräva ett etiskt förhållningssätt, därför har vi avgränsat oss 

till vad pedagoger anser om detta i vår c-uppsats. Detta innebär att vi intervjuat pedagoger 

utifrån en kvalitativ metod. Vi har begränsat oss till begrepp som etik, värden och normer, 

vilket sedan visat sig vara stort i sig.  

    Begreppet fostran har delvis smugit sig in i historiedelen, men det anser vi är betydelsefullt 

för den delen av c-uppsatsen för det historiskt sett är en stor del av det etiska förhållningssät-

tet och värdegrund.  
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1.4 Disposition 

Del 1 beskriver inledning, problemformulering, syfte, frågeställning och avgränsning. 

 

Del 2 består av förskolans syn på värdegrund och fostran genom tiderna, där Friedrich Fröbel 

och Alva Myrdal ses som historiska förebilder till förskolan och synen på värdegrund. Vi 

skriver även om tidigare forskning i denna del och pedagogiska arbetsmetoder för arbete med 

etiska värden och normer då de bygger på forskning. 

 

Del 3 fokuserar på vad etik, värden och normer innebär. Vad finns det för etikteorier? Vad 

finns det för redskap som pedagoger kan använda sig av? Vilka är värdena i förskolans värde-

grund utifrån förskolans nya läroplan? Vilka framtida kompetenser ska barnen ges av pedago-

ger på förskolan angående etik, värden och normer? Här skriver vi även om pedagogers för-

hållningssätt och lyssnandets pedagogik. 

 

Del 4 utgör val av teorier som för studien bidrar med fördjupad förståelse av etik och värde-

grund. Lev Vygotskij, sociokulturellt perspektiv och Emmanuel Levinas alteritetsetik. 

 

 Del 5 består av metodologi med kvalitativa intervjuer, urval, etiska överväganden, genomfö-

rande av intervju, analys- och tolkningsarbete samt svårigheter och begränsningar. 

 

Del 6 utgör den centrala delen som är resultatet av intervjuerna, om pedagogernas syn på etis-

ka värden och normer och hur barn lär dessa uppdelat i olika överskrifter. 

 

Del 7 består av C-uppsatsens avslutande del där vi skriver vår diskussion, slutsatser, diskus-

sion av metodval samt fortsatt forskning. 
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2 Förskolans historia samt syn på värdegrund och fostran genom tiderna 

Vi ämnar i detta kapitel att utifrån litteraturen ta upp händelser, traditioner och samhällsför-

ändringar som kan förklara förskolans blivande/varande och synen på värdegrund och delvis 

på fostran genom tiderna i förskolans verksamhet.  Detta anser vi är viktigt för att få en för-

förståelse och grund för arbetet med etiska värden i nutid.  

    Gilje och Grimen (2007) beskriver angående förståelse och förförståelse att individen för-

står något mot bakgrund av vissa förutsättningar som han/hon känner till. De förutsättningar 

individen redan har bestämmer vad som är förståeligt och vad som är obegripligt. Denna hi-

storiedel tar oss från strängt religiöst tänkande till öppet, demokratiskt tänkande. Vi har även 

skrivit om tidigare forskning, som visar att uppfattningar av barn och pedagoger har föränd-

rats utifrån etiska värden och normer, forskningen ger också uppfattningar av etiska värden 

och normer på 2000-talet. Till sist förklaras några pedagogiska arbetsmetoder i etiska värden 

och normer som även de baseras på forskning. 

    Synen på barns lärande och kunskap har förändrats under förskolepedagogikens framväxt 

och de demokratiska värdena har blivit alltmer uttalade. Olika traditioner, skeenden och peda-

gogiska influenser har påverkat förskolan genom åren enligt Ingrid Pramling Samuelsson och 

Sonja Sheridan (1999).  

    Enligt Carl E. Olivestam och Håkan Thorsén (2008) var strävan i förskolans begynnelse 

förgrenat ut i två pedagogiska traditioner. Den första traditionen innebar att få bort social för-

nedring och tiggeri för utsatta barn. Utifrån Luthers katekes bildades ett samhällskoncept där 

barnen skulle få omvårdnad, etisk fostran och lära sig att arbeta. Katekesen har funnits med i 

det svenska samhället sedan 1500-talet och den utgick från de tio budorden men har under 

tidens gång anpassats i sin tolkning för att passa in i samhällets föränderlighet. Luthers kate-

kes innebar föräldrars rättigheter över barnet. I och med skolreformen 1919 ströks katekesen 

som värdegrund i skolan (Olivestam & Thorsén 2008). Den andra traditionen riktade sig till 

de barn som hade gynnsamma levnadsförhållanden. Denna tradition tillhör barnträdgården. 

Samhällsbehov var inte det primära i denna tradition, utan det var den pedagogiska aspekten 

med teori från Friedrich Fröbel. Även Fröbel agerade ur kristen syn, men utgick ifrån Nya 

testamentet som ansågs ta barnens parti (Olivestam & Thorsén 2008).  

  

2.1 Friedrich Fröbels syn på fostran 

Friedrich Fröbel (1782-1852) gjorde enligt Kennert Orlenius (2001) ett stort intryck på för-

skolans ideologiska inriktning under slutet av 1800-talet till mitten av 1900- talet. Fröbels 
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pedagogik lade grunden för betydelsen av barns lek i den meningen att den skulle vara fri, 

men vägledas av vuxna. 

    Pramling Samuelsson och Sheridan (1999) beskriver att Fröbel var inspirerad utav Johann 

Heinrich Pestalozzi (1746-1827) som i sin tur var influerad av Jean-Jaques Rousseau (1712-

1778). Det som Pestalozzi och Fröbel hade gemensamt var bildningsidealet av den fria män-

niskans danande/fostran där bildningsbegreppet sammanfogas till upplysning och till den fri-

het som upplysning ger. Fröbel anknyter bildningstanken till kindergarten/barnträdgårdarna, 

där lek, sysselsättning och bildning skulle dana och utveckla den fria människan. 

    Orlenius (2001) menar vidare att Fröbel utgick från barnen med de kända orden: ”Kom, låt 

oss leva för våra barn, låt dem leva tillsammans med oss, så kommer vi att genom dem vinna 

vad vi alla behöver”(s 55). Fröbel betonade barnens lek utifrån barnens natur, där barnet be-

traktas likt en planta som behöver vård och omsorg för att kunna utvecklas. I det synsättet var 

Fröbel inspirerad av Johann Amos Comenius (1592-1670) och Rousseau som båda hämtade 

förebilder från naturen. Comenius ansåg att blomman växer och utvecklas inifrån genom in-

neboende krafter. Fröbel ansåg att det var detsamma med barnet, om de vuxna ser till att det 

skapas goda förutsättningar för barnet att växa. Då kan växten/ barnet frodas, utvecklas och 

blomstra. Rousseau ansåg att allt i naturen var givet av Gud och allt i naturen liksom barnet 

var av god anda och fritt till sitt väsen, därför skulle barnet utifrån naturen utvecklas inifrån 

sina goda inneboende krafter, men i kombination med yttre stöd av den vuxna (Orlenius 2001; 

Pramling Samuelsson & Sheridan 1999). 

    Ledarinnorna i barnträdgårdar använde sig av Fröbel och hans synsätt där barnets natur 

skulle frodas och utvecklas. Fostran av barnen skulle näst intill vara fri, men läraren (ledarin-

nan), ”skulle likt en trädgårdsmästare varligt ansa och vårda det han satt att sköta, allt med 

sikt på växtens (barnets) utveckling”(Orlenius 2001, s 55). Både i barnträdgårdarna och i 

hemmen var det karaktärsdaning som gällde med Jesus och Gud som stora förebilder. Denna 

daning skulle inte ske genom sträng uppfostran enligt Fröbel. Barns fostran var på denna tid 

underordnad den moraliska utvecklingen. Denna utveckling ansågs vara styrd av en yttre lag 

given av Gud. Gud genomsyrade hela världen och dåtidens pedagogik syftade till gemenskap 

med Gud. Enligt Fröbel skulle ledarinnan vara varken en moder eller lärare, utan en vägledare 

både för barnet och mammorna, ge råd till dem angående uppfostran och leksaker. Då gällde 

en moralisk uppfostran som var präglad av en moderlig pedagogik av värme, känsla för barnet 

och att innehåll och metoder skulle likna vardagslivet (Orlenius 2001). 
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    Pramling Samuelsson och Sheridan (1999) skriver att dåtidens förskola skulle vara ett 

komplement till hemmet där barnen skulle växa med hjälp av leken, lärandet om naturen och 

hemmets fostran. 

 

2.2 Historik från 1930-talet och framåt gällande etik och värdegrund 

På 1930- talet uppkom idéer som lade grunden till den svenska moderna förskolan. Här kom 

makarna Myrdal, särskilt Alva Myrdal (1902-1986), att ha stort inflytande på politiken och 

samhällsdebatten (Kärrby 2000). Det socialpolitiska tankesätt som var i bruk ville fostra bar-

net till en rationellt tänkande människa med en gemenskap i samhället. Den moraliska kristna 

syn som hade präglat 1800-talet och början på 1900-talet var på väg att luckras upp. Gemen-

skap och socialordning skulle ersätta den auktoritära uppfostran. Vidare skriver Gunni Kärrby 

(2000) att Alva Myrdal kallade dåtidens förskola för storbarnkammare, där skulle barnet vara 

i centrum. Storbarnkammaren skulle ha både en social och pedagogisk funktion och forma 

människan till det nya samhället. Där fostran och utvecklingen var av betydelse för samhället. 

     Enligt Orlenius (2001) var förskolan för Alva Myrdal en rättighetsfråga, där skulle barns 

livsvillkor och sociala ställning utjämnas. Nu skulle även barn till medel- och överklass kunna 

lämna sina barn till dåtidens förskola som kallades ”storbarnkammare” och här skulle peda-

gogerna stödja barnens personlighetsutveckling, sociala uppfostran och barnets fria aktivite-

ter. 

    Kärrby (2000) påvisar att den moraliska syn man förut haft på barn att pränta in moral och 

att barnet skulle ha rätt beteende, togs över av den vetenskapliga kunskapen man nu hade om 

barnet. De nya rönen om de olika utvecklingsstadierna angående barnets fostran och under-

visning i storbarnskammaren, kunde nu mer styras av förväntningar på barns förmåga i olika 

åldrar. Nackdelen med utvecklingsstadierna var att man både i vetenskapen inom pedagogi-

ken, psykologin och läkarkåren började ifrågasätta vad som var normalt och onormalt med 

barnet. Dessa missförhållanden hade inte tidigare synts i samhället, på grund av den moraliska 

syn som förut hade präglat 1800-talet och större delen av 1900- talets början.     

    Under 1950-talet var den socialpedagogiska synen på förskolan i samhället fortfarande 

präglat av 1930-talets pedagogik. Under 1950 och 1960-talet kallades förskolan för lekskola 

eller daghem, här skulle barn från tre års ålder ha behållning av att vara tillsammans med 

jämnåriga enligt utvecklingsteoretiker, bland annat Erik H. Eriksson och Jean Piaget. Leksko-

lan hade som uppgift att ge barn gruppfostran som komplement till familjefostran. De idéer 

och tankar om förskolan som man hade fanns kvar från 1930-talet. Genom gemenskap med 

gruppen skulle barnen fostras till demokratiska medborgare. Familjens betydelse för barnets 
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utveckling av känslolivet betydde fortfarande mycket men man tonade ned barnets beroende 

av föräldrarna och istället poängterades barnet som en social individ som utvecklas bäst i 

gruppverksamhet tillsammans med andra barn (Kärrby 2000). 

    Kärrby (2000) fortsätter historiedelen med att skriva om Barnstugeutredningen betänkande 

(BU) som skrev ett program för barnomsorgen som var influerat av den politiska ideologi som 

vårt samhälle hade under denna tid. Dessa formulerade mål var för förskolan, och dessa peda-

gogiska mål av socialfostran var mer detaljerad i BU än de varit förut. Förskolan skulle inte 

bara fostra barnen till att förstå demokratiska värderingar, utan även till allsidig personlig-

hetsutveckling genom erfarenheter och upplevelser i omvärlden. BU såg förskolan som ett 

komplement till familjen i uppgiften att stödja barnets utveckling. Det skildes inte mellan om-

vårdnad och pedagogisk verksamhet, det fanns en helhetssyn på uppgiften att fostra barnet. 

     Under 1970 och även 1980-talet så hade förskolans pedagogik fått kritik för att vara för 

oklar, det blev fokus på pedagogens förhållningssätt mot barnen (Kärrby 2000). Den dialog-

pedagogik som då rådde fick kritik i BU på grund av att vara ett individualiserat synsätt, och 

den tycktes även ibland vara för fri i uppfostransperspektiv. Vid den tiden framkom att peda-

gogerna var osäkra på vilka normer och värderingar som gällde i gruppen. Gemensamma och 

enskilda mål kolliderade med varandra, därav ville man ha en pedagogik med en mer aktiv 

vuxenroll i aktiviteter som var planerade men även i lek- och temainriktad verksamhet (Kärr-

by 2000). 

 

2.3 Tidigare forskning  

Som tidigare forskning har vi valt att ta upp tre avhandlingar som behandlar etik i förskolan 

och skolan och som visar på nutida synsätt samt avgränsar vår studie. De valda avhandlingar-

na är: Susanne Linnér (2005): Värden och villkor – pedagogers samtal om ett yrkesetiskt do-

kument som utgår från ett vuxenperspektiv av etik. Eva Johansson (1999): Etik i små barns 

värld. Om värden och normer bland de yngsta barnen i förskolan som har ett barnperspektiv. 

Bodil Halvars-Franzén (2010): Barn och etik – möten och möjlighetsvillkor i två förskoleklas-

sers vardag där är fokus på sexåringar men hon har även intervjuat pedagogerna om deras 

uppfattning av etik. Dessa avhandlingar har vi valt för att Linnér (2005) och Halvars-Franzén 

(2010) visar på innebörden av etiska värden och normer för pedagoger samt pedagogers för-

hållningssätt. Johansson (1999) och Halvars-Franzén (2010) kopplas till hur barn lär etiska 

värden och normer. Eftersom vi ville förhålla vår studie inom förskolan så föll valet på dessa 

tre mycket intressanta avhandlingar. 
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     I Linnérs (2005) avhandling är det övergripande syftet att ge en djupare förståelse av de 

värden som grundas inom pedagogisk verksamhet. Dessutom är syftet också att problematise-

ra empirin och teoretiskt återge talet om värdegrunds frågor bland pedagoger i förskola och 

skola. 

    Linnér (2005) har utgått från Habermas kritiska kommunikationsteori som grundar sig på 

kritisk samhällsvetenskap och socialfilosofisk teoribildning, detta är ett perspektiv som för-

enar förståelsen för enskilda människors handlingar och deras kopplingar till kulturella och 

samhälleliga strukturer. Enligt Linnér (2005) har Habermas med grund i det dialektiska för-

hållandet mellan språklig kommunikation och sociala handlingars rationalitet utvecklat sin 

kommunikationsteori i termer av system och livsvärld. Termerna kan förstås som olika sätt att 

handla och förstå. De ska tolkas som olika diskursiva dimensioner av människors sociala 

värld och visar då på olika former av mänskligt tillvägagångssätt, attityder och integration. 

Med hjälp av Habermas teoribildning kunde hon dela upp pedagogernas samtal om värde-

grunden i fem diskurser. Den effektivitetsinriktade diskursen, den omsorgsinriktade diskur-

sen, den normativt traditionsinriktade diskursen, den kommunikativt inriktade diskursen och 

den individualistiskt inriktade diskursen. 

     Linnérs (2005) empiriska studie visar att det finns en mångfald av perspektiv som gör att 

värdegrunden inte blir en enkel uppgift. Det finns många åsikter, alla pedagoger har olika 

”glasögon” och ”ryggsäckar” gällande värdegrunden. De fem olika diskurserna tolkar olika 

sätt att se på värdegrund och det är dessa som bestämmer vilket förhållningssätt man har som 

pedagog. 

 

Det blir mot denna bakgrund viktigt att upparbeta en pedagogisk kompetens som innebär att skapa en 

gemensam medvetenhet om vari problemen består och hur de kan lösas. Det syns viktigt att ge pedagoger 

förutsättningar för att kunna förstå sig själva, sina handlingar och därigenom tillsammans med eleverna 

kunna skapa ett klimat som i sin tur öppnar upp för såväl självförståelse som omvärldsförståelse (s.169). 

 

    Avhandlingens syfte i Johansson (1999) är att få kunskap om hur de yngre barnen i försko-

la förhåller sig till varandra i etiska samspel och möten. Johansson (1999) vill få fram helhe-

ten och problematisera de yngsta barnens perspektiv på etik. 

    Johansson (1999) grundar sin forskning i livsvärldsontologi och har inspirerats av Merleau-

Pontys teori om den erfarande kroppen. Ursprunget för livsvärldsbegreppet har utvecklats ur 

fenomenologisk tradition som har det gemensamt att det beskriver mänskliga erfarenheter. 

 

Den kunskap som är möjlig för mig som forskare att erhålla med utgångspunkt från en livsvärldsansats är 

människors, i mitt fall de studerade barnens, levda erfarenheter så som de gestaltas i barnens handlingar 
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och förhållningssätt i den konkreta verklighet som är deras livsvärld och som jag också är en del av (Jo-

hansson 1999, s 28). 

 

    Johansson (1999) är svår att få fram ett kortfattat resultat ur. En av författarens slutsatser 

blir att rättigheter är en viktig aspekt av barns levda etik. Barnen erfar genom kroppen och 

värnar om etiska värden och normer, de upplever rättigheter och skyldigheter gentemot var-

andra, de gör överväganden för sina handlingar och de är ständigt ifärd med att förstå etiska 

värden. Utifrån rättigheter och andras väl som kan ses som två huvudrubriker grenar hon ut 

det i cirka 30 olika underrubriker där som har med etik och moral att göra. Både positivt och 

negativt.  

    Halvars-Franzén (2010) avhandling handlar om etiska tillkomster och vilka platser dessa 

möten äger rum. Där två förskoleklasser praktik undersöks utifrån en etnografisk ansats som 

innebär att studera människor i deras vardagliga liv genom att gå in och delta i aktörernas 

sociala kontext och göra iakttagelser och skriva ner dessa.  

    Ansatsen grundar sig i Emmanuel Levinas (1906-1995) alteritetsetik, där mötet med den 

Andre och dennes annanhet utgör det etiska mötet och att den Andres olikhet gör så att jag 

kan ta emot dennes olikhet och annanhet utan att göra om dennes tankar till mina tankar. Utan 

att jag som individ ska visa ett stort intresse för att den Andre ska få tycka, tänka, handla ut-

ifrån sitt själv. Avhandlingens fokus handlar om de sexåriga barnens olika möten i lek, i 

klassrummet, på rasterna och de möten som sker med natur och djur utifrån etiska aspekter. 

     Halvars-Franzén (2010) syfte är att utforska hur barn skapar och förkroppsligar etik genom 

att studera barns möten och deras möjlighetsvillkor i två förskoleklassers vardagliga praktik. 

Hon har även studerat pedagogers förhållningsätt gentemot barn och andra pedagoger. Hal-

vars-Franzèn (2010) kom fram till i resultatet av sin avhandling att vad man säger till var-

andra är viktigt i det etiska mötet samt hur det blir mottaget av den Andre. Att kunna förstå 

gränser och gränsdragningar av vad som bestämts i gruppen, vad som gäller, kan ibland vara 

svårt för barn att förstå eller leva upp till. När det gällde pedagogerna så kunde de samtala och 

reda ut det mesta som skedde mellan barn och andra pedagoger. Men det som ibland var till 

nackdel var att en del pedagoger kunde ta till olika roller till exempel att under en samling 

förvandlas till olika figurer och förställa sina röster, där rollerna lurade barnen att svara fel. 

De flesta barnen var med på förvandlingen medan andra barn inte var med på detta. Här me-

nade Halvars-Franzén (2010) att man inte ska gå ifrån sin professionella pedagogroll och lura 

barnen att till exempel svara fel, och i andra stunder samtala med barn hur de bör handla i 

etiska möten med andra barn och vuxna. Halvars-Franzén (2010) anser också att oavsett om 
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man är barn eller vuxen så leder inte ett etiskt tänkande och resonemang automatiskt till etiskt 

handlande, utan att etik är en ständig process som man dagligen måste diskutera och ta del av. 

 

2.4 Pedagogiska arbetsmetoder 

I vår studie ingår frågan om pedagogiska arbetsmetoder för arbete med etiska värden och 

normer. Dessa arbetsmetoder kopplar vi till tidigare forskning och våra forskningsfrågor då de 

visar på pedagogers förhållningssätt samt hur de kan arbeta med etik och på så vis kommuni-

cera lärande. I intervjuerna har fyra olika pedagogiska metoder nämnts. Dessa är Human Dy-

namics, EQ, Rollspel och Samling.
1
 Här går vi kortfattat in på innebörden av dessa metoder.    

    Human Dynamics är ett program som påvisar de inneboende möjligheter till utveckling 

som finns i människor. Human Dynamics är enligt Sandra Seagal och David Horne (1997) 

författare till Boken om Human Dynamics ett nytt verktyg för att förstå hur vi människor be-

arbetar information, hur vi lär, kommunicerar och löser problem, att förstå dessa processer. 

Human Dynamics visar på skillnader i människors sätt, ger förutsättning för effektiv samver-

kan, gör olikheter till en tillgång och utvecklar individer och grupper. Författarna menar att 

människor har tre universella principer som samverkar på ett speciellt sätt och formar olika 

sätt att vara. 

 

Alla människor har intellektuella, känslomässiga och kroppsliga förmågor; de är så grundläggande och 

universella i det mänskliga systemet att vi valt att kalla dem principer. Oavsett hur väl eller dåligt vi ut-

trycker dem, så är de mentala, emotionella och fysiska principerna aktiva hos alla (Seagal & Horne 1997, 

s 39). 

 

    Anne Sjödin (2009) beskriver i sin artikel att EQ (sv: emotionell intelligens) är en metod 

som ger barnen verktyg att träna och utveckla sociala och emotionella förmågor. De får träna 

på att identifiera och benämna känslor, inte bara på sig själva utan även på andra. Genom det-

ta får barnen en ökad självkännedom och deras empati och kommunikation utvecklas. Enligt 

Sjödin (2009) utvecklade Bodil Wennberg (legitimerad psykolog) EQ- metoden i Sverige 

1996. I metoden finns den så kallade EQ-trappan som används för att se den emotionella in-

telligensen utvecklas. Trappan har fem steg och börjar längst ned med självkännedom, empa-

ti, ansvar, kommunikation och slutar till sist med konflikthantering. 

     Genom rollspel kan en pedagog skapa en emotionell eller intellektuell förståelse för en 

komplicerad frågeställning. Det finns ofta ett intresse att förstå frågeställningen ur flera per-

spektiv. Rollspel gör det möjligt för deltagarna att utforska andra perspektiv och se deras möj-

                                                           
1
 Under vår litteraturstudie har vi upptäckt att det finns fler pedagogiska arbetsmetoder än så 

men dessa har ingen relevans för just vår studie. 
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ligheter. Exempel på svåra pedagogiska utmaningar som kan bearbetas med rollspel är utan-

förskap och främlingsfientlighet. Det är av stor betydelse att man förberett rollspelet väl och 

att man följer upp med diskussion om handlingen för förståelsen. 

(http://www.grul.se/phocadownload/pedagogik.pdf) 

    Enligt Britta Olofsson (2010) är en bra samling lustfylld, utmanande och spännande och får 

barnen vara aktiva deltagare så har samlingen blivit meningsfull. Vi tolkar Olofsson (2010) 

som att man i samlingen kan ta upp hur människor beter sig mot varandra på en generell nivå 

och på detta vis får barnen syn på etiska värden och normer. Barnen kan i gruppen komma 

fram till hur de ska vara mot varandra genom att alla får tala och lyssna på varandra. 
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3 Vad innebär etik, värden och normer? 

Vi ska i denna del av uppsatsen med hjälp av litteraturen förklara etik, värden, värdegrund 

samt normer. Vi kommer att förklara begreppen samt hur de kan förstås i förskolans kontext. 

Vi anser att de kommande två stycken vi har om etikteorier och etiska redskap är betydelse-

fulla för reflektion över människors, i detta fall forskare och pedagogers, tolkning av etik. I 

denna del kommer vi även att använda oss av Förordning om ändring i förordningen 

(SKOLFS 1998:16) om läroplan för förskolan som inte ännu tagits i bruk för att ta upp exem-

pel på värden i värdegrunden. Lpfö 98 nämns även den i ett sammanhang som vi anser inte 

ändras av den nya reviderade Lpfö 98 (SKOLFS 1998:16). En pedagogs förhållningssätt är 

enligt vår förståelse av största betydelse för arbetet med etiska värden och normer och har en 

given plats i denna uppsats. 

 

3.1 Etik, vad är det? 

Etik kommer från grekiskans éthos och êthos. Éthos avser vana eller sedvänja och kan jämfö-

ras med etikett. Êthos är däremot en ståndpunkt, en inställning och vårt förhållningssätt. 

Etik anses vara den reflektion man gör över sina handlingar. Etik måste prövas mot handling-

ar. Moral är latin och betyder sed, sedvänja, bruk. Förmågan att kunna välja gör människan 

till en moralisk varelse, menar Orlenius (2001).  Enkelt uttryckt är etik reflektion över min 

moral. När en person funderar över sitt förhållningssätt ägnar den sig åt etik. Personen funde-

rar då över värderingar, regler och normer som den styrs av (Jenny Gren 2007).  

 

Etik hör ihop med det sätt på vilket vi förhåller oss till livet som helhet. Det vi lägger vikt vid i vår yrkes-

utövning kommer därför att återspegla några av de värden, ideal och uppfattningar som präglar vårt liv i 

allmänhet. Moral och etik hör ihop och kan inte isoleras till utvalda bitar (Henriksen & Vetlesen 2001, s 

241). 

 

3.1.1 Etikteorier  

Jan Olav Henriksen och Arne Johan Vetlesen (2001) skriver i sin bok Etik i arbete med män-

niskor om olika etikteorier som kan hjälpa till att få närhet eller distans till problem. De tar 

upp pliktetik, diskursetik, nyttoetik, dygdetik, närhetsetik. 

     Med pliktetik menar Henriksen och Vetlesen (2001) att alla människor måste förhålla sig 

till plikter, att det finns mycket i livet som handlar om plikt. Immanuel Kant, tysk filosof, är 

den mest kände pliktetikern. Det pliktetikern frågar sig är vilka plikter som är våra moraliska 

plikter. Enligt Gren (2007) är principen i främsta rummet för pliktetikern. Henriksen och Vet-

lesen (2001)  menar att pliktetikens människosyn är att människan är fri och förnuftig och hon 
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använder sitt moraliska förnuft till moralisk självutveckling. Det finns stor respekt för männi-

skovärdet. Vad är förnuft? Det försöker vi förklara i stycket som benämnts redskap i etik. 

     Diskursetik vilar på samma bas som pliktetik. Diskurs översätter Henriksen och Vetlesen 

(2001) till dialogbaserad diskussion (deras kursivering) och de menar att diskursetikerna an-

ser att denna diskussion om olika moraliska ställningstaganden ger större förståelse av vad 

som är rätt och fel. 

     Handlingar bedöms i nyttoetiken efter vad de har för nytta, vad den bästa, nyttigaste följ-

den av en handling blir enligt Henriksen och Vetlesen (2001). Principer spelar lite om någon 

roll för en nyttoetiker. Det grundläggande problemet är dock att klargöra vad som är nyttigt. 

En nyttoetikers människosyn utgår från majoritetens intressen och de har svårt att försvara 

självständighet och rätt till liv (Henriksen & Vetlesen 2001). 

     Ett sätt att tänka inom dygdetik är att framhålla hur etiska problemformuleringar är knutna 

till olika kulturella ramar och människans plats och funktion i den konkreta kontexten. Mora-

lisk klokhet som tar hänsyn till olikheter i förutsättningar och uppsättningar av värden framför 

regler betonas. Moralisk klokhet är enligt Henriksen och Vetlesen (2001) att man har en 

fallenhet för att genom hållbara argumenteringar få ut det bästa av situationen. 

     Närhetsetik knyts till mötet mellan två individer. K.E Løgstrup är representant för denna 

teori. Här finns ett krav på ansvar och det har en givare och en mottagare. Ansvar kommer till 

oss utan att vi ber om det och vi måste ta besluten och konsekvenserna. Individen ger och får 

men ingen ger utan en löftet om att också få (Henriksen & Vetlesen 2001).  

   

3.1.2 Redskap i etik 

Enligt Gren (2007) finns tre begrepp som människan kan använda för att lösa etiska problem-

situationer. Dessa är empati, samvete och förnuftet. Kari Pape (2001) menar att ha empati är 

att kunna förstå och leva sig in i andras situation och att denna förmåga att ha empati är med-

född. Samvetet finns det enligt Gren (2007) olika teorier om som kommer från till exempel 

filosofi, religion och psykologi. En inre uppfattning om vad som är rätt och fel är den traditio-

nella förklaringen av samvete. Att använda förnuftet förklaras av Gren (2007) att människan 

använder sina livserfarenheter för att lösa etiska problemsituationer. Henriksen och Vetlesen 

(2001) menar att förnuftet kan upplevas olika eftersom vi är olika människor, vi har olika rol-

ler, och i etiska problem behöver man känna till alla olika sätt att uppfatta dessa problem för 

att få en riktig förståelse. 
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3.2 Värden 

Orlenius (2001) förklarar att värden betyder något som är eftertraktat. Ordet värden kommer 

från isländskan ”värdi” och är besläktat med ordet ”vörda”. Värden skapas av olika värde-

ringar, man prioriterar det önskvärda. Enligt Gren (2007) avser ett etiskt värde vad vi värderar 

högt, det som ger en människa en upplevelse av det värde den har som människa.  

 Individen gör en åtskillnad mellan egenvärde och instrumentella värden enligt Orlenius 

(2001). Egenvärde grundar sig på värden som är betydelsefulla för sig, människovärdet är ett 

slags egenvärde, ett värde som alla människor har. Medan nyttovärden är en väg för att nå upp 

till andra mål. Johansson (1999) förklarar att etiska värden handlar om de kvalitéer av positivt 

och negativt, gott och ont, som människan utrycker och känner i egna och andras handlingar. 

Värden för vad människan anser som gott och eftersträvansvärt blir tydliga för oss då vi inte 

är överens i mötet med andra människor Johansson (1999). 

 

3.2.1 Värden i förskolans värdegrund  

Med nedanstående citat vill vi förklara begreppet värdegrund i förskolans och skolans värld. 

 

Det var nödvändigt att tala om värden som värden, oförytterliga värden, tydliggöra vilka de var, 

vilken roll de skulle spela i en läroplan och varför och vilket förhållningssätt man skulle ha till 

dem. Det var dessa diskussioner som formade de begrepp som vi valde att kalla värdegrunden. 

Det var de värden som skulle utgöra en grund för skolans arbete (Skolverket 1999, s 8). 

 

Vi har här valt att förklara arbetet med de olika värden som finns i förskolans värdegrund med 

utgångspunkt från den reviderade Lpfö 98 (SKOLFS 1998:16) som ska börja gälla 1 juli 2011.  

    Människolivets okränkbarhet och alla människor lika värde handlar om att förskolan ska 

arbeta med att utveckla barnens förmåga till empati och omtanke. Förskolan ska också arbeta 

med att skillnader i människors uppfattningar och levnadssätt ses med öppenhet och respekt. 

  

Medvetenhet om det egna kulturarvet och delaktighet i andras kultur ska bidra till att barnen utvecklar sin 

förmåga att förstå och leva sig in i andras villkor och värderingar. Förskolan kan bidra till att barn som 

tillhör de nationella minoriteterna och barn med utländsk bakgrund får stöd i att utveckla en flerkulturell 

tillhörighet (s 5). 

 

 

    Individens frihet och integritet att ”alla föräldrar ska med samma förtroende kunna lämna 

sina barn till förskolan, förvissade om att barnen inte blir ensidigt påverkade till förmån för 

den ena eller andra åskådningen” (s 4). Barnens delaktighet och tilltro till sina förmågor ska 

grundas och få växa genom att barnen i förskolan får möjlighet att forma egna åsikter och 

göra val på sina villkor. 
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   Jämställdhet mellan könen betyder att förskolan ska motarbeta könsroller och konservativa 

könsmönster. Barnen ska oavsett kön ha samma chanser att utveckla sina förmågor och intres-

sen. 

     Solidaritet med svaga och utsatta visar på att barnens medkänsla och inlevelse i andra 

människors situation ska utvecklas och uppmuntras i förskolan. Omsorg om individens välbe-

finnande och utveckling ska prägla verksamheten. ”Inget barn ska i förskolan utsättas för 

diskriminering på grund av kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexu-

ell läggning hos någon anhörig eller funktionsnedsättning eller för annan kränkande behand-

ling” (s 3). 

    Respekt för allt levande och omsorg om sin närmiljö innebär att förskolan ska ha en positiv 

framtidstro och ett ekologiskt förhållningssätt som lägger stor betydelse vid miljön och natur-

vården. Detta betyder i sin tur att barnen genom förskolan ska tillägna sig en förståelse för sin 

egen roll i naturens kretslopp samt ett varligt förhållningssätt till natur och miljö. 

      

3.2.2  Framtida kompetenser   

Med tanke på vikten av fullt kompetenta samhällsmedborgare vill vi visa på Kari Papes 

(2001) studie om framtida kompetenser som finns att läsa i Socialt samspel i förskolan – att 

bygga broar mellan teori och praktik. Pape (2001) har med hjälp av Lpfö 98 formulerat vad 

som skulle kunna innebära att arbeta med full kompetens inom läroplanens olika områden. 

 

I förskolan är det vårt ansvar att förmedla etiska värderingar och normer och det är vår uppgift att upp-

muntra barnen att låta dessa bli en integrerad del av intellektet (Pape 2001, s 48). 

 

      

Pape (2001) anser att barns utveckling av framtida kompetenser handlar om att som pedagog 

åskådliggöra värdegrunden och stimulera barns sociala förmågor. Hon skriver vidare att ut-

ifrån lpfö-98 finns fyra olika kompetenser att arbeta med. De är: kommunicera, söka ny kun-

skap, kunna samarbeta samt social kompetens. Samtliga kompetenser är intressanta för de 

etiska värden som finns uppräknade i värdegrunden oavsett om det är från Lpfö 98 eller den 

nya reviderade Lpfö 98 (SKOLFS 1998:16).  

     Pape (2001) förklarar för att kommunicera krävs språk, men språk finns i många olika 

former såsom: talat språk, skrivet språk samt genom skapande. Kommunikation kräver sam-

spel och i samspel måste man kunna ta hänsyn till andra men också kunna uttrycka sitt jag. 
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     Att söka ny kunskap innebär att barnen måste få utveckla sin förmåga till samarbete och 

sin självtillit. Kunskap vinner barnen genom lek, samspel, utforskande och skapande men den 

vinns även genom reflektion, samtal och iakttagelse. 

     Förmågan att kunna samarbeta får barnen i leken där de kommunicerar och samarbetar. 

Genom att barngruppen ses som en central och aktiv del i barnets lärande och utveckling in-

nebär det för barnen finns ett krav på social kompetens. 

     Social kompetens är det som till största delen upptar läroplanen genom värdegrund, upp-

drag och mål menar Pape (2001). Social kompetens menar Pape (2001) är den del av männi-

skans kompetens som krävs för att interagera med andra människor. Social kompetens är en 

fråga om vilken värdegrund man har och i vilket sammanhang man befinner sig i.  

 Enligt Pape (2001) så förändras barns kompetens kontinuerligt med barns verklighet och oli-

ka sammanhang och det är vi vuxna som står för ramarna som barnen hålls inom. Vi kan inte 

förvänta oss av våra barn det som vi vuxna inte kan efterleva.  

     I allt detta ska pedagogen finnas för att stimulera, möjliggöra, vägleda och vara goda före-

bilder (Pape 2001). 

 

3.2.3 Pedagogers förhållningssätt 

I ovanstående stycke har vi skrivit om barnens framtida kompetenser som osökt leder oss in 

på pedagogens förhållningssätt som är av största betydelse för barns lärande av etiska värden 

och normer. 

 

Förhållningssättet påverkas av en individs erfarenheter, kunskaper, värderingar, känslor, relationer, kom-

munikationsförmåga och allt övrigt, som finns i den enskildes livshistoria och som förmedlas av viktiga 

personer men också allmänt av samhälle och kultur (Danielsson & Liljeroth 1996, s 25). 

 

Vi anser att man av citatet kan förstå att förhållningssätt inte är något statiskt då man hela 

tiden t.ex. gör nya erfarenheter, skaffar mer kunskaper, upplever och känner så länge man 

lever. Enligt Danielsson & Liljeroth (1996) blir förhållningssättet synligt i bemötande och 

samspel. 

 

Utveckling av förhållningssätt hos vuxna människor handlar främst om vidgad medvetenhet. I arbete med 

människor borde ett yrkesmässigt förhållningssätt innebära just utveckling av medvetenhet om hur man 

själv som människa påverkar andra och påverkas av andra – temat i denna bok (Danielsson & Liljeroth 

1996, s 24). 
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Halvars-Franzèn (2010) menar att ett pedagogiskt förhållningssätt innebär att som pedagog 

närma sig eller förhålla sig till det som sker utifrån ett medvetet val eller en pedagogisk stra-

tegi. Men det är inte alltid strategi eller medvetenhet som styr pedagogens handlande, utan det 

är pedagogens sätt att förhålla sig som skapar förutsättningar i vardagens etiska möten, i här-

och-nu situationer. Enligt Gren (2007) är det i mötet med andra som barnet utvecklar en vär-

degrund. Genom att barnet möter vuxna som är goda förebilder och tydligt förmedlar etiska 

värden så kan barnen ta emot dessa värden och förankra dem i sitt eget liv. Emellertid menar 

författaren att en pedagog inte får skynda på barnet utan att pedagogen ska vara lyhörd och att 

möjligheter ska skapas efter barnets behov. Halvars-Franzén (2010) påvisar att det kan vara i 

en planerad aktivitet med barnen som en spontan situation uppstår för ögonblicket, där peda-

gogen ska ta ställning till sitt agerande i det etiska mötet med barnet/ barnen eller med kolle-

gor. 

    Enligt Halvars-Franzèn (2010) så är det av stor vikt att pedagogens förhållningssätt är att 

vara närvarande, pedagogen ska även vara lyssnande och lyhörd både verbalt och kroppsligt. 

Det etiska mötet är i fokus i lyssnandets pedagogik, dels så är lyssnandet i fokus i det etiska 

mötet, inget kan uteslutas. Här hänvisar Halvars-Franzèn (2010) till både Levinas alteritetse-

tik, Sharon Todd och Carlina Rinaldi. ”Sharon Todd utforskar tre dimensioner av lyssnandet: 

lyssnandets språk, lyssnande som uppmärksammande av den Andres mening, samt lyssnandet 

som observans av det annorlundas eko” (Halvars-Franzèn 2010, s 49). Dessa tre synvinklar 

representerar en tanke om ett lyssnande som inte enbart visar respekt för och lyssnar intres-

sant till den andre, det visar på att lyssnandet kan ge gensvar som är etiska. Carlina Rinaldis 

lyssnandets pedagogik kommer från Italien, från Reggio Emiliafilosofin. Enligt Halvars-

Franzen (2010) så anser Rinaldi att lyssnandet är ett stort begrepp, det gäller alla våra sinnen: 

syn, beröring, lukt, smak, hörsel. Att lyssna innebär att pedagogen är öppen, lyhörd för att 

lyssna in samt bli lyssnad till. Att lyssna innebär att nya frågor uppstår och en dialog öppnar 

upp för barn och pedagoger att diskutera. I lyssnandets pedagogik ser man barn som rika och 

kompetenta, där barn sammanförs med varandra i dialogen. De blir då aktiva i sitt eget me-

ningsskapande. 

 

3.3 Normer 

Enligt Jenny Gren (2007) är normer anvisningar som talar om hur människor ska handla. 

”Normer utgör ett samlingsbegrepp för utsagor om handlingar som är önskvärda (= rätt, plikt) 

eller icke-önskvärda (= orätt, förbjudet)” (Orlenius 2001, s 15). Regler skapas för att realisera 

normerna. Orlenius (2001) menar att när normer formaliseras så att de blir konkreta i form av 
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till exempel regler, lagar och avtal. Johansson (2001) påtalar att normer oftast grundas på vär-

den och normerna formulerar hur det bör vara. 
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4 Val av teori 

Vi var från början inte säkra på vilken teori som skulle stämma överens med vår c-uppsats. 

De avhandlingar vi nämnt tar avstamp i olika teorier som Habermas kritiska kommunikations-

teori (diskurser), livsvärldsontologi samt Levinas alteritetsetik. Men vi ansåg att vår studie 

visade att förhållningssättet och arbetet med etiska värden och normer till största del handlar 

om samspel och kommunikation. Därför kom vi fram till att sociokulturellt perspektiv, där 

Lev Vygotskij är en huvudperson, passar vår studie. Här förstås samspel och kommunikatio-

nen mellan barn och vuxna/pedagoger, barn och barn. Det sociokulturella perspektivet ger 

även en syn på barns lärande. Genom detta perspektiv kan vi då även förstå hur barn lär etik. 

    Vi tog även till oss av och vill visa på Emmanuel Levinas alteritetsetik som vi anser är be-

tydande för förhållningssätt och samspel mellan individer. 

 

4.1 Lev Vygotskijs teori   

Enligt Espen Jerlang (2007) var Lev Semjonovitj Vygotskij (1896-1934) väldigt intresserad 

av att komma fram till att barns utveckling bestod av perioder eller zoner. Vygotskij menade 

att känslor och förståndet i barnet är viktiga i olika perioder i utvecklingszonen och att barnets 

inre förändringar i utvecklingsperioden är grundstommen för att de vuxna ska förstå och även 

kunna bestämma perioder. Det fanns enligt Vygotskij stabila och kritiska perioder. I den sta-

bila perioden som formas av en lugn utveckling som sker framåt, långsamt och på ett närmast 

anspråkslöst sätt så utvecklar barnet sin personlighet som sker med lite förändringar. I dessa 

bildar barnet nya erfarenheter och här skapar barnet nya perioder. 

     I den kritiska perioden sker kraftfulla förändringar, de börjar omärkbart, blir häftigare mitt 

i perioden och slutar hastigt. Kriserna kan ske när det gäller hårda tvister med barnets omgiv-

ning, när barnet är i obalans i känslolivet, när barnet ska lära sig något nytt som de inte för-

står. Eller om barnet går tillbaka i sin utveckling. Vygotskij menade att innan varje negativ 

yttring så förekommer en kreativitet som är positiv för barnets utveckling. 

     Enligt Jerlang (2007) framkommer det att Vygotskij ansåg att när barnet är i en viss ålder 

eller i en viss zon för barnets utveckling kan man se vad barnet kan göra själv utan hjälp. När 

barnet befinner sig i denna zon som för tillfället är aktuellt så finns det alltid nya områden 

som håller på att utvecklas inom barnets psyke och det kallade Vygotskij för den ”närmaste 

utvecklingszonen”. Där den vuxne ska stödja och vägleda barnet till egen förståelse och lä-

rande (Jerlang 2007). 
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4.2 Sociokulturellt perspektiv 

Enligt Säljö (2000) var Vygotskijs idéer och tankar grundstenarna för det sociokulturella per-

spektivet. Jerlang (2007) medhåller och skriver även att Vygotskij ansåg att det är i mötet med 

andra människor som individen utvecklas och även i den sociala omvärld som redan finns till 

innan barnet föds. Den sociala omvärlden är redan ett bestämt samhälle, med grupper, attity-

der och kulturella normer och den sociala omvärlden är grunden för att barnet kan utvecklas 

framåt. Det är genom individens verksamhet, och praktiska handlande som medvetandet ska-

pas och utvecklas. 

     Säljö (2000) hävdar att grundtanken för ett sociokulturellt perspektiv är hur man ser på 

individens, gruppens lärande och hur människan tänker och handlar. Även hur människan tar 

till sig och drar nytta av fysiska och psykiska resurser och att samspelet mellan individen och 

gruppen är betydelsefull. Men även andra faktorer är av betydelse i det sociokulturella per-

spektivet som kommunikationen och språket som spelar en avgörande roll för att individen 

ska kunna kommunicera, tänka, handla och lära sig. I kommunikationen betyder det att språ-

ket och tanken hålls samman, där språket styr det som individen tänker. Genom kommunika-

tionen så tar människan del av kunskaper, barnet blir medveten genom att lyssna vad andra 

samtalar om och hur andra ser på världen och då kan barnet skilja ut vad som är viktigt och 

intressant att ta del av i varje situation. Enligt Säljö (2000) kan kunskaper också ses som en 

hjälp till att se ett problem eller händelse som barnet redan har varit med om och har erfaren-

het utav. I det sociokulturella perspektivet är kommunikation en process där användandet av 

språket är kärnan och en sammankoppling mellan omgivningen och barnet. 

      Säljö (2000) påpekar att i det sociokulturella perspektivet så använder människan redskap 

och verktyg för att göra de språkliga och fysiska resurserna i vår omvärld begripliga och hur 

vi ska handla i den. Dessa redskap kallas artefakter och finns i människan vardags miljö hela 

tiden, och människan använder sig ständigt av dessa.  Människans handlande ses som ett sam-

spel med artefakterna och dessutom för att kunna lära med hjälp av dem. 

       Säljö (2000) anser som vi tidigare nämnt att det i sociokulturella perspektivet är fokus på 

samspelet mellan individen och gruppen, där processer av kommunikation och interaktion 

mellan individer har betydelse.  Allt lärande sker således i sociala praktiker, som inte alltid 

måste vara i en begränsad miljö som till exempel förskolan, utan att många insikter och fär-

digheter som barnet behöver ges genom andra i den närmaste omgivning. Säljö (2000) påpe-

kar att i det sociokulturella perspektivet så sker lärandet på olika nivåer, både individuellt och 

inom gruppen. Med detta menar författaren att barns lärande och utveckling påverkas av de 

olika erfarenheter som barnet varit med om förut. Barnet utvecklar och omvandlar sina kun-
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skaper och erfarenheter genom att samtala med sin omgivning, leka, skapa, vara nyfikna. På 

så sätt blir de nya erfarenheterna av kunskapen meningsfull och verklig för barnet (Säljö 

2000). En slutsats som vi drar är att det är viktigt att som vuxen och pedagog ha vetskap om 

att barn lär av sin omgivning oavsett om det är av vuxna eller barn. Dessutom att kunskapen 

och pedagogiken bör gå i framåtskridande riktning i barnets utveckling, med detta menar Jer-

lang (2007) enligt vår tolkning att lärandet och undervisningen bör läggas till rätta för barnet 

så att den gynnar barnets utveckling och styr utvecklingen.  

 

4.3 Emmanuel Levinas teori  

Halvars-Franzèn (2010) anser att det är i det etiska mötet – den etiska relationen med den 

Andre individen som är intressant utifrån filosofen Emmanuel Levinas (1906-1995) alteritet-

setik. Den grundar sig på mottaglighet inför den Andre människan och inte på det medvetna 

uppnådda tänkandet. Halvars-Franzèn (2010) påpekar att Levinas filosofi och tolkande av 

etik, som även utgår från frågandet om varandet (ontologin) och frågan om kunskap (episte-

mologin), har utmanat och skakat om det rådande västerländska universella tänkandet. Enligt 

Levinas alteritetsetik och tankegångar så uppstår etiken i mötet med en annan individ, i mötet 

med den Andre. Den andre som är subjektet blir till i och genom den Andres närvaro och eti-

ken är närvarande i alla mänskliga relationer. Halvars-Franzén (2010) menar att Levinas an-

såg att den Andres olikhet/alteritet är själva grunden för det etiska mötet. Han menade att för-

utsättningarna för ett etiskt möte är att man har en öppenhet för den Andre människans an-

nanhet, och att jag i mitt själv ska upprätthålla och värna om den andres annanhet. Låta den 

Andre tycka, tänka och handla utifrån sig själv. Enligt Halvars-Franzèn (2010) så bygger det 

etiska mötet även på välkomnande, gästfrihet och ansvar. Ett eget ansvar i mitt eget själv (ja-

get) och ansvar för den Andre.  I och med detta så uppstår även en relation i det etiska mötet, 

som inte alla gånger är harmoniska eller intima, utan kan vara krävande och uppslitande. Hal-

vars-Franzèn (2010) menar att vara pedagog och utifrån Levinas alteritetsetiska tankar ska 

pedagogen möta barn, kollegor, föräldrar och andra vuxna som den Andre i alla etiska mö-

ten/relationer och se den Andres annanhet med ett genuint intresse och nyfikenhet och tillåta 

den Andre att vara olik. 

 

Teoretisk sammanfattning 

Eftersom vi i vår studie kom fram till att etik till största del är samspel och kommunikation så 

valde vi att koppla vår studie till sociokulturellt perspektiv och Levinas alteritetsetik. I det 

sociokulturella perspektivet är det enligt Säljö (2000) fokus på samspel mellan barn och vux-
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na och i samspel är kommunikation och språk väldigt betydelsefullt för att ett lärande ska 

kunna ske. Halvars-Franzén (2010) menar att utifrån Levinas alteritetsetik och hans tanke-

gångar så uppstår etiken i mötet med en annan människa som med sin olikhet utgör grunden 

för det etiska mötet. Dessa perspektiv stämmer överens med vad vi anser är av betydelse för 

att förstå hur barn lär/erfar etiska värden och normer och förståelsen av detta. Dessa två per-

spektiv fokuserar som sagt på samspel och kommunikation och vi sammanför dessa på grund 

av att samspel sker i mötet med en annan människa och kräver kommunikation samt att 

kommunikation kräver samspel. 
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5 Metod och tillvägagångssätt 

Vi har utgått från kvalitativ metod vilket enligt Annika Eliasson (2010) innebär att man kan 

beskriva med ord samt att metoden är passande som redskap när man behöver tränga ned på 

djupet. Eva Johansson (1999) sammanfattar att ”Kvalitativ forskning syftar till att urskilja, 

analysera och vinna kunskap om kvaliteter av olika fenomen i dess mångfald” (Johansson 

2001, s 79). Enligt Eliasson (2010) innebär en kvalitativ metod att forskaren kan välja hur stor 

undersökningen kan bli oavsett tillvägagångssätt som t.ex. observationer eller intervjuer. 

 

5.1 Kvalitativa intervjuer 

Pål Repstad (2007) menar att kvalitativa intervjuer ofta kan visa sig mer effektiva i förhållan-

de till långvariga observationer. Vidare anser Repstad (2007) att samtal i miljön ofta är att 

föredra framför intervjuer samt att ställa konkreta frågor om de intervjuades konkreta vardag 

bär större vikt än allmänna frågor. En bra intervju anser Repstad (2007) kräver en grundlig 

planering av de teman man söker information om. 

 

En lyckad intervju skiljer sig inte särskilt mycket från vanliga lugna, stödjande och förstående samtal till 

vardags (Repstad 2007, s 97). 

       

5.2 Urval 

Vi har utfört fem stycken intervjuer med sammanlagt tio pedagoger i förskolan (förskollärare, 

barnskötare och fritidspedagog innefattas av det gemensamma namnet pedagoger). De försko-

lor vi använt oss av har vi haft någon slags anknytning till vi nämner dock inte dessa anknyt-

ningar då de kan röja dem. Dessa anknytningar har givit oss det Repstad (2007) kallar för in-

trädesbiljetter, alltså tillträde till fältet. Intervjuerna har ägt rum i tre olika landskap, fyra olika 

städer för att få lite spridning. Vi har fått med en friskola och en mångkulturell förskola även 

det för att få lite spridning och för att se om det finns någon skillnad i innebörd och uppfatt-

ning av etik. Samtliga förskolor kontaktades via telefon och fick via mail ta del av intervju-

brev samt Vetenskapsrådets Forskningsetiska principer inom humanistisk- samhällsveten-

skaplig forskning (2003). 

     Vi kallar förskolorna för 1,2,3,4,5 i vår studie. Vi hade i vår studie vid två intervjutillfällen 

problem med ljudupptagningen vilket gjorde att det var svårt att särskilja vem som sa vad. 

Efter gemensam reflektion beslöt vi att det inte var relevant för studien vem som sa vad utan 

det som var av intresse var vad som sades därför benämns citaten med förskola 1,2,3,4,5. 

Ibland sker citaten i dialog och då kallar vi dem pedagog 1 (P1) och pedagog 2 (P2).  
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     Förskola 1: Vi fick här intervjua en barnskötare som arbetat sedan 1985 och en förskollära-

re som arbetat sedan 2003. De intervjuades samtidigt. Förskolan består av sex pedagoger och 

trettiotre barn på två avdelningar, små- och storbarn. 

     Förskola 2: Vi intervjuade en förskollärare som arbetat sedan 1989 och en fritidspedagog 

som arbetat sedan 1997. De intervjuades samtidigt. Förskolan består av fem pedagoger och 

tjugofem barn indelade i två avdelningar, små- och storbarn. 

     Förskola 3: Intervjuade först en barnskötare som arbetat sedan 2001 sedan en förskollärare 

som arbetat sedan 1972. Förskolan består av två avdelningar med trettioåtta barn och där ar-

betar sju pedagoger. 

     Förskola 4: Här intervjuade vi en förskollärare som arbetat sedan 1979. Förskolan är stor 

med åtta avdelningar, tjugofyra pedagoger och cirka etthundratrettioåtta barn. 

     Förskola 5: Denna gång intervjuades tre förskollärare samtidigt. Den första hade arbetat 

sedan 1988, den andra sedan 1989 och den tredje sedan 1993. Förskolan består av fem avdel-

ningar som är så kallade syskongrupper, det arbetar tre pedagoger på varje avdelning och det 

finns plats för tjugo barn per avdelning.  

 

5.3 Etiska överväganden 

I vår studie har vi utgått ifrån Vetenskapsrådet Forskningsetiska principer inom humanistisk- 

samhällsvetenskaplig forskning (2003). När vi kontaktade de vi valt ut att intervjua så fick de 

varsin kopia av dessa principer. 

     I dessa forskningsetiska principer finns fyra huvudkrav som måste uppfyllas. 

De är: Informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet. 

     Informationskravet innebar att vi som forskare var tvungna att informera våra intervjudel-

tagare om vad ett deltagande i vår intervju innebar för dem. De informerades även om att det 

var fritt att avbryta om man av någon anledning inte ville vara med. Vi var också noga med 

att tala om att intervjuerna blev inspelade på mp3 samt att om de inte ville så kunde vi an-

teckna istället. 

     Samtyckeskravet innebar att vi var tvungna att få pedagogernas samtycke för att i vårt fall 

få komma dit och utföra vår studie/intervju. 

     Konfidentialitetskravet innebär att vi i vår intervjustudie har tystnadsplikt gentemot våra 

intervjudeltagare vad gäller om det funnits etiskt känsliga uppgifter i våra intervjuer. I övrigt 

kommer våra intervjudeltagare ej att nämnas varken vid namn, förskola, stad eller landskap. 



25 
 

     Nyttjandekravet innebär att de uppgifter de lämnat ut till oss i våra intervjuer är insamlade 

i forskningsändamål och får ej utlånas eller nyttjas av andra eller i annat syfte. De uppgifter vi 

fått i våra intervjuer kommer att förstöras efter godkännande av denna c-uppsats. 

 

5.4 Genomförande av intervju, analys- och tolkningsarbete 

Vi har valt att intervjua förskolepedagoger med hjälp av ett färdigt frågeformulär (se bilaga 1) 

som vi delvis delgett pedagogerna i förväg via ett intervjubrev (se bilaga 2). Frågorna har va-

rit så uppbyggda att det kunnat utvecklas följdfrågor det kallar Eliasson (2010) för en semi- 

eller halvstrukturerad intervju. Vad gäller intervjufrågorna så har vi utifrån vår kommande 

yrkesroll valt frågor som utgjort vår nyfikenhet av arbetet med etik och värdegrund i försko-

lan och utifrån dessa har vi genom vår problemformulering och vårt syfte med studien (se sid 

2) letat efter mönster. Vi har alltså frågat brett för att genom det som Repstad (2007) kallar 

”trattprincipen” dragit åt för att få ut det som vi genom problemformulering och syfte är ute 

efter. Vid intervjutillfällena har vi båda varit på plats i den förskolan som de/den intervjuade 

pedagogen/pedagogerna tillhört och vi har intervjuat en till tre pedagoger per tillfälle. 

    Vi har använt oss av en mp3-spelare (digital diktafon) för att spela in intervjuerna. Vi an-

vände den för att kunna få med allt som sägs på intervjuerna och ha hjälp av den för att tran-

skribera det inspelade materialet så ordagrant som möjligt vid renskrivningen. Repstad (2007) 

menar att det är en fördel att spela in intervjun på band och intervjuaren kan koncentrera sig 

på vad den som blir intervjuad säger och att intervjuaren inte behöver skriva. Enligt Repstad 

(2007) kan det vara enklare att gripa tag i andra frågor som dyker upp, och följa upp dem. 

Även i analys- och tolkningsarbetet påpekar Repstad (2007) hur viktigt det är att använda sig 

av det inspelade materialet och lyssna kritiskt på vad som kom fram under intervjun. I analys- 

och tolkningsarbetet har vi använt den litteratur som även används i bakgrunden för att för-

ankra studien. Repstad (2007) skiljer på analys och tolkning, han menar att:  

 

Analys av data är den process där man försöker få ordning på data så att man får fram ett mönster eller en 

struktur i dem så att det blir lättare att tolka. Tolkning av informationen är en genomtänkt värdering av 

datamaterialet i förhållande till de frågeställningar som behandlas i undersökningen (Repstad 2007, s 

127). 

 

Eftersom vi har gjort en tolkning av det som kom fram ur analysen av intervjuerna så är det 

enligt Gilje och Grimen (2007) en fråga om att alla tolkningar är lika bra, att ingen kan tala 

om för forskaren att en tolkning skulle vara bättre än en annan tolkning. Det tolkningsförfa-

rande vi har haft av data som vi har fått fram, beskriver Gilje och Grimen (2007) som herme-
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neutik, det menas att det som ska tolkas ska förstås och vara meningsfullt. De beskriver även 

de faser som tolkningsarbetet genomgår och det kallas för den hermeneutiska cirkeln eller 

spiral, där forskaren tolkar både helheten och delarna av det som ska tolkas, det innebär att 

inget av helhet eller del kan uteslutas, de hänger ihop. 

     I vårt intervjumaterial har vi försökt urskilja mönster i pedagogernas uppfattning av etik 

och värdegrund. Vi gjorde sammanställningen utifrån intervjufrågorna och fann att de flesta 

begrepp och ord följde samma mönster, vi fann även några få avvikelser.  

 

5.5 Svårigheter och begränsningar 

En svårighet som infann sig för oss vid transkribering var att vi fick en trasig mp3-spelare 

(som användes vid ljudupptagningen vid intervjuerna) som vid uppspelning hade ett ljud i en 

frekvens liggande över våra röstupptagningar. Detta gjorde det väldigt svårt att uppfatta vad 

som sades. Ljuspunkten var att vi precis gjort intervjun så vi hade en förståelse för de bitar vi 

ej kunde uppfatta. Det som var det värsta var att vi befann oss för långt ifrån universitetet för 

att kunna byta ut mp3-spelaren då vi hade en ytterligare intervju dagen efter på samma ort. 

Detta innebär att två av våra intervjuer delvis är tolkad av oss vi redan vid transkriberingen.  

     Ibland så pratas det på samma gång i intervjuerna vilket gör att det är svårt att uppfatta 

vem som säger vad, eller vad de säger. Vid det tredje intervjutillfället fick vi intervjua två 

pedagoger var för sig. Detta visade sig vara bäst med tanke på att vår mp3-spelare var trasig, 

det gick bättre att urskilja vad som sades.              

    Den stora utmaningen låg dock i att avgränsa sig för att etik är ett omfattande och komplext 

område.  
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6 Resultat  

När vi nu analyserat intervjuutskrifterna så har vi funnit mönster i de intervjuade pedagoger-

nas utsagor som vi här i resultatdelen valt att lyfta fram i enlighet med vårt syfte och vår frå-

geställning. Återigen är vårt syfte med denna c-uppsats att fördjupa innebörden av etiska vär-

den och normer för förskolepedagoger samt hur förskolepedagoger uppfattar att barn lär sig 

dessa. 

Genom att vi ställt dessa frågor: 

 Vad innebär etiska värden och normer för pedagoger i förskolan? 

 Hur lär barn etiska värden och normer enligt pedagogerna och finns det speciella ar-

betsmetoder för detta arbete? 

    Vi delar in resultatdelen i två överordnade avsnitt: Etiska värden och normer är samspel, 

goda relationer och demokrati och normer samt Barn lär etiska värden och normer. Dessa de-

las i sin tur in i ett antal rubriker som lyfter fram de intervjuade pedagogernas uppfattningar 

som bildar mönster.  

 

6.1 Etiska värden och normer är samspel, goda relationer och demokrati 

Pedagogernas kommentarer angående etiska värden och normer utgick från hur människor är 

mot varandra, hur människor bemöter varandra. Samspel menar pedagogerna spelar en oer-

hört stor del i arbete med etiska värden och normer.  

 

Det är etik hur vi bemöter varandra, pedagogerna måste välja ord, tonläge (förskola 1). 

 

    Pedagogerna tryckte på goda relationer gentemot alla inblandade i förskolan och då givet-

vis också föräldrarna till de barn de arbetar med. Det talades om läroplanens värden och nor-

mer och hur pedagoger får dem att omsättas i praktiken i verksamheten på ett sätt som var 

meningsfullt och konkret för barnen. Pedagogerna tog upp sådana begrepp som innefattas av 

värdegrunden som allas lika värde, solidaritet, integritet och en ömsesidig respekt samt empa-

ti. 

 

P1: Respekt innebär det för mig i alla fall. Respekt mot varje människa, alla är lika värda. 

P2: Det håller jag också med om. Tänker man på syftet i arbete är det det viktigaste, det är grunden man 

lägger, tycker jag, att förmedla det till barnen att alla är lika värda. Och att vi visar det, att vi är förebilder 

för att det ska bli bra (förskola 5). 
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    Demokratibegreppet kom också upp som är väldigt stort i sig. Pedagogerna visade sina för-

skolors likabehandlingsplaner och en del förskolor hade även etiska dokument som visade hur 

alla är mot varandra på avdelningen eller hela förskolan, som en form av trivselregler. Peda-

gogerna var även eniga om att etiska värden och normer behövde diskuteras och reflekteras 

över kontinuerligt, att etiska värden inte är beständiga utan förändras med samhället.
2
 Läro-

planens värdegrund är det som de intervjuade pedagogerna går efter när de tänker igenom 

arbetet med etiska värden och normer och pedagogerna tycker att det är av största vikt att pe-

dagoger strävar åt samma håll i vad förskolan satt upp för etiska mål.  

 

6.1.1 Pedagogernas betydelse för barns etiska lärande  

Pedagogerna anser att de stöttar och vägleder barnen, att de som pedagoger bidrar med råd 

och idéer och visar hur vuxna och barn är/gör mot varandra så att barnen får tankar om detta. 

”Sedan vill vi jättegärna få barn som tänker, funderar och som reflekterar, det är så himla 

spännande” (förskola 4). Det har i intervjuerna pratats mycket om att barnen ska få verktygen 

och chansen att försöka lösa etiska dilemman själva i första hand, men att pedagogerna är där 

ifall det inte lyckas. Pedagogerna arbetar med att förstärka att barnen hjälper varandra och 

tröstar varandra.  

 

En sak jag tänker på det är när, att man får avväga, man ska finnas där som pedagog med stora öron, man 

kan inte gå in och styra och ställa de måste få chans att lösa konflikter på egen hand (förskola 2). 

 

    På olika sätt har pedagogerna formulerat vikten av att lyssna på barnen. Det måste alltid 

finnas tid att lyssna och därmed vara lyhörd, detta är oerhört viktigt. Att skapa kontakt, att se 

barnen, att barnen vet att de kan berätta för pedagogerna och att barnen hämtar pedagogerna 

om de behöver hjälp.  

 

Vi försöker att inte döma eller värdera, eller tycka att det är fel deras beteende. Då får man den här tilli-

ten, det tror jag är en bra bas (förskola 4). 

 

6.1.2 Pedagogens etiska förhållningssätt är god förebild 

Det etiska förhållningssättet anses av pedagogerna vara hur man är mot varandra och hur man 

möter varandra, att vara en god förebild för barnen. Men också hur pedagoger är mot varandra 

                                                           
2
 Detta stämmer överens med hur pedagogerna talar om de etiska dokument de har, där de 

anser att de är levande dokument som är objekt för återkommande revidering. 
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kollegor emellan och stödjer varandra för att åstadkomma det bästa för barnen. Pedagog på 

förskola 1 säger: 

 

Det är viktigt att man känner stöd i varandra som kollegor, att man strävar efter samma mål, och att man 

gör det bästa för barnen. Det kan också handla om att göra barnen en björntjänst. Vi är faktiskt föredömen 

och fri uppfostran i all ära, men inte fri uppfostran så att vi struntar i det (förskola 1). 

 

Vi tolkar det pedagogen menar med björntjänst att barnen måste få ta ansvar och initiativ i sitt 

eget lärande. 

    Pedagogerna påpekar att det är viktigt att se att alla är olika och att det är en kunskap samt 

att pedagoger har ett förhållningssätt som visar att alla är lika välkomna. Förskola 5 nämnde 

också att genom att förstå att alla är olika så måste pedagogen lära sig barnen. Lära sig hur 

varje barn fungerar för att nå fram. 

    I en pedagogs förhållningssätt ingår också att vara professionell i den bemärkelsen att pe-

dagogen måste vara öppen för allt. ”Vi måste vara duktiga, proffsiga och acceptera att det 

finns andra synsätt” (förskola 2). Pedagogerna pratar här om goda relationer till barnen, till 

deras föräldrar, till sina kollegor. I detta ingår allas rätt att tycka och tänka då det till exempel 

finns religion och kultur, familjeförhållanden och politiska värderingar att ta hänsyn till i det 

etiska förhållningssättet.  

    Pedagogerna menar också att det är viktigt att var och en är säker på vilka värderingar de 

själva har. Pedagogerna anser att de kan ha olika uppfattning men att den värdegrund som 

finns på förskolan och i styrdokument är det som gäller i deras förhållningssätt som yrkes-

verksamma.  

    Det finns likabehandlingsplaner och ibland andra dokument som pedagogerna varit med att 

utforma och då har de ju gemensamt kommit fram till hur de ska tycka och arbeta med etiska 

värden och normer.  

 

Vi har likabehandlingsplan och det här etiska fundamentet. Vi har samarbetat och jobbat med dokumen-

ten, det är ju en jättestor bit, att man inte bara utser en som skriver ett dokument utan vi har pratat vi har 

diskuterat frågorna fram och tillbaka på olika sätt och vis olika grupper och sedan försökt få ned det till 

ett dokument med de regler som vi står för (förskola 5). 

 

Vi har fått ta del av flera etiska dokument som är ungefär av samma art men de går under oli-

ka benämningar som till exempel ”etiskt fundament” och ”värdegrunden”. Dessa dokument är 

i en generalisering av dem ”trivselregler” som talar om hur man bemöter varandra på försko-

lorna. 
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6.1.3  Etiska dilemman 

Eftersom vi tagit upp förhållningssätt så kommer vi även in på etiska dilemman som uppstår i 

arbetet med etiska värden och normer. Pedagogerna menar att vi har olika ”ryggsäckar”, olika 

förståelse, olika åsikter i och med det kan det hända att man inte alltid är överens.  

 

Det är viktigt att respektera varandra, vad är att respektera varandra? Det kan innebära olika för alla. Etik 

är så stort (förskola 3). 

 

 Den värdegrund som finns på förskolan följer pedagogerna dock.  Det är enligt pedagogerna 

mycket de behöver ta upp och prata om i etik och värdegrund för att undvika etiska dilem-

man. Samtliga pedagoger anser att de bör samtala och reflektera om det som skapar osämja 

eller divergerande uppfattningar mellan pedagogerna.  

 

Vi har väl grunden allihop, värderingarna vi har är väl likadana. Säger jag en sak så vet jag att jag får stöd 

av mina kollegor. Att vi kan prata med varandra om det är något. Men nu när vi sitter och säger det så 

funderar jag, vågar alla säga till (förskola 2). 

 

    Det kan till exempel vara bemötande eller barns konflikter som utgör etiska dilemman. En 

förskola nämnde till exempel hur pedagoger bemöter ett barn så att man inte kränker barnet.  

 

Hur säger man till ett barn utan att kränka det, på vilket sätt ska man tillrättavisa barnet utan att kränka. 

Vi pedagoger uppfattar inte detta likadant (förskola 1). 

 

    En förskola som vi intervjuade tog upp att de har svårt att nå familjer med utländsk bak-

grund. 

 

Sociala grupper är representerade men att vi inte når våra invandrare är ett etiskt dilemma faktiskt. Det är 

underbart och en tillgång med mångfald (förskola 2).  

 

Sammanfattande tolkning 

Vi har i analysarbetet av intervjuerna kommit fram till att innebörden av etiska värden och 

normer vid förfrågan var väldigt svårt, komplext för pedagogerna att sammanfatta för det in-

nefattar så oerhört mycket.  

    Pedagogerna i våra intervjuer ansåg att det alltid måste finnas tid att lyssna för att kunna 

skapa kontakt med barnen, för att få tillit. Halvars-Franzén (2010) menar att pedagogen ska 

vara närvarande lyssnande och lyhörd vilket är betydelsefullt för det etiska mötet. Pedagoger-

na talade också om att de ville att barnen så mycket som möjligt skulle lösa konflikter utan 

pedagogernas inblandning. Pedagogerna ville att barnen skulle tänka och reflektera. I Papes 
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(2001) tolkning av Lpfö 98 vinner barnen kunskap genom lek, samspel, utforskande, skapan-

de samt genom reflektion, samtal och iakttagelse. Detta menar Pape (2001) krävs för att ut-

veckla social kompetens för att fungera i samhället. 

    När det gäller pedagogers förhållningssätt så pratade pedagogerna om hur viktigt det var att 

som pedagoger på en förskola sträva åt samma håll, att som vi tolkar det, ha en gemensam 

tanke om etiska värden och normer i verksamheten. Pedagogerna pekar på vikten av självför-

ståelse och de anser att det alltid måste finnas en reflektion, en diskussion om etiska värden 

och normer vilket stämmer överens med Linnér (2005) som anser att det är av stor betydelse. 

Enligt Gren (2007)  måste pedagoger tillsammans definiera och konkretisera värdegrunden 

för att de ska kunna förmedla värdena till barnen.  

 

6.2 Barn lär etiska värden och normer 

Barnens lärande ska ske i en pedagogisk verksamhet så att omsorg, fostran och lärande bildar 

en helhet. Vi kopplar detta till Pape (2001) som skriver att barn måste utveckla olika kompe-

tenser. Bland annat ska de lära sig sociala kompetenser, att kunna kommunicera och uttrycka 

sig med hjälp av olika språk både verbalt och med kroppsspråk. I vår intervjustudie kunde vi 

visa på pedagogerna arbetar med etiska värden och normer och att barn lär dessa i följande 

underrubriker. 

 

6.2.1 Barn lär i samspel och gör förlåt. 

Ett dominerande mönster var att barn lär etiska värden och normer ”hela tiden i samspel med 

varandra och med vuxna, genom reflektion” (förskola 2).  

 

Det är ju olika i olika åldrar hos barnen. Det är ju det man jobbar med, de sociala bitarna. All kunskap, 

utan etiken tar de inte åt sig kunskap på rätt sätt heller (förskola 2). 

 

Det sociala samspelet det är ju egentligen det viktigaste vi ska lära våra barn för då kan de ta emot kun-

skapen (förskola 3). 

 

    Samspel innebär även för barnen lek och en pedagog sa att de lär mycket av etiska värden 

och normer i leken (förskola 3). Det framkom i intervjuerna att samspel med andra barn och 

vuxna har stor betydelse hur barn lär etik. Pedagogerna menar hur människor är mot varandra 

både vuxna och barn, hur människor bemöter varandra, genom att lyssna på varandra, respek-

terar den andres olikhet. Pedagogen frågar barnet vid en incident: Hur tänker du? Hur tänkte 

du nu? I vår analys av intervjuerna så är kommunikation väldigt betydelsefullt för barnens 
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lärande av etiska värden och normer då det generellt är viktigt hur man pratar med varandra, 

vad man säger, hur man säger och att man lyssnar på varandra. Dessutom fastnade vi för hur 

några av pedagogerna sa att de inte bara ville att barnen skulle säga förlåt utan att även göra 

förlåt.  

 

Att de gör en aktiv handling. Det är för lätt att bara säga förlåt (förskola 2). 

 

6.2.2 Pedagogen som god förebild. 

Det är en allmän övertygelse, självklarhet att pedagoger ska vara goda förebilder. Några av 

pedagogerna har tagit upp att: barn gör inte som man säger, barn gör som man gör. Pedago-

gerna anser att de måste vara tydliga exempel på hur man ska vara. Att de pratar mycket med 

barnen om att alla till exempel ska vara trevliga mot varandra, att det är tillåtet att vara olika, 

att vi är bra på olika saker.  

 

6.2.3 Etik är hela dagen lång?  

Några av pedagogerna i vår intervjustudie anser att de arbetar med etik hela tiden och barn lär 

etik hela dagarna. 

P1: Det är ju hela vardagen tycker jag, det är nu och här. 

P2: Det är ju viktigt att det är hela dagen. Inte att nu går vi ut och då behöver vi inte tänka på att Kalle slår 

Lisa. Man måste vara med och alert (förskola 5). 

 

Det är här och nu och båda parter måste få rätt att prata och lyssna. Inte bara nu var du dum utan man re-

der verkligen ut vad som hänt för det är egentligen inte det sista som hänt som är, utan hur börja det. Det 

har i regel börjat långt innan. Oftast är båda parter delaktiga till att det blivit knas (förskola 2). 

 

    Några pedagoger säger att de arbetar till och från med etik. En del pedagoger påpekar att 

utsträckningen av arbetet och barnets lärande av etiska värden och normer beror på barngrup-

pen, vilka åldrar det är på barnen. 

 

Det beror också på barngruppen. Har man många små så vill ju alla ha samma leksak och då är vi ju där, 

hela tiden med (förskola 3). 

 

    En av pedagogerna påpekar att när det väl fungerar, då fungerar det. ”I de stunderna går det 

väldigt lite kraft åt det, då har man ett flow i det” (förskola 4). Pedagogen menar här att det 

finns barngrupper som fungerar väldigt bra ihop så att de inte krävs så mycket energi i just 

arbetet och lärandet av etiska värden och normer. 
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6.2.4 Rollspel, EQ, Human Dynamics och Samlingen mot bakgrund av Lpfö 98.  

Två av förskolorna anger att de arbetar med varsin pedagogisk arbetsmetod, human dynamics 

respektive EQ och rollspel. Pedagogerna i de två förskolorna säger dock att de inte används 

hela tiden men de finns ändå med pedagogerna i deras tankegångar. En pedagog talar om att 

de ibland använder sig av rollspel för att lösa en konflikt. De vuxna spelar upp ett scenario för 

barnen, sedan får barnen komma med förslag på lösningar.  

Det är svårt det där att bara prata om det. De förstår ju inte utan man måste illustrera (förskola 3). 

 

    Den förskola som använde sig av rollspel nämnde också att de kunde använda sig av EQ-

metoden i barns lärande av etiska värden och normer. En annan förskola hade en metod som 

kallas Human Dynamics. 

 

P1: Vi har ju HD-utbildningen, den jobbar ju vi mycket med. Human Dynamics. 

P2: Vi har fått gå en fortbildning på vår avdelning, för vi önskade det (förskola 5). 

 

    Samlingen är också ett forum för att lära etiska värden och normer. De förskolor som hade 

samlingar tyckte att där kunde de arbeta med etiska värden och normer genom att ta upp om 

det hänt något speciellt i barngruppen eller om det ingick i ett tema. Det poängteras att sam-

lingen på inget sätt får peka ut någon eller några barn. Samlingen ska vara generell. ”Igår 

hände det här, då kändes det så här men man får inte peka ut några utan det är situationen man 

vill reflektera över med barnen” (förskola 3). 

     De förskolor som inte hade någon specifik pedagogisk arbetsmetod, men även de som 

hade, svarade att de diskuterade och reflekterade med barnen i varje situation. De menade att 

de var närvarande och försökte se och lyssna på det som sker hela tiden. Samtliga pedagoger 

sa att de i sina förskolor bryter ned läroplanen i delar, i detta fall värden och normer, för att 

sätta ihop den, konkretisera så att det passar hur de arbetar och för att inte missa någon del i 

den. 

 

6.2.5 Svårigheter 

I barns lärande av etiska värden och normer har pedagogerna delgett oss svårigheter. Två av 

förskolorna har nämnt att en svårighet kan ligga i värderingar barnen får hemifrån. Pedagogen 

menar dock att den värdegrund som finns i förskolan, gäller i förskolan. 
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Det som uppfattas i något hem som acceptabelt kanske i ett annat hem uppfattas som något hemskt. Man 

måste acceptera att barnen uppfostras hemma och att föräldrar har en påverkan. Den stora samhälleliga 

påverkan läggs på (förskola 1). 

 

    En annan svårighet som togs upp var hur pedagoger kan formulera sig på ett enkelt och 

kortfattat sätt så barnen förstår. Enligt vår tolkning menar pedagogen att de hela tiden måste 

tänka ut situationer och exempel som ger ett meningsfullt och konkret sammanhang för bar-

net. 

    Pedagogerna tänkte också på när det är mycket konflikter, så måste man ta reda på varför. 

 

Kan jag göra på något annat sätt? Kan vi handla annorlunda? Jag tänker nästan aldrig på att det är barnets 

fel, jag tänker på att jag måste förändra mig för att det ska bli en förändring hos barnet. Om jag har varit 

på ett sätt ett antal gånger och det händer ingenting. Det värsta jag vet är att tjata om samma sak, då tän-

ker jag att jag måste prova på något annat. Ibland måste man överraska lite eller skaka om lite eller bli 

väldigt knasig eller tokig själv, för att det ska ske någonting (förskola 4). 

 

     Ett annat exempel på en svårighet var, som vi förstod det, att om ett barn kom från en an-

nan kultur och hade extra mycket energi, så gällde det att förklara för de andra barnen att det 

inte var för att barnet var från just en annan kultur. Alltså att inte förknippa ett ”jobbigt” barn 

med en annan kultur. ”De barnen har inte språket, de blir inte förstådda” (förskola 5). 

     En pedagog såg ingen svårighet i arbetet med etiska värden och normer. Hon ansåg att hon 

var så pass gammal och arbetat så länge att hon visste vad hon ville med barnens lärande. 

     Ytterligare en svårighet som kan uppstå i barngruppen enligt några pedagoger är att en del 

barn har svårt att se andra barn, och då är det svårt för de barnen att det finns fler än ”jag”. 

Här handlar det om att deras utveckling och som pedagog förstå detta och försöka stötta så 

mycket som möjligt.  

 

Sammanfattande tolkning 

Enligt de intervjuade pedagogerna så lär barnen etiska värden och normer i samspel med vux-

na och barn. Samspel innebär också lek, leken innebär lärande. Kommunikation anser peda-

gogerna är väldigt betydelsefullt för lärandet av etiska värden och normer och utgör en del av 

samspel. Vi kopplar detta till det sociokulturella perspektivet. Säljö (2000) menar att barn lär 

genom samspel där språk och kommunikation är av betydelse. 

    Pedagogen ska vara en god förebild och ge tydliga exempel på hur människor är mot var-

andra menar pedagogerna. Detta överensstämmer med Linnérs (2005) resultatdel där hon fun-

nit olika diskurser i detta fall omsorgsdiskursen.  
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    Etik är enligt pedagogerna något som de arbetar med och barnen lär hela tiden. Men en 

pedagog menar att det finns stunder då allt fungerar och då krävs mindre energi till detta.  

    En del av pedagogerna har pedagogiska arbetsmetoder som används ibland. Vi har funnit 

en massa olika pedagogiska arbetsmetoder för lärande i etik i våra litteraturstudier och sök-

ningar på nätet. Samtliga av de intervjuade pedagogerna förklarar att läroplanen är den de 

arbetar med och konkretiserar för ett för barnen meningsfullt lärande i etiska värden och nor-

mer.  

    De flesta av våra intervjuade pedagoger kunde nämna någon svårighet i barns lärande av 

etiska värden och normer. Några av pedagogerna pekade på att det kan finnas fall då barnen 

har en annan värdegrund hemifrån. En av pedagogerna kunde dock inte komma på någon svå-

righet eftersom hon visste vad hon ville åstadkomma i barnens lärande. 
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7 Diskussion och slutsatser  

För att presentera ett genomtänkt arbete om innebörden av etiska värden och normer för för-

skolepedagoger samt hur förskolepedagoger uppfattar att barnen lär dessa har vi tagit upp det 

vi i litteraturen hittat om historik kring etik i dåtidens förskola och tidigare forskning kring 

etik. Historiken anser vi bidrar med förförståelse för vår studie och det vi skriver om i vår 

uppsats. Den tidigare forskningen bidrar med en nutida uppfattning av etik. Vi har även be-

skrivit begreppen etik, värden och normer på ett sätt som kopplas till pedagogers arbete med 

dessa begrepp. I resultatet har vi presenterat de mönster vi kunnat urskilja i intervjuanalysen 

med koppling till vårt syfte och våra frågeställningar. 

    Arbete med etiska värden och normer är viktigt i alla skolåldrar. Det gäller givetvis att pe-

dagoger kan anpassa arbetet till den åldersgrupp som undervisningen gäller. Värdegrunden 

verkar inte vara något som automatiskt växer fram hos alla individer, men är så viktigt att 

pedagoger behöver arbeta målmedvetet med detta. 

    Styrdokumenten säger inte något om hur pedagogen ska gå tillväga praktiskt i arbetet med 

etiska värden och normer. Lpfö 98 och den nya reviderade Lpfö 98 (SKOLFS 1998:16) anger 

endast att pedagogen har i uppdrag att arbeta med etiska värden och normer i förskolans vär-

degrund och att detta ska vara en del av den dagliga verksamheten. Pedagoger måste hitta sina 

egna vägar om de inte i sin verksamhet har en specifik pedagogisk arbetsmetod. Det blir följ-

aktligen pedagogens förhållningssätt och tolkning av styrdokumentens värden och normer 

samt pedagogens uppfattning av hur barnen tillägnar sig kunskap som blir avgörande för detta 

stora arbete. Här tycker vi att det är intressant att Fröbels tankar om att som vuxen skapa goda 

förutsättningar och stödja barnet i sin utveckling fortfarande är högaktuellt och självklart. Det 

är också intressant att man redan på Fröbels tid ansåg att barn lär genom lek. Dock är den 

kristna förebilden som Fröbel förespråkade inte aktuell i förskolans verksamhet i dagens sam-

hälle.  

    Vi ska nedan diskutera resultatet utifrån tidigare forskning och övrig litteratur samt de teo-

rier vi valt att koppla vår studie till. 

 

Etiska värden och normer är samspel, goda relationer och demokrati 

Vi hade en ganska stor geografisk spridning (med det menat att vi intervjuat i tre olika land-

skap) av de pedagoger vi intervjuade, som trots det enligt vår tolkning av intervjumaterialet 

visar på en likasinnad uppfattning av etiska värden och normer i förhållningssättet och i barns 

lärande. Utifrån forskningsfrågorna drar vi här en slutsats av att pedagogerna sa samma sak, 

fast på olika sätt som visar på att innebörden av etiska värden och normer för pedagogerna 
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och barns lärande av dessa till största delen består av samspel och kommunikation. Vår för-

ståelse är att innebörden av etiska värden och normer är en väldigt svår och komplex fråga för 

pedagogerna att besvara då etiska värden och normer består av så oerhört mycket som kan 

delas in i många olika begrepp och synsätt. Vi får här medhåll av Linnér (2005) som i sin stu-

die fått fram att det finns många perspektiv på värdegrund som visar på att arbete med värde-

grunden blir komplex. Pedagogerna tryckte dock på samspelet mellan individer. Bland annat 

hur man är mot varandra, respektera varandra och lyssna på varandra. 

    Att det alltid måste finnas tid att lyssna för att kunna skapa kontakt med barnen, för att få 

tillit och att som pedagog se varje barn och lära känna varje barn var något pedagogerna po-

ängterade. Vi tolkar att Halvars-Franzén (2010) menar att pedagogen ska vara närvarande 

lyssnande och lyhörd både verbalt och kroppsligt, vilket är betydelsefullt för det etiska mötet. 

Författaren skriver om Reggio Emiliafilosofin där pedagogen ska lyssna in, men samtidigt bli 

lyssnad till, på så vis uppkommer dialog och diskussion mellan barn och pedagoger. En av 

våra slutsatser blir att lyssnande ger och medför respekt mellan pedagoger och barn och vice 

versa. Vi vill härmed visa på att lyssnandet är en del av kommunikation, vilken är av stor vikt 

för arbetet med etik och kommunikationen har därigenom stor betydelse för vår studie. 

    I dialog och diskussion så fanns pedagogernas vilja att barnen genom detta så mycket som 

möjligt skulle tänka och reflektera över problem och konflikter utan att säga till eller blanda 

in pedagogerna. Givetvis så finns pedagogerna i bakgrunden och har vetskap om vad som 

försiggår om det skulle gå överstyr. Enligt vår tolkning av Pape (2001) som skriver om fram-

tida kompetenser hos barnen så är bland annat samspel, samtal och reflektion viktigt för att få 

kunskap och då givetvis också kunskap om etiska värden och normer. Detta ingår i det förfat-

taren kallar social kompetens som är ytterst viktig för att fungera i samhället. Här kopplar vi 

till sociokulturellt perspektiv där fokus är samspelet mellan individen och gruppen, där kom-

munikation och interaktion har stor betydelse (Säljö 2000). 

    Pedagogens förhållningssätt är enligt Danielsson och Liljeroth (1996) en förening av bland 

annat pedagogens erfarenheter, känslor, kunskaper och värderingar och förhållningssättet in-

nebär en förstorad medvetenhet av hur man påverkar andra och påverkas av andra. Halvars-

Franzén (2010) menar att pedagogens sätt att förhålla sig, är det som ger förutsättningarna i de 

etiska mötena. De intervjuade pedagogerna menade att de måste ha en självförståelse och vara 

reflekterande i sina egna värderingar men att den värdegrund som finns i förskolans styrdo-

kument är det som är styrande för pedagogernas förhållningssätt på förskolan. Pedagogerna 

trycker på vikten av att sträva åt samma håll, vilket de gör då de tillsammans utformar likabe-

handlingsplan och andra etiska dokument.  Återigen vill vi poängtera vad Gren (2007) anser 
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och det är att pedagoger tillsammans måste definiera och konkretisera värdegrunden för att de 

ska kunna förmedla värdena till barnen så att barnen skall kunna hantera dilemman och kon-

flikter som de med all säkerhet kommer att möta i livet. På 1970 och 1980-talet fanns kritik 

mot dåtidens flummiga pedagogik, där pedagogerna ofta blev osäkra på normer och värde-

ringar i förskolan. Genom denna studie anser vi att pedagoger är duktiga på att reflektera, dis-

kutera och konkretisera de värden och normer som pedagogerna ska arbeta med i förskolan.  

    Det är dock inte bara reflektion och konkretisering av värdegrund som krävs utan pedago-

gerna pekar på vikten av att de är goda förebilder till barnen. Gren (2007) menar att en peda-

gog ska som god förebild vara tydlig och lyhörd. 

    I förhållningssättet ingår också enligt pedagogerna att vara professionell med det menat att 

vara lyhörd och öppen. Öppen för andra synsätt och allas rätt att tycka, öppen för att männi-

skor är annorlunda och olik mig själv. Här anser vi att pedagoger bör ha i beaktande att barn 

kan ha svårt att någon annan tycker olika än dem själva. Det gäller då att förklara för barnet 

att det är okej att tycka olika. Vi kopplar detta till Levinas teori om alteritetsetik. Halvars- 

Franzén (2010) beskriver detta utifrån Levinas tankegångar, där mötet med en annan männi-

skas alteritet/olikhet är en förutsättning för att ett etiskt möte ska kunna uppstå. Levinas po-

ängterade att förutsättningarna för att det etiska mötet ska kunna bli till är att” jag som indi-

vid” har en öppenhet för den Andre individens Annanhet, och att ”jag” värnar om att den 

Andre är olik. Detta innebär att den Andre ska få tycka, tänka och handla utifrån sig själv. 

Levinas påpekade att de etiska mötena inte alltid är lugna utan kan vara fordrande. Här håller 

vi med Levinas att det etiska mötet kan vara svårt om man hamnar i ett resonemang och hand-

lande som är väldigt långt från vårt sätt att resonera och handla i de etiska mötena. Det som vi 

menar är att etiska dilemman kan uppstå, att man har svårt att acceptera och respektera vad 

den Andre säger, tycker och gör i sitt handlande, särskilt om det till exempel är en annan kol-

lega eller en förälder som näst intill kränker barnet.  

    Att säga till ett barn så att man inte kränker var ett av de etiska dilemman som togs upp av 

två pedagoger men då som en tanke om att pedagoger kan tänka olika i bemötandet av barn. 

Vad är att kränka? Att tänka olika är ett etiskt dilemma som innebär att det kan leda till kon-

flikter. Vi vill här hänvisa till de olika etikteorier som Henriksen och Vetlesen (2001) skrivit 

om vilka vi tidigare tagit upp. Med deras hjälp tolkar vi att människan kan ha olika sätt att 

vara etisk. Att människan kan tänka och försvara sina ställningstaganden enligt sin plikt 

(pliktetik), genom diskussion (diskursetik), vad är nyttigast (nyttoetik), dygder (dygdetik) 

eller genom mötet mellan två individer (närhetsetik). Vår tolkning är att pedagogerna i vår 

studie hamnar under diskurs- och närhetsetisk, då samspel och kommunikation står i centrum 
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för dem. Det finns också tre olika begrepp i Gren (2007) som vi anser utvecklas mer eller 

mindre hos människan men har stor betydelse i det etiska tänkandet som hjälp att lösa pro-

blem och konflikter. De är samvete, empati och förnuft. 

    Etik är som sagt väldigt stort och det finns plats för många tolkningar och uppfattningar 

mellan pedagoger. Pedagogerna i vår studie ansåg dock att de samtalar och diskuterar om nå-

got inträffar som känns fel.  

    Ovanstående stycke leder oss in på divergerande uppfattningar i vår studie, då de avvikelser 

som vi kunde urskilja i vårt sökande av mönster var få. Men vi kan konstatera att inte alla 

förskolor arbetade efter en speciell pedagogisk arbetsmetod. Endast en förskola hade problem 

att nå familjer med utländsk bakgrund vilket de såg som ett etiskt dilemma samt endast en av 

tio pedagoger menade att det inte fanns några svårigheter i arbetet med barns lärande av etiska 

värden och normer då hon visste vad hon ville med barnens lärande.  

 

Barns lärande av etiska värden och normer 

Vi har i vår studie funnit att barn lär etiska värden och normer genom samspel och kommuni-

kation med vuxna och barn. Vi vill här koppla detta till det sociokulturella perspektivet, där 

Vygotskijs tankegångar finns med som grundstenar och är av stor betydelse. Vi tolkar Säljö 

(2000) som menar att barn lär genom samspel, mellan vuxna- barn och barn- barn. Det är in-

teraktionen dem emellan, språk och kommunikation som gör att samspel ska kunna uppstå.  

Vi tolkar Säljö (2000) att barn lär och utvecklas av olika erfarenheter som de har varit med 

om tidigare. Dessutom att barn utvecklar och förnyar sina tidigare erfarenheter och kunskaper, 

genom samtal och samspel tillsammans med vuxna och barn i sin omgivning. På detta sätt får 

barnet nya erfarenheter av kunskap och dessa blir av mening för barnet. Vi tolkar det som att 

barnet lär och erfar etiska värden och normer med sin närmaste omgivning, som består av 

både vuxna och barn. I vår intervjustudie talade några av pedagogerna om att barnen gör för-

låt, vilket innebär en aktiv handling. Vi vill här koppla till Johansson (1999) som anser att 

barn lär och erfar etik genom sin egen kropp. Genom att barnen förkroppsligar etiken så får de 

en egen känsla och förståelse för etik samt att barnen kan förankra detta till sig själva och till 

sina erfarenheter de kan även sätta sig in i vad andra barn känner.  I barns lärande av etiska 

värden och normer ingår också pedagogen som en god förebild som kan ge tydliga exempel 

på hur man är mot varandra menar pedagogerna. Detta överensstämmer med Linnérs (2005) 

resultatdel där hon funnit olika diskurser och i detta fall förekommer den goda förebilden i 

omsorgsdiskursen. Även Gren (2007) påtalar vikten av goda förebilder i barns lärande av 

etiska värden och normer. 
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    Etik är enligt pedagogerna något som de arbetar med och barnen lär hela tiden. Vi får här 

medhåll av Johansson (1999) som menar att barn jämt är på gång med att förstå sig på etiska 

värden.  En av pedagogerna menar dock att det finns stunder då allt fungerar och då behöver 

pedagoger lägga mindre kraft på detta. Men vi tolkar det ändå som att de arbetar med etik 

kontinuerligt då förhållningssätt och vardagssituationer finns där omedvetet. Vi menar att det 

finns alltid någon situation under dagen som medfört att en ”regel” brutits som måste upp-

märksammas och påpekas. 

 

Svårigheter i barns lärande av etiska värden och normer  

Några av pedagogerna menade att ett barn kunde ha svårt att förstå att se andra barn, att det 

finns fler behov än ”mitt” behov. Då gäller det att förstå att det är en fråga om barnets utveck-

ling och att då stödja barnet. Här vill vi återigen koppla sociokulturellt perspektiv och Vygo-

skijs tankar om utvecklingszoner (Jerlang 2007). Med detta anser vi att det är betydelsefullt 

för pedagogen att ha denna vetenskap om hur barn fungerar i sitt tänkande i allt även när det 

gäller etik och värden. Enligt Jerlang (2007) är det av betydelse att pedagogen vet i vilken 

period eller zon som barnet befinner sig i eftersom allt är en lärande process. Säljö (2000) 

vidhåller att det är en process för barnet att lära sig, där barnet hela tiden ser och urskiljer nya 

dimensioner. I vår tolkning av Jerlang (2007) så ska pedagogen veta när barnet är mitt i en 

period/zon för att få en förståelse i hur man är mot varandra. Att barnet får vägledning och 

stöttning av pedagoger och andra barn i sin omgivning för att få grunden till ett lärande för 

livet angående etik och värdegrund är av stor vikt. Här frågar vi oss om pedagogen verkligen 

med all säkerhet kan veta i vilken period/zon barnet befinner sig i? I vår studie uttalade peda-

gogerna att de måste kunna förklara etik på ett konkret och meningsfullt sätt. För att kunna 

göra det behöver man, enligt dem, lära känna barnet och barnets behov för att kunna se varje 

barns utveckling. Därigenom förstå var barnet befinner sig i sin lärandeprocess och stödja 

barnet i det. Vygotskij kallade denna process för den ”närmaste utvecklingszonen” (Jerlang 

2007).  

    En annan svårighet som några av pedagogerna pekade på, är när barnen har en annan vär-

degrund hemifrån. I Lpfö 98 kan man läsa ”alla föräldrar ska med samma förtroende kunna 

lämna sina barn till förskolan, förvissade om att barnen inte blir ensidigt påverkade till förmån 

för den ena eller andra åskådningen” (s 4). Men innebär verkligen vår förskola och skolas 

värdegrund att barnen kan bli ensidigt påverkade av den? Detta är en ren reflektion som vore 

intressant att forska vidare i. 
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Pedagogiska arbetsmetoder i barns lärande av etiska värden och normer 

Det framkom i vår studie att en del av pedagogerna har speciella pedagogiska arbetsmetoder 

som används ibland men de finns enligt vår tolkning ständigt närvarande i pedagogens för-

hållningssätt. Som tidigare nämnts finns en uppsjö av metoder för etiskt lärande. De metoder 

vi tagit upp är Human Dynamics, EQ, rollspel och samlingar. Rollspel och samlingar ger yp-

perliga tillfällen att diskutera och visa etik för barnen och med barnen. De metoder vi träffat 

på finns det en del litteratur om och generellt utgår de från att visa på människors sociala och 

emotionella utveckling som till exempel ökad självkännedom, skillnader i människors sätt, 

kommunikation med mera. Tyvärr så har vi inte riktigt kunnat läsa in oss på de olika meto-

derna för att vara kritiska i negativ bemärkelse om någon metod. Den litteratur, internetsidor 

och pedagogernas utsagor om dessa metoder tyder på att de fungerar väl och bidrar till ett bra 

klimat på förskolorna bland barn och vuxna. 

 

En sista slutsats 

Enligt pedagogerna så är det läroplanen som alla pedagoger arbetar med i barns lärande av 

etiska värden och normer. Läroplanen delas enligt alla våra intervjuade pedagoger upp i bitar 

för att de lättare ska se vad det är som krävs av dem i barnens lärande. Dessa bitar konkretise-

ras för att ge ett meningsfullt lärande till barnen i förhållande till ålder och mognad. Här anser 

vi att arbetet med etiska värden och normer är ett så viktigt arbete i barngruppen att pedago-

gen egentligen behöver ha med det i sin utbildning för att arbeta med detta. Men vi anser att 

etik knappt finns med i vår lärarutbildning. De pedagoger vi har mött har arbetat så länge att 

de har läroplanen i ryggmärgen och de har plockat isär och konkretiserat den så många gånger 

så de verkar veta vad de gör. Det räcker inte bara med sunt förnuft, eftersom sunt förnuft har 

olika innebörd för olika människor. Alla har olika förståelse och olika erfarenheter och för-

nuftet torde utvecklas med åren och erfarenheterna. Vi vill sluta med att citera Linnér (2005) 

angående moralutveckling i lärarutbildningen.  

 

Vem/vilka i lärarutbildningen tar ansvar för studenternas moralutveckling? Om det nu är viktigt att stu-

denterna ska få möjlighet att utveckla förståelse för såväl egen som elevers moralutveckling blir det 

synnerligen väsentligt att i lärarutbildningen skapa villkor för fördjupade samtal (Linnér 2005, s 172). 

 

7.1 Diskussion om metodval 

För att besvara vårt syfte valde vi att genomföra kvalitativa intervjuer. Vi satte oss in historik 

och i tidigare forskning kring etik i förskolan med hjälp av litteratur. Detta för att läsaren och 

vi själva skulle få klarhet i vilken människosyn och uppfattning av etik som funnits och finns. 
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I slutdiskussionen har vi därför kunnat komma fram till hur pedagoger uppfattar etiska värden 

och normer i förskolan både i arbetet och i barns lärande. Det handlar om samspel, goda före-

bilder och demokrati. 

    Ett alternativt tillvägagångssätt hade kunnat vara en enkätstudie. Den hade dock inte gett 

oss det djup som vi eftersträvade då intervjuer kan leda till följdfrågor och ett samtal som för 

fram tankar och idéer som inte kommer fram genom att besvara frågor på papper.  

    Genom att vi tagit del av andra författares texter kring ämnet etik och värdegrund kan det 

resultat som vi kommit fram till tolkas olika av oss författare. Det har varit av stor vikt att vi 

som författare har varit eniga om hur litteraturen skall tolkas och dess innebörd. Vi har 

gemensamt bearbetat och sammanställt alla delar i uppsatsen, vilket styrker trovärdigheten 

genom att materialet blivit gemensamt genomarbetat flera gånger. Därmed minskar risken för 

feltolkning.      

 

7.2 Fortsatt forskning 

Då vi pedagoger har ett uppdrag som innebär att vi ska arbete med etiska värden och normer i 

förskolan, anser vi att denna studie har relevans för blivande pedagoger. Vi anser att etik bor-

de vara ett ämne i sig inom Lärarprogrammet. Det finns så mycket som är etik i yrket som 

pedagog. Fortsatt forskning i ämnet skulle kunna vara att genomföra en liknande studie i ett 

område med större andel elever med etnisk bakgrund än andel elever med svensk bakgrund 

för att se om det är finns någon skillnad i arbetet med etiska värden och normer. Även en stu-

die av fler friskoleförskolor skulle också vara intressant för eventuella skillnader. Vi fick ty-

värr bara med en mångkulturell förskola och en friskoleförskola. Resultatet vi kommit fram 

till skulle kunna bidra till en djupare förståelse av arbetet med etiska värden och normer och 

förhoppningsvis bidra till fler kvalitativa studier i ämnet då vi anser att det behövs för att det 

är ett oerhört stort ämne som kan vinklas på många olika sätt och efter flertalet begrepp. 

Ytterligare forskningsidéer är: 

 Att se på arbetet med eller barns lärande av etiska värden och normer genom att jäm-

föra flera förskolors likabehandlingsplaner. 

 Att se på relevansen av att vara utbildad pedagog för arbetet med och barns lärande av 

etiska värden och normer. 

 Att titta på värdegrunden utifrån vad Lpfö 98 skriver om att föräldrar inte ska behöva 

tänka på att deras barn blir ensidigt påverkade. 

 Att se på makt kontra etik genom att utgå ifrån etikteorier och Foucault. 

 Att utgå från modernt kontra postmodernt perspektiv på etik (Zygmunt Bauman) 
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      Bilaga 1 

 

Intervju-frågor till C-uppsatsarbetet  

 

 Vad innebär etiska värden och normer för dig/er? 

 

 Hur lär barn etiska värden och normer? 

 

 Har ni som pedagoger utvecklat något slags etiskt dokument samt regler? Får föräldrar 

till de barn ni arbetar med ta del av detta dokument? Konstruerar ni regler att följa i 

detta dokument? 

 

 Hur viktig är Lpfö-98 för ert arbete med värden och normer? Styr den eller fungerar 

den vägledande eller fungerar arbetet ändå? 

 

 Har ni någon speciell arbetsmetod när ni lär barn etiska värden och normer? 

 

 Finns det någon tidpunkt under dagen då arbete med etiska värden och normer lämpar 

sig bäst? I så fall varför? 

 

 Är ni som pedagoger alltid överens om etiska, moraliska värden/synsätt? 

 

 Hur gör ni när ni inte är överens? 

 

 Kan ni hamna i konflikt när ni tänker olika om hur barn lär etik? (t.ex. om en konflikt 

dykt upp bland barnen och ni ser olika vägar att lösa den?) 

 

 Vad är det svåraste när man lär barn om etiska värden och normer? 

  

 Hur stor del av verksamheten går åt till arbete med etik? Tidsmässigt. 
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Bilaga 2 

     Örebro 10-10-08 

Hej 

Vi vill i förväg tacka er för att vi skall få komma och intervjua er. Intervjuerna 

kommer att handla om frågor angående etiska värden och normer (värdegrund). 

Vi bifogar våra forskningsetiska principer som är tagna från Vetenskapsrådet. Vi 

kommer att vara två stycken intervjuare och kommer att vilja använda oss av 

bandinspelning för att underlätta intervjuerna. Om ni av någon anledning inte 

önskar att bli inspelade accepterar vi givetvis det. 

Vi vill att ni ska få tänka över fyra av våra frågor innan vi kommer till er. Resten 

sparar vi till intervjudagen. 

 Vad innebär etiska värden och normer för dig/er? 

 Hur lär barn etiska värden och normer? 

 Har ni som pedagoger utvecklat något slags etiskt dokument samt regler? 

 Är ni som pedagoger alltid överens om etiska, moraliska värden/synsätt? 

 

Med Vänlig Hälsning 
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