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Abstract 
 
Titel: Vi jobbar med framtidens världsmedborgare - Hur barnkonventionen och 
värdegrunden konstrueras i förskollärares berättelser  
Författare: Anna Werle och Linnéa Östergaard 
Nyckelord: Barnkonventionen, Värdegrunden, Barns rättigheter, Barn, Förskola, 
Förskollärare, Diskurs, Diskurspyskologi, Tolkningsrepertoar, 
Socialkonstruktionism 
 
Syftet med studien är att bidra med kunskap om hur barnkonventionen och värdegrunden 
konstrueras i förskollärares berättelser om förskolans verksamhet. Empiriinsamling har skett 
genom tre stycken fokusgruppsamtal med sex deltagande pedagoger, samtalen är 
ljudinspelade och därefter transkriberade. Studiens metodologiska ansats och analysverktyg 
bottnar i socialkonstruktionism och diskurspykologi. Analysens fokus ligger på att studera 
förskollärarnas retorik samt de tolkningsrepertoarer och diskurser som framkommer där. 
I resultatet av studien framkom flera olika tolkingsrepertoarer och diskurserna Framtid, 
Mångkultur och förhållningsätt. Resultatet presenterar en strävan hos pedagogerna att 
implementera och arbeta medvetet med barnkonventionen och värdegrunden i 
förskolansverksamhet.  
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Förord 
 
Ångest, frustration och trötthet var känslor som vi trodde skulle infinna sig under detta 
examensarbetets gång. Även om dessa känslor dykt upp då och då så kommer vi minnas 
tillbaka med glädje och stolthet. Vi känner nu att det har varit mycket roligare än vad vi 
trodde från början att skriva examensarbete. Äntligen är vi på väg in i mål efter tre och ett 
halvt år, det är med iver vi äntligen ska få komma ut och arbeta med det som vi så länge har 
längtat efter. Arbetet som förskollärare! 
 
Vi vill tacka de som har hjälpt oss att nå dit vi är idag. Först av allt vill vi rikta ett tack till de 
pedagoger som deltagit studien det är ni som gjort det möjligt att skriva det här 
examensarbetet, utan er medverkan hade det aldrig gått. Vi vill tacka våra handledare Liselott 
Frtizdorf och Kristina Holmberg för att ni trott på oss när vi själva har tvivlat och för att ni 
med er kunskap och era goda råd hjälpt oss igenom examensarbetet. Vi vill även tacka 
Annika Elm Fristorp, Anniqa Lagergren och Ole Olsson för examinationen av vårt arbete. Ett 
tack vill vi även rikta mot Marie-Helene Zimmerman Nilsson och de andra lärarana som varit 
drivande och motiverande under vår utbildning vid Högskolan i Halmstad, ni har gjort att vi 
är där vi är idag. Slutligen vill vi även tacka varandra för det goda samarbetet som vi haft 
under studiens gång. Vi har haft ett stort stöd av varandra och hjälpts åt i alla lägen vilken 
innebär ett likvärdigt gemensamt ansvar för hela arbetet. Nu ger vi oss med glädje in i 
yrkeslivet som förskollärare! 
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1. Introduktion 

Mina egna rättigheter 
Av: Ann-Marie Körling 
 
Jag har rätt till mitt skratt och min lycka, 
du har ingen rätt att göra den mindre, trampa på, förminska, förstöra eller förgöra den. 
Jag har rätt till mitt skratt och min lycka. 
Du har ingen rätt till den. 
Du förvaltar att den får utrymme. 
 
Rätt förvaltat 
Så delar jag plats, mig själv, mina tankar, mina berättelser, min yta och min glädje och skratt. 
Med dig. 
(Körling, 2009) 
 
I dagsläget är Sverige ett av få medlemsländer i Förenta Nationerna som inte anammar 
barnkonventionen som lag. Åsa Regnér, Barn- äldre och jämställdhetsminister och Ingela 
Thalén fd. Socialminister skrev i februari 2015 en debattartikel där de förklarar att år 2016 
ska det finnas ett färdigt förslag till en ny barnkonventionslag. De motiverar beslutet om att 
barnkonventionen ska bli lag som att det är en viktig del av arbetet för att förverkliga 
regeringens målsättningar om att Sverige ska vara ett av världens bästa länder att växa upp i. 
Det här tyder på att barnkonventionen blir ett styrdokument för förskolan att förhålla sig till 
och Hulphers (2011 s.291) beskriver att alla som arbetar med barn och ungdomar måste ha 
övergripande kunskaper om barnkonventionen. 
 
Forskingsproblemet som det här examensarbetet tar avstamp i bottnar i ett underskott på 
forskning om värdegrunden och barnkonventionen i förhållande till förskolan. Att 
barnkonventionen i förhållande till förskola och skola är ett område som behöver beforskas 
ytterligare beskriver Kahirman-Öztürk, Refika & Güler (2012) och Englund (2008 s.31). 
Ansats tas även i våra egna erfarenheter om att begreppen ofta används utan att förskollärare 
lägger något innehåll i dem. Författare som Englund (2008), Hägglund & Pramling 
Samuelsson (2009) och Mulerhorn Te One (2008) tar upp vikten av pedagogers kompetens i 
ett arbete med värdegrund, mänskliga rättigheter och socialt hållbar utveckling. Flera av 
författarna sätter pedagogens förhållningssätt i fokus vilket även är vår avsikt. Problemet 
avsmalnas genom att vi vill undersöka vad förskollärarna själva berättar om dessa begrepp 
utifrån sin verksamhet och vi är intresserade av vilket innehåll förskollärarna själva tillskriver 
dessa begrepp utifrån förskolans verksamheter. I den här studien benämns deltagarna i 
fokusgruppssamtalen som pedagoger, förskollärare och lärare eftersom de alla har 
pedagogisk examen från högskola eller universitet. Thelander (2009) och Dahlbeck (2012) 
poängterar pedagogens roll i att skapa lärande för barnen om barnkonventionen (och hållbar 
utveckling). I examensarbetet väljer vi därför att fokusera på vad pedagogerna berättar om 
värdegrunden och barnkonventionen. 
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Barnkonventionen är väsentlig för värdegrundsarbetet konstaterar Skolverket (2013 s.21). I 
examensarbetet dras en likartad parallell mellan barnkonventionen (UNICEF Sverige, 2009) 
och förskolans värdegrund (Skolverket, 2010) där liknande värderingar förs fram. Till 
exempel värderas demokrati och demokratiska rättigheter högt i de båda styrdokumenten. 
Således är det av vikt att barnkonventionen får bli en del av den pedagogiska verksamheten i 
förskolan och den här studien är riktad mot förskolans pedagogiska fält. Studien blir därmed 
intressant för verksamma pedagoger i förskolan genom att den avser att synliggöra rådande 
diskurser och tolkningsrepertoarer inom området. Studien blir även intressant för det 
pedagogiska forskningsfältet då den strävar efter att bidra med ny kunskap. 
 
Den vetenskapsteoretiska utgångspunkten för examensarbetet är socialkonstruktionism som 
förträder inställningen att det är i språkanvändningen som verkligheten och olika företeelser 
skapas (Lindblom, 2011, s.42). Socialkonstruktionism grundas på att kunskap skapas i mötet 
mellan människor genom språket och det är interaktionen som är av intresse (Burr, 2003, s.4). 
Perspektivet kommer att förklaras ytterligare i kapitel 3. White (2004 s.9) beskriver en 
diskurs som ett ramverk av idéer, när dessa idéer är generellt accepterade ses dessa som 
kunskap. När idéerna endast återfinns hos individen utan generalisering ses dessa som tro 
eller övertygelse.  
 

1.1 Syfte och forskningsfrågor 
 
Syfte 
Fokus i vårt examensarbete ligger på det sagda ordet och vad förskollärarna i 
fokusgruppsamtal berättar om värdegrunden och barnkonventionen i verksamheten. Studien 
utgår från tre förskolor i syfte att finna samband i form av sociala konstruktioner och 
diskurser samt problematisera dessa. Vi vill bidra med kunskap till hur förskollärare uttrycker 
sig om barnkonventionen och värdegrunden. 
 
Syftet med studien är att bidra med kunskap om hur barnkonventionen och värdegrunden 
konstrueras i förskollärares berättelser om förskolans verksamhet. 
 
Frågeställningar 
● Hur framställer pedagoger barnkonventionen och värdegrunden? 
● Vad berättar förskollärare om värdegrunds- och barnkonventionsarbete i förskolan? 
● Vilka tolkningsrepertoarer och diskurser identifieras i förskollärarnas berättelser om 

värdegrunden och barnkonventionen? 
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2. Områdesöversikt 
Den tidigare forskning som vi finner relevant för det här arbetet har vi har valt att presentera 
som tre teman under rubrikerna: Värdegrunden i förskolan, Förskolan och barnkonventionen 
samt Ett framtidsinriktat arbetssätt. 
 

2.1 Värdegrunden i förskolan 
Hur tidigare forskning framställer värdegrunden i förhållande till förskolan blir av vikt för 
den här studien eftersom värdegrunden som begrepp är en del av det som undersöks här. I 
forskningen presenteras en röd tråd som handlar om demokratiska värderingar i förhållande 
till värdegrundsarbetet i förskolan. 
 
I den artikel som Ribaeus (2014) författat undersöker förskolans demokratiuppdrag utifrån 
barn och pedagogers kommunikation, samspel och handlingar i förskolans praktik. Under tre 
års tid har Ribaeus genomfört fältstudier på en förskola där hon observerat fem pedagoger 
och 20 barn. Demokratiuppdraget handlar enligt studien om de förmågor som barn behöver 
utveckla för att bli delaktiga i ett demokratiskt samhälle både här och nu men även i 
framtiden. Det poängteras även att det här uppdraget är extra viktigt just nu när 
antidemokratiska rörelser fått fäste både i Sverige också resten av Europa. Utbildning och 
demokrati kan motverka de antidemokratiska krafterna och bidra med en hållbar 
samhällsutveckling. Ribaeus visar på att förskollärarna ser förskolan som en viktig 
demokratisk praktik där barn bör ha inflytande men att förskolans demokratiuppdrag är 
komplext och mångfasetterat. Förskolan definieras som en viktig aktör i samhället för att 
främja demokrati. Förskollärarna i studien arbetar aktivt med demokratiuppdraget vilket 
synliggörs främst genom deras förhållningssätt. Dock låter de sig ofta hindras av praktiska 
omständigheter och av sig själva vilket gör att det tar tid att nå de mål som de satt upp för 
verksamheten. Demokratiuppdraget är en del av förskolans läroplan och värdegrund och 
därmed blir Ribaeus forskning relevant för examensarbetet kopplat till värdegrunden som 
studieobjekt. Att utbildning och demokrati kan förhindra antidemokratiska krafter motiverar 
examensarbetes relevans eftersom ett behov av forskning ringas in utifrån hur samhället ser 
ut idag 
 
Artikeln som Sommer, Pramling Samuelsson & Hundeide (2013) har skrivit diskuterar vad 
förskoleverksamhet grundad på barnperspektiv kan vara. Syftet är att synliggöra hur 
användningen av barnperspektivs paradigm bidrar till att viktiga förändringar sker i förskole 
verksamheterna. Författarna belyser att som pedagog är det väsentligt att möta och se barnets 
erfarenheter i det aktuella aktionstillfället samt att försöka nå barnets mentala 
erfarenhetsvärld. Det sistnämnda kräver dock mer engagemang och att pedagogerna ser 
barnet som ett subjekt det vill säga som en egen unik person. Författarna uttrycker att under 
förskoletiden ska barnet ses som en del av en process och inte som en färdig produkt. Därmed 
synliggör författarna pedagogens roll i uppbärandet av de värderingar som återfinns i 
värdegrunden. På så sätt ska det i pedagogiska verksamheter finnas en pedagogisk strävan 
mot barnen som personer med självtillit och självförtroende. Centralt i vår studie är 
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pedagogernas utsagor om värdegrunden och därför är den här artikeln relevant. Sommer, 
Pramling Samuelsson & Hundeides argument utifrån barnperspektivet blir intressanta i 
förhållande till hur pedagogerna framställer sin barnsyn utifrån värdegrunden och 
barnkonventionen som begrepp. 
 
Sammanfattningsvis exemplifierar Ribaeus (2014) och Sommer, Pramling Samuelsson & 
Hundeide (2013) förskolans praktik som arenor där det skapas möjligheter för barn att erhålla 
ett demokratiskt förhållningssätt. I enlighet med författarna är värdegrunden förankrad i den 
demokratiska andan och är på så sätt betydelsefull för examensarbetet. Sommer, Pramling 
Samuelsson & Hundeide presenterar barnsynen som att barn blir och formas under 
förskoletiden. De internationella kopplingarna till hotet mot demokratin som Ribeaus (2014) 
argumenterar för befäster vikten av ett medvetet arbete på förskolenivå.  
 

2.2 Förskolan och barnkonventionen  
De artiklar som beskrivs nedan belyser barnkonventionen i förhållande till den pedagogiska 
verksamhet som barn möter. Barnkonventionen gentemot förskolan är även en del av vad 
föreliggande arbete har för avsikt att undersöka. 
 
Mulheron Te One (2008) har studerat vilka uppfattningar det finns hos pedagoger, barn och 
föräldrar gällande barns rättigheter i Nya Zeelands motsvarighet till den svenska förskolan. 
Mulheron Te One tar avstamp i pedagogers, barns och föräldrars inställning till barns 
rättigheter. Undersökningen skedde genom intervjuer med barnen och fokusgruppsamtal med 
de vuxna samt genom observationer i verksamheten.  Därmed återfinns det likheter mellan 
utformningen av Mulerhorn Te Ones studie och examensarbetet som skapar möjlighet till 
intressanta paralleller mellan avhandlingen och den här studien. Resultatet i Mulerhorn Te 
Ones studie påvisar att uppfattningarna om barns rättigheter i dessa kontexter är nära 
sammanflätade med varandra samt att en större kunskap hos de vuxna gällande rättigheterna 
hade gynnat barnens lärande. Lärarna för barnen i åldern ett till tre såg sig främst som 
förespråkare och beskyddare av barns rättigheter utifrån barnets osjälvständighet och 
sårbarhet. Pedagogerna själva utgick från att de agerande för barnets bästa. På kindergarten 
för barn i åldern tre till fem år visade resultat istället på en bredare rättighetsuppfattning hos 
lärarna. De uppmuntrade till delaktighet i enighet med konventionens artikel 12 och de 
lyckades med att skapa ett öppet klimat som gav barnen en känsla av samhörighet. 
 
Dahlbeck (2012) gör en kritisk granskning av etik inom utbildning för hållbar utveckling i 
förskolan utifrån barnkonventionen. Syftet är att kritiskt undersöka hur etiska principer 
framställs och appliceras i utbildning för hållbar utveckling och barnkonventionen i 
förskolan. Avhandlingen presenterar en mänskligrättighetsdiskurs inom hållbar utveckling 
vilket även Johansson (2009) och Mulerhorn Te One (2008) identifierar. Dahlbeck (2012) 
benämner att moral konstrueras i mötet mellan lärare och barn i förskolan utifrån 
samhälleliga diskurser. Resultatet pekar på ett behov av kritisk granskning av den 
mänskligrättighetsdiskursen där användning av etik ses som något överordnat och permanent. 
Dahlbeck erbjuder en alternativ förståelse av etik som något i ständig förändring utifrån vart 
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och när vi befinner oss. Även Krappman (2006) efterfrågar ett här och nu perspektiv på barns 
rättigheter. Barn är rättighetsinnehavare de bör därmed få ta del av utbildning rörande barns 
rättigheter argumenteras i Krappmans (2006) artikel. Han uttrycker att det finns tendenser att 
se rättigheter som något endast vuxna har eller människor i länder långt borta men författaren 
menar att barnkonventionen tillhör alla barn och bör ses ur ett här och nu perspektiv 
(Krappman, 2006). Resonemanget passar bra ihop med den här studiens 
socialkonstruktionistiska och diskursanalytiska perspektiv, där verkligheten återskapas i 
interaktion människor emellan. Moralen som Dahlbeck uttrycker skapas i mötet mellan barn 
och lärare blir i den här studien relevant utifrån hur den konstrueras i mötet mellan lärare och 
lärare. Mänskligrättighetsdiskursen som författarna identifierar ses här som intressant då 
examensarbetets studieområde infinner sig under den diskursen. 
 
I den studie som Covell, Howe & Polegato (2011) författat jämförs tre klasser på olika skolor 
i England som på olika sätt arbetar med att utbilda barn om deras rättigheter. Syftet var att 
undersöka om rättighetsutbildning förbättrar skolresultaten och främst för de socialt utsatta 
barnen. Resultatet blev att engagemanget för skolan ökade bland barnen, de fick en mer 
optimistisk inställning samt att den sociala problematiken minskade. Slutsatsen blev att 
utbilda barn om deras rättigheter kan ses som ett medel att minska klyftan mellan socialt 
utsatta barn och deras skolkamrater. Även att det finns både sociala och pedagogiska fördelar 
för barnen att bli medvetna om sina rättigheter. De positiva effekter som resultat visar 
motiverar examensarbetet utifrån att det även skulle kunna vara applicerbart på förskolans 
verksamhet.  
 
Barnkonventionen som en social och politisk plattform beskrivs av Rose & boverne-de Bie 
(2007) vilka diskuterar hur konventionen används i pedagogisk verksamhet. 
Barnkonventionen är inget neutralt instrument som säkerställer barns rättigheter menar Rose 
& boverne-de Bie. Barnkonventionen beskrivs inte som en entydig lag utan den ska vara 
underlag för en diskussion mellan de parter den berör, där barnens deltagande i samhället är 
målet belyser författarna. På liknande sätt är barnkonventionen som diskussionsunderlag en 
del i våra fokusgruppssamtal.  
 
Att det inte arbetas lika aktivt med barnkonventionen som det önskas kan förklaras genom 
Thelander (2009) som beskriver att det många gånger finns ett motstånd från pedagogernas 
håll att lära barnen om deras rättigheter. Det här då lärarna ser konventionen som ett 
förminskade av sin egen makt och kontroll över barnen. Pedagogerna väljer istället att lösa 
problemen när de dyker upp istället för att aktivt arbeta med barnkonventionen i den dagliga 
verksamheten. Thelander vill i sin studie utmana barnkonventionen och framhäver hur den 
har beskrivits som ett moraliskt verktyg. På så sätt genom att implementera barnkonventionen 
i den pedagogiska verksamheten ges möjlighet att förbättra barnens vardag i skolan. 
Thelanders slutsats i sin studie uttrycker att för att barnen ska få mer bestämmanderätt och 
rätt att delta i olika sammanhang måste de vuxnas attityd och syn på barn förändras vilket är 
ett intressant resultat kopplat till det här examensarbetets syfte. 
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Sammanfattningsvis uttrycker Covell, Howe & Polegato (2011s.194) att det finns flera 
pedagogiska fördelar med ett rättighetsbaserat lärande i förskolan och Roose & Bouveren-de 
Bies (2007) framhåller att det är i den pedagogiska verksamheten som grunden läggs för att 
barnen ska bli aktiva samhällsmedborgare. Krappman (2006) poängterar att vardagen i 
förskolan bidrar till utveckling av etik, moral och sociala färdigheter. En problematik 
synliggörs i och med att barn sällan får utbildning om sina rättigheter. Både Krappman och 
Thelander (2009) belyser den här problematiken trots att forskning påtalar att utbildning om 
sina rättigheter kan vara en god utgångspunkt eftersom barnen kan relatera till sina egna 
rättigheter och det blir en grund för ett vidare lärande om demokrati och mänskliga 
rättigheter. 
 

2.3 Ett framtidsinriktat arbetssätt 
Framtiden har här definierats som ett gemensamt tema i den tidigare forskning som har 
bearbetats i den här studien förarbete. Ett utdrag av de aspekter som blir relevanta i 
förhållande till examensarbetet presenteras här nedan. Framtidens betydelse i arbetet med 
barns rättigheter beskrivs här och pedagogens roll i arbetet med barnkonventionen får i den 
här delen en framträdande roll. Även det ständigt föränderliga samhället är här centralt. 
 
Barns aktörskap utifrån jämställt deltagande med utgångspunkt i barns rättigheter är något 
som har studerats av Ärlemalm-Hagsér (2013). Tolkningen av aktörskap ses i förhållande till 
lärande i hållbarhet. Artikelns resultat pekar på en positiv inställning till ett lärande för 
hållbarhet. Ärlemalm-Hagsér tolkar att hållbarhet blivit ett samlingsbegrepp för ett arbete 
riktat mot framtiden och skildrar tre teman: ett holistiskt perspektiv, ett miljö perspektiv samt 
ett demokratiskt perspektiv. Ärlemalm-Hagsér (2013) menar dock att det framtidsinriktade 
arbetet vilar på en gammal grund med fostran av den goda medborgaren. I likhet med 
Ribaeus (2014) och Mulerhorn Te One (2008) poängteras lärarens roll i främjandet av barns 
aktörskap något som stämmer väl överens med den här studiens undersökningsområde. 
Ärlemalm-Hagsérs avstamp i barnkonventionen gör avhandlingen intressant för det här 
examensarbetet. 
 
Diskussionen om utbildning för hållbar utveckling och globalt medborgarskap i förskolan är 
något som även Johansson (2009) tar upp men utifrån ett rättighets och moralperspektiv. 
Författaren poängterar att mänskliga rättigheter är ett gemensamt ansvar gentemot varandra 
och världen är en viktig del av ett arbete för hållbar utveckling. Barn funderar kring 
existentiella frågor och är en del i vårt allt mer globaliserade samhälle där frågor om 
rättigheter och moral blir viktigt för barnet både ur ett lokalt och globalt perspektiv. 
Johansson beskriver hur barn är särskilt formativa i yngre år och att det då finns ett ansvar att 
bistå dem utbildning för att i framtiden bli respektfulla och moralsikt medvetna vuxna 
medborgare i världen. Resultatet visar på att funderingar och diskussioner om rättigheter och 
demokrati är en del av förskolebarns vardag. Till exempel diskuterar förskolebarn frågor om 
äganderätt och rätten till att få fatta beslut. Johansson poängterar att lärare ofta ser omsorg 
som den viktigaste delen av sitt arbete i förskolan medans samhälleliga förändringar sätter 
allt högre press på ett rättighetsfokus, två områden som kan ses som moraliskt oförenliga. 
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 Studien blir intressant utifrån examensarbetets teoretiska ansats med socialkonstruktionism 
och diskursanalys då även Johansson (2009) benämner en rättighetsdiskurs.  
 
En allt mer globaliserad framtiden i samband med arbetet i förskolan om barns rättigheter 
framgår genom Ärlemalm-Hagsér (2013) och Johansson (2009) beskrivningar. Båda 
författarna diskuterar pedagogens betydande roll i rättighetsarbetet vilket är betydelsefullt i 
den här studien där förskollärarnas berättelser är centrala. Samhället beskrivs som i ständig 
förändring och barnen skildras som subjekt med en vilja att agera utifrån sina egna premisser 
uttrycker Ärlemalm-Hagsér (2013) och Johansson (2009).  

 

3. Vetenskapsteoretiska och metodologiska 
utgångspunkter  
Examensarbetet utgår från en socialkonstruktionistisk ansats där diskurspsykologi har 
använts som metodologiskt utgångspunkt.  
 

3.1 Socialkonstruktionism 
Den här studien tar avstamp i Burrs (1995 s.3) beskrivning av sättet vi förstår världen på är 
historiskt och kulturellt bundet samt att kunskap skapas i sociala sammanhang mellan 
människor. Burr tar till exempel upp barndom som den historiskt bundna syn på barnet som 
växt fram under 1900-talet. White (2004 s.9) beskriver utifrån socialkonstruktionism att 
människans starkaste drivkraft är att konstruera kunskaper och idéer som strävan efter 
meningsskapande. Perspektivet beskriver att världen förstås utifrån sociala artefakter och 
tidigare företeelser som skett i sociala sammanhang uttrycker Gergern (2003 s.15). Burr 
(1995 s.5-7) definierar språket som en social handling samt att vårt sätt att se på världen 
omskapas genom språket. Kunskap i sig ses även den som en handling genom att den är 
bunden av våra sociala sammanhang. Burr knyter även samman kunskap med våra sociala 
handlingar där det sätt vi ser på världen öppnar upp för en viss typ av handling. Det här får 
betydelse för studien där en grundtanke är att värdegrunden och barnkonventionen 
konstrueras i samspelet mellan pedagoger. Lärarnas språkbruk blir här en aktiv handling i 
konstruktionen av dessa två begrepp. 
 
Den här studien har utgått från att kunskap och företeelser inte är fasta utan kan rekonstrueras 
och ombildas i takt med att vi tillägnar oss nya uppfattningar i samspel med andra framhäver 
White (2004 s.9). Därmed blir också lärarnas berättelser av sin syn på barnkonventionen och 
värdegrunden intressanta, ur den här infallsvinkeln eftersom intresset i studien ligger i 
förskollärares i berättelser om värdegrunden och barnkonventionen. 
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3.2 Diskurspsykologi 
Diskurspsykologi skildras av Winter Jörgensson & Phillips (2010) som att texter och talspråk 
är konstruktioner av verkligenheten och inriktas mot sociala aktioner. Diskurspsykologin 
beskrivs av Holmberg (2010) som att den inriktar sig mot vardagliga samtal där människors 
olika konstruktioner av samma företeelse ses som central. De mest grundläggande 
principerna i diskursanalysen och ett huvudfokus för examensarbetet är språket. Potter & 
Wetherell (1987) belyser språket som den mest basala interaktionen som förekommer 
människor emellan och en stor del av våra liv omfattas av språklig kommunikation. Studien 
riktar in sig på pedagogernas retoriska berättande kring värdegrunden och barnkonventionen. 
White (2004 s.8-10) beskriver diskursanalysen som nära sammanknuten med 
socialkonstruktionismen och som ett verktyg till att få syn på människors konstruktioner och 
strävan efter meningsskapande. Vilket har gett oss möjligheten att upptäcka och analysera 
olika sätt att förstå barnkonventionen och värdegrunden på, de blir identifierande utifrån det 
sagda ordet.  
 
Genom att med en diskurspsykologisk ansats fokusera på det sagda ordet blir retorik ett 
väsentligt begrepp för den här studien.  Potter (1996 s. 106) efterfrågar ett retoriskt fokus 
tillsammans med ett diskursfokus och refererar till Billig som beskriver retoriken som ett sätt 
för människor att interagera med och förstå varandra. Potter redogör för hur retoriken kan 
användas med olika syften för den som talar, vilket får olika konsekvenser i samtalet. 
Winther, Jörgensen och Phillips (2000, s.115) förtydligar Potters resonemang genom att 
förklara retoriken som språk i form av sociala handlingar. I innevarande studie ses retroriken 
som lärarnas språkliga interaktion där de genom retoriska uttryck konstruerar 
barnkonventionen och värdegrunden. 
 
Genom diskursanalysen blir begreppen tolkningsrepertoarer och diskurs centrala för 
examensarbetet och analysen av vår empiri. Bryman (2002 s.347) benämner diskurser som ett 
urval av olika beskrivningar och genom det skapas en specifik föreställning av verkligheten 
vilket ses som konstruktionistiskt. White (2004 s.9) nämner begreppet diskurs som ett 
ramverk av idéer och människors sätt att förstå och söka mening i olika företeelser.  
 
I studien används tolkningsrepertoar som en benämning av de teman som beskrivs av 
pedagogerna. I studien tillämpas tolkningsrepertoarer som retoriska teman vilka blir synliga 
först genom analys av pedagogernas berättelser. Winther, Jörgensen & Phillips (2000 s.114) 
refererar till Potters & Wetherell i beskrivning av begreppet tolkningsrepertoar där de redogör 
för det som ett verktyg till att undersöka det vardagliga språket, författarna menar att en 
tolkningsrepertoar blir synliga genom ett språkbruk som pekar mot ett tema. Begreppet 
diskurs betraktas ibland som abstrakta storheter medans tolkningsreperotaren ligger närmre 
ett allmänt och vardagligt språkbruk. Därmed har vi tagit ställning till författarnas 
resonemang och använt oss av både tolkningsrepertoarer och diskurser för att tematisera 
pedagogerna berättelser. Tolkningsrepertoar ses i det här examensarbetet som en mindre del 
av rådande diskurser och återfinns närmre språket. Diskurserna ses som stora och 
övergripande teman som först framträder efter en omfattande analys av empirin. Vårt 
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angreppssätt handlar inte om att kategorisera de pedagoger som vi intervjuat utan identifiera 
de tolkningsrepertoarer och diskurser som konstrueras av pedagogerna.  
 
Potter & Wheterell (1987 s.35) beskriver att diskursanalys utgår från och arbetar efter fem 
hypoteser vilka även den här studien utgår ifrån. 
1) Språk används med varierande funktioner och användningen av språket ger olika 
konsekvenser. 
2) Språk är konstruerat och konstruerande. 
3) Samma fenomen kan beskrivas på olika sätt. 
4) Därför är det att räkna med att berättelserna kommer bestå av olika variationer. 
5) Det finns inget säkert sätt att hantera dessa variationer och det går inte att se om 
variationerna är korrekta. 
6) Den konstruktiva och flexibla språkanvändningen borde vara centralt att studera. 
Punkt 6 ses här som en uppmaning till forskaren att tolka språket något som överensstämmer 
med studiens fokus på det sagda ordet och vilka tolkningsrepertoarer och diskurser som 
framträder. Fortsatt så får Potter & Wheterells beskrivningar av diskursanalysen betydelse för 
studien utifrån att barnkonventionen och värdegrunden som begrepp kan beskrivas på flera 
olika sätt samt att lärarnas berättelser ses som ett tillvägagångssätt att konstruera dessa 
begrepp. Det får även betydelse genom retoriska tematiseringar av analysen där varje tema 
presenterar variation i pedagogernas språkbruk. 
 
I studien är det sagda ordet och det som pedagogerna berättar om värdegrunden, 
barnkonventionen som är av vikt, därav är diskursanalys och diskurspsykologi lämpliga och  
det analysverktyg som använts. Med språket som verktyg så väljer vi att framhäva oss själva 
på olika vis med olika syften framhäver Potter & Wetherells (1987 s.106-115). Den 
diskurspsykologiska ansatsen har inspirerat till en analys utifrån begreppen effekter, 
konstruktioner, retorik, diskurs, tolkningsrepertoar samt ett språkbruk som syftar till att 
belysa vad som sägs. Retoriken tolkas utifrån Potter (1996 s.33) som skildrar att retoriken 
syftar till att upprätthålla och omskapar variationer av världen. Utifrån Potters beskrivning 
används här retoriken för att beskriva hur förskollärarana upprätthåller och omskapar 
variationer ner av värdegrunden och barnkonventionen. Effekter i den här studien användes 
för att skapa hypoteser till en bredare förståelse av det som sägs i samtalen (Möllenborg &  
Holmbergs 2014 s.102). Som nämnts tidigare tar examensarbetet avstamp i Whites (2004 s.9) 
beskrivning av tro/övertygelse i definitionen av begreppet idé. White beskriver att diskurs ses 
som en samling av idéer och att tro/övertygelse ses som en ännu ej vedertagen idé. I 
analysarbetet har den här typen av idéer identifierats som övertygelser i pedagogernas 
språkliga uttryck och vi har letat efter likheter i samtalen som därefter kan samlas till 
diskurser.  
 
 
 



14 
 

4. Metod, tillvägagångssätt och design 
Syftet med studien är att bidra med kunskap om hur barnkonventionen och värdegrunden 
konstrueras i förskollärares berättelser om förskolans verksamhet. Den empiri presenteras har 
samlats in genom fokusgruppsintervjuer med pedagoger där totalt sex lärare från olika 
förskolor har medverkat. 
 

4.1 Urval 
Fokusgruppsamtalen har genomförts på tre förskolor i en mindre stad i Sverige tillsammans 
med två pedagoger i varje intervju. Under urvalsarbetet i den här studien upptäcktes en 
förskola som arbetar med ICDP (International child development programme). ICDP är 
skapat för att sträva mot de humanistiska värderingar som återfinns i barnkonventionen 
genom ett fokus på psykosocial omsorgskompetens och vägledande samtal (ICDP, 2015). 
ICDP är en hälsofrämjande organisation som fortbildar förskolepersonal om det positiva 
samspelet (ICDP, 2015). Baserat på programmets nära koppling till barnkonventionen blev 
ICDP därmed ett underlag för examensarbetet. Samtliga pedagoger har en examen i 
pedagogik antingen riktad mot förskolan eller skolan. Grundtanken i studien var att alla 
deltagare skulle ha en förskollärarutbildning. Då det inte visade sig vara möjligt i förhållande 
till pedagogernas utbildning på de avdelningar vi kommit i kontakt med togs beslutet att de 
pedagoger med lärarutbildning hade en likvärdig kompetens i att samtala kring 
barnkonventionen, värdegrunden och ICDP och samtalen genomfördes därefter som planerat.  
 
Studien har å ena sidan inslag av det Bryman (2002 s.312) benämner som ett 
bekvämlighetsurval eftersom två av förskolorna är valda utifrån premissen att vi sedan 
tidigare haft vetskap om deras arbete med barnkonventionen. Å andra sidan har urvalet skett 
utifrån att fokusgruppsdeltagarna har en grundkunskap om barnkonventionen. Den ena 
förskolan valdes utifrån deras utbildning i ICDP. Urvalsprocessen har likheter med den som 
återfinns hos Möllenborg & Holmberg (2014 s.101) där författarna belyser hur förkunskaper 
inom området för studien kan bidra till en givande empiri i förhållande till forskningsfrågan. 
På samma sätt anses det här som berikande att lärarna i den här studien har förkunskaper 
kring barnkonventionen, värdegrunden och ICDP som de haft möjlighet att berätta om i 
fokusgruppsamtalen.  Valet förstärks även av Brymans (2010 s.448) resonemang kring att det 
krävs förkunskaper inom det ämne som skall diskuteras i fokusgruppsamtal för ett önskvärt 
resultat. 
 
Att tre förskolor och sex pedagoger valdes ut för fokusgruppsamtalet härrör dels det 
bekvämlighetsurval som tidigare nämnts. Dels att det är tre förskolor där vi funnit 
information kring deras förkunskaper inom studiens undersökningsområde. Å ena sidan hade 
det funnits fördelar med fler deltagande förskolor för ett bredare och generaliserade resultat å 
andra sidan hade det blivit svårare att säkerhetsställa samtliga förskolors förskunskaper om 
fler förskolor deltagit. Winter Jörgensen & Phillips (2000 s.117) och Potter & Wetherell 
(1987 s.161) beskriver även att i diskursanalys är det språkbruket som är av intresse och inte 
de enskilda individerna själva, retoriska mönster kan bildas och bibehålls av ett fåtal 
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människor. Författarna problematiserar att fler intervjuer kan ge merarbete utan att berika 
studien vilket har varit en åtanke i den här studien. Winter Jörgensen & Phillips och Potter & 
Wetherell (1987 s.161) resonemang visar på att sex samtalsdeltagare blir tillräckligt i 
examensarbetet eftersom syfte och forskningsfrågor kan undersökas utifrån de retoriska 
mönster som skapats i fokusgruppsamtalen. 
 

4.2 Fokusgruppsamtal 
Den här studien är upplagd utifrån metoden fokusgruppsamtal där samtalen är upplagda för 
att sträva efter det naturliga samtalet med syfte att identifiera de diskurser och 
tolkingsrepertoarer som framträder. Fokusgruppsamtalet ses som en lämplig metod utifrån att 
syftet med studien är att bidra med kunskap om hur barnkonventionen och värdegrunden 
konstrueras i förskollärares berättelser om förskolans verksamhet. Potter & Wheterell (1987) 
menar att det inte finns någon möjlighet att identifiera en sanning i det som berättas utan att 
det som bör ligga till grunden för analys är vad som sägs och vilket syfte det har. Alvesson 
och Sköldberg (2008 s.466) som refererar till Potter & Wetherell belyser vikten av en strävan 
mot objektiv och kritisk ansats i fokusgruppsamtal. Därmed är samtalen upplagda utifrån att 
det inte finns något rätt och fel i det pedagogerna väljer att berätta. Här undersöks istället hur 
förskollärare uttrycker sina idéer om barnkonventionen och värdegrunden. Metoden ses även 
som lämplig utifrån Dahlin-Ivanoff (2011s.71) som refererar till Morgan & Kruger och 
Kruger & Casy definition av fokusgruppsdiskussioner som en mycket användbar för att 
utforska hur människor berättar om och tänker kring ett specifikt ämne. Enligt Dahlin-Ivanoff 
är fokusgruppmetod lämpligt när forskaren vill få inblick i hur ett visst ämne ses ur 
deltagarnas perspektiv och menar att tankarna kring ett ämne blir tydliga genom en kollektiv 
diskussion.  
 
Dahlin-Ivanoff (2011 s.71) belyser att ett fokusgruppsamtal utgår från att människor skapar 
verkligheten i samspel med varandra och på så sätt är det passande i socialkonstruktionistisk 
forskning. På samma sätt ges deltagarna i den här studien möjlighet att omskapa verkligheten 
utifrån barnkonventionen och värdegrunden i samspel med varandra och en möjlighet skapas 
i att få syn på hur begreppen ses ur pedagogernas perspektiv.  Diskussionerna kan även ge 
svar på varför deltagarna har en viss uppfattning uttrycker Dahlin-Ivanoff och lyfter fram att 
det kan ge flera olika perspektiv inom ett och samma ämne, ett synsätt som även det kan 
kopplas till socialkonstruktionismen och dess önskan om meningsskapande. Dahlin-Ivanoff 
(2011 s. 72) hänvisar till Stewart & Shamdasani, Wilkingsson när hon uttrycker att 
människor förstår sina erfarenheter utifrån de referensramar hen har vilket kan liknas vid 
socialkonstruktionismens och diskursanalysens tankar. På samma sätt förstår deltagarna i den 
här studien barnkonventionen och värdegrunden baserat på deras tidigare erfarenheter av de 
två dokumenten. Dahlin-Ivanoff (2011 s.73) understryker lärandeprocessen med 
fokusgruppsdiskussioner vilket kan kopplas till Hulphers (2011 s.292) som framhåller att alla 
som arbetar med barn måste ha kunskap om barnkonventionens idéer vilket genom 
gruppsamtalen sätt kan framhållas. Resonemangen stämmer även väl överens med urvalet 
inför fokusgruppsamtalen där förkunskaper om barnkonventionen och värdegrunden har varit 
ett krav.  



16 
 

 

4.3 Fokusgruppsamtalets upplägg 
En nära parallell dras i den här studien mellan barnkonvention och värdegrund på liknande 
sätt beskriver Skolverket (2013) barnkonventionen som en väsentlig bas för arbetet med 
värdegrunden. Värdegrunden har varit en utgångspunkt i fokusgruppssamtalen i vilka både 
värdegrunden, barnkonventionen och ICDP diskuteras. Fokusgruppsamtalen har handlat om 
pedagogers tankar om värdegrunden, ICDP och barnkonventionen i förhållande till 
förskolans praktik. Deltagarna har kontaktas genom telefonsamtal där problemområdet har 
beskrivits samt hur samtalen skall gå till, av etiska skäl har deltagarna själva fått planera in 
när och vart intervjuerna skall ske för att de skall känna sig bekväma. Samtalen har utgått 
från Dahlin-Ivanoff (2011 s.73) beskrivning av vikten av en avslappnad miljö som icke-
dömande och in ger förtroende. Deltagarnas förkunskaper har varit av vikt och urvalet har 
skett utifrån Bryman (2002 s.332) och Dahlin-Ivanoff (2011 s.76) resonemang om att 
deltagarna ska ha vetskap om och finna temat relevant. Därav har våra intervjuer skett på 
förskolor där pedagogerna har olika slags erfarenheter av barnkonventionsarbete.  
 
Tre fokusgruppsamtal har genomförts med två pedagoger i varje fokusgrupp, att ha få 
deltagare i fokusgruppsamtalen kan gynna diskussionerna anger Bryman (2002 s.330).  
I fokusgruppssamtalen har två av förskolorna tidigare erfarenhet av praktiskt arbete med 
barnkonventionen utifrån aktionsforskning och på två förskolor har personalen utbildning i 
ICDP varav en av dessa har ett fortgående arbete med denna. Diskussionerna i mindre 
grupper kan även motiveras med Bryman (2002 s.330) som refererar till Morgan (1998) när 
han rekommenderar mindre grupper när deltagarna är engagerade och har mycket att säga i 
det aktuella temat, vilket är fallet i det här examensarbetet.  
 
När människor samtalar med varandra konstrueras världen och språket är en form av 
handling anger Burr (2003 s.8). Följaktligen är fokusgruppsamtal en metod i examensarbetet 
för att få fatt i vad förskollärarna ger begreppen barnkonvention och värdegrund för innehåll. 
Vi har använt oss av naturliga grupper där deltagarna är kollegor med varandra vilket Bryman 
(2002 s.332) och Dahlin-Ivanoff (2011 s.76) beskriver som att diskussionen då kan påverkas 
av befintliga gruppstatusar och samspelmönster mellan deltagarna. Dock återger Bryman 
(2002 s.333) Kitzinger vilken uttrycker att genom deltagare som känner varandra kan 
diskussionerna ske naturligare än om deltagarna inte känner varandra. Vilket i detta fall har 
motiverat ett urval med naturliga grupper. I samtalen har pedagogerna själva valt deltagare 
till fokusgruppssamtalen och varit i för dem vardagliga miljöer och där de fått berätta fritt 
utifrån de teman som nämnts: värdegrunden, barnkonventionen och ICDP. Kopplingar kan 
göras med vad Winther Jörgenssen och Phillips (2000 s.117) beskriver som naturligt material 
och hänvisningar görs till Potter som exemplifierar det naturliga materialet som transkription 
av vardagliga samtal.  
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4.4 Empiriinsamling 
Empirin har spelats in genom ljudupptagningar av fokusgruppssamtal för att underlätta det 
naturliga samtalet som hade kunna störts av fältanteckningar. Två väsentliga fördelar med 
ljudinspelad empiri poängteras av Björndal (2002), den första är att tillfället sparas i tiden och 
att forskaren ges möjlighet att lyssna flera gånger under sin analys. Den andra fördelen är den 
rikedom av detaljer som en ljudinspelning erbjuder jämfört med våra egna minnen. 
Författaren problematiserar minnets begränsningar och de detaljer som våra minnen inte 
klarar av att återge vid enbart observation och fältanteckningar. Dessa två fördelar har varit 
av stor vikt under studiens fokusgruppsamtal, minnet ansågs därmed inte som ett fullgott 
redskap till att återge den detaljrika empiri som krävs inför en diskursanalys. 
 
Dock problematiserar Björndal (2002 s.72) ljudinspelningen genom att poängtera att det 
aldrig kan bli en återgivning av verkligheten samt att situationen kan bli konstlad genom 
närvaron av en inspelningsenhet. Den inledande informationen till deltagarna i 
fokusgruppsamtalen har därmed innehållit förklaringar till ljudinspelningens syfte samt 
möjlighet för dem att ställa frågor rörande inspelningen, allt för att avdramatisera närvaron av 
inspelningsenheterna. 
 

4.5 Transkribering och analysprocess 
Fokusgrupsamtalen på cirka en timme vardera har transkriberats genom en koncentration på 
vad som sägs i enighet med studiens syfte med fokus på det sagda ordet. Vilket innebär att 
ljud som suckar, harklingar och stakningar valts att inte ta med i transkriptionen av 
ljudupptagningarna. I likhet med Möllenborg & Holmberg (2014) har transkriberingen 
förtydligats genom att en del ord korrigerats från talspråk till skriftspråk för att underlätta 
förståelsen av vad som sägs för läsaren, överlappande korta uttalanden som “mmm” och “ja” 
förekommer löpande under intervjuerna men har valts att uteslutas i viss mån för att få ett flyt 
i texten. I enlighet med Winther Jörgensen & Phillips (2000 s.122) och Potter & Wetherell 
(1987 s.167) har analysen av transkriberingen haft sin utgångspunkt kodning det vill säga att 
identifiera teman.  
 
Kodningen har genomförts efter en för studien framtagen flerstegsmodell. Steg ett i 
flerstegsmodellen innebar transkribering av samtliga fokusgruppsamtal därefter lästes dessa 
igenom och diskuteras muntlig utifrån valda vetenskapliga perspektiv, syfte och 
forskningsfrågor. I diskussionen har övergripande teman som återfinns i fokusgruppsamtalen 
lyfts fram. Steg två innebar färgkodning efter teman som sedan extraheras till ett 
samlingsdokument (se bilaga 2), empirin lästes igenom ytterligare och ett urval av citat 
fetmarkerades utifrån att de bedömdes som representativa för respektive tema. De 
fetmarkerade citaten har sammanställts till ett slutligt dokument där empiri sedan har hämtats 
för analys. Värt att tillägga är att vissa tillägg i presenterad empiri har gjorts efter att 
kodningsprocessen ägt rum, viss empiri har till exempel förlängts genom att sammanhörande 
citat lagts till i den presenterande empirin. Tilläggen har genomförts genom att återgå till de 
ursprungliga transkriberingsdokumenten där fler uttalanden hämtats och lagts ihop med den 
presenterade empiri de hör samman med för att skapa en mer övergripande bild av samtalen. I 
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början av transkriberingen har indelningen skett efter både tema samt vilken förskola citaten 
kommer från (se bilaga 2). Indelningen utefter förskola har senare bedömts som irrelevant för 
studiens upplägg och syfte eftersom förskolorna inte har analyserats var och en för sig. 
 
Efter kodningen av mönster har det i enlighet med Potter & Wetherell (1987 s.168) sedan 
utformats hypoteser utifrån berättelsernas olika funktioner och vilka effekter dessa ger. De 
ursprungliga teman har utvecklats genom arbetets gång och avstamp har tagits i våra 
analysverktyg. Fokus har därmed legat på pedagogernas retorik för strukturering av våra 
analyskapitel där retorikens betydelse och effekter analyserades. Analysen har slutligen lett 
fram till att ett antal tolkningsrepertoarer och diskurser synliggjorts, dessa har därefter 
bearbetats vidare i slutsatskapitlet. 
 

4.6 Reliabilitet 
Tillförlitligheten och reliabiliteten säkerställs i examenasarbetet eftersom vi i största möjliga 
mån hållit oss till att svara på de frågeställningar som utgått från vårt syfte i kodning och 
analys av empiri Att vi är två som har analyserat och diskuterat det resultat som framkommit 
främjar tillförlitligheten emedan de tolkningar som gjorts har skett i samspel med varandra. 
Den empiri som förekommer har lyfts fram ut efter våra frågeställningar och visar på de 
tolkningsrepertoarer och diskurser som skildras i studiens resultat. Empiriutdragen svarar mot 
den helhet som återfinns i transkriberingarna av studiens samtliga fokusgruppsamtal och för 
att säkerställa att framtagen empiri inte är tagen ur sitt sammanhang. 
 

4.7 Validitet 
Validiteten i en kvalitativ studie värderas genom stringens, empirisk förankring och 
resultatets konsekvenser för praktiken framlägger Eriksson Barajas, Forsberg, & Wengström, 
(2013). Studiens validitet ser vi som skälig då de tolkningar som gjorts av empirin svarar mot 
det tidigare forskningsfältet samt stringensen utifrån syfte, forskningsfrågor och teoretiska 
utgångspunkter. 
 

4.8 Etiska ställningstaganden 
Studien har skett i enlighet med vetenskapsrådets etiska principer med utgångspunkt i  
Brymans (2010 S.131) beskrivning av informationskravet, samtyckeskravet, 
Konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Informationskravet upprätthålls genom muntlig 
information till berörda deltagare i fokusgruppsamtalen, informationen innefattar att det är 
frivilligt att delta samt att deltagarna kan hoppa av när de själva önskar. Vi informerar dem 
även om fokusgruppsamtalets upplägg och vilka samtalsteman som samtalet innefattar. 
Samtyckeskravet uppfylls genom att deltagarna muntligt fått samtycka till deltagande i vår 
studie. Konfidentialitetskravet och Nyttjandekravet innebär att alla namn vi använder här är 
fingerade samt att varje deltagare får vara anonym i vår studie. Vår insamlade empiri kommer 
att hanteras varsamt utan möjlighet för andra att komma åt den och endast användas till 
examensarbetet. All empiri kommer att raderas efter slutfört examensarbete. Samtliga punkter 
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har deltagarna fått muntlig information om i samband med deras möjlighet att tacka ja till 
deltagandet i studien. Ställning har tagits till problematiken att det lärarna tar upp i 
fokusgruppssamtalen är av vikt för dem och att vi det här arbetet problematiserar det som 
sägs. Följaktningen har pedagogerna informerats om att deras utsagor inte värderas efter rätt 
och fel utan det är berättelserna i sig som varit av intresse.  
 
 

5. Resultat 
Studiens analys och resultat är indelat i två huvuddelar värdegrund och barnkonventionen.  
Värdegrunds och barnkonventionsdelarna är utformade efter frågorna hur framställer 
pedagogerna värdegrunden och barnkonventionen? samt vad berättar förskollärare om 
värdegrunds och barnkonventionsarbete i förskolan? Underrubrikerna visar på retoriska 
teman i pedagogernas berättelser och baseras på delar av pedagogernas citat. Utifrån den 
retoriska indelningen har ytterligare tematiseringar blivit synliga i form av 
tolkningsrepertoarer. Genom tolkningsrepertoarerna har övergripande diskurser framträtt. 
Tematiseringarna har blivit synliga genom kodning och bearbetning av den transkriberade 
empirin, i resultatkapitlet presenteras retoriska teman. 
 

5.1 Värdegrund 
De kapitel som presenteras här är Okej att vara olika vilken är en analys av pedagogernas 
berättelser kopplade till framtiden. Kulturkrockarna i vardagen framhäver värdegrunden ur 
ett mångkulturellt perspektiv. I det sista kapitlet Olika läggning argumenterar pedagogerna 
för värdegrunden i förbindelse till sexuelläggning.  
 

5.1.1 Okej att vara olika 
I pedagogernas berättelser om värdegrundsarbetet synliggjordes en oro för barnens framtid. 
Barnens framtid beskrivs ur en global syn där barnen är medborgare i världen men även den 
ständiga samhällsförändringen problematiseras och barnens kommande skolgång 
argumenteras för. 
 
Nedan berättar Hanna och Ronja vad värdegrundsarbetet har för innebörd för dem.  
 

Linnéa: Vad innebär värdegrundsarbetet för er? 
(4 sekunders tystnad) 
Hanna: Allt! (Tystnad). Det är en förutsättning känner jag ju för att klara av.. Ja 
vad ska man säga? Att bli en bra medborgare 
Ronja: Det är ju, ja precis samhällsmedborgare och världsborgare också är ju det 
vi jobbar med. Vi jobbar med framtidens världsmedborgare 

 
I dessa uttalanden lyfts begreppen bra medborgare och världsmedborgare som en 
grundläggande betydelse för värdegrundsarbetet. Att frågan möts med tystnad kan dels tolkas 
som ett tecken på osäkerhet men även på eftertänksamt emedan hon sedan beskriver hur 
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värdegrunden inbegriper allt. Lärarna återger hur arbetet med värdegrunden inte bara har 
betydelse för barnen nu i förskolans kontext utan även i ett större framtida och globalt 
perspektiv. Att benämna värdegrunden som en nytta för framtiden kan dels tolkas som att 
lärarna lägger stor vikt vid att värdegrunden konstrueras som något världsomspännande och 
som central för människan i stort men samtidigt benämns inte barnen som världsmedborgare 
just nu utan det är något som hör till vuxenvärlden. Att Ronja ändrar sig i sin argumentation 
från att de jobbar med samhällsmedborgare och världsmedborgare till att de jobbar med 
framtidens världsmedborgare kan förstås som att hon mitt i samtalet börjar se arbetet med 
barnen i ett vidare tidsperspektiv. En barnsyn av det här slaget får i sin tur effekter på de 
värdegrundsbaserade val pedagogerna gör i verksamheten. Genom Ronjas koppling mellan 
värdegrundarbetet och framtida världsmedborgare börjar en retorisk tolkningsrepertoar på 
temat världen bli synlig i pedagogernas berättelser. 
 
 

Ronja: Men jag tror med att vi måste jobba mycket mer med värdegrunden i 
framtiden. Jag tror det i och med att vi blir mer och mer mångkulturella här i Sverige. 
Och vi har.. och allt det här andra också med homosexualitet allting är ju.. 
Hanna: Jobba medvetet ja 
Ronja: Mycket medvetet ja, att det är OKEJ att vara olika. Det är jätteviktigt att 
fortsätta jobba med det. Och jag menar det finns fortfarande mobbing kvar på 
skolorna, det kommer fall fortfarande fast alla skolor säger att vi jobbar jättebra med 
mobbing och vi har antimobbingteam ändå kommer det fram barn som tar livet av sig. 
Så någonstans jobbar vi inte tillräckligt fortfarande utan vi måste jobba ännu mer och 
medvetet med det ju. Det är ju hemskt att barn fortfarande mår dåligt på skolorna. 

 
 
Ronja argumenterar för vikten av värdegrundsarbetet genom att göra kopplingar till 
mobbning och dödsfall, vilka är starka och målande argument som påvisar ett syfte hos 
läraren att peka ut värdegrundsarbetet som fundamental. Värdegrundens betydelse i framtiden 
argumenteras även i förhållande till ett samhälle i förändring där nya kulturer och normer 
skapas när Ronja för resonemang om mångkultur och homosexualitet. En oro betonas när det 
beskrivs hur det fortfarande inte arbetas tillräckligt medvetet med värdegrunden och vad det 
kan få för konsekvenser. Ronja ger även uttryck för en tolkningsrepertoar baserad på tolerans 
i värdegrundsarbetet när hon beskriver vikten av att det är okej att vara olika och kopplar 
tanken till att bristande tolerans kan bidra till en mobbingkultur. Det som poängteras i 
sekvensen är att ett sådant värdegrundsarbete kommer att bli allt viktigare eftersom 
mångfalden i Sverige förutspås öka alltmer. I ett sådant perspektiv blir olikheterna mer 
framträdande och resonemanget stärker även motiven kring arbetet med värdegrunden. 
 
Här nedan presenterar Liliana en problematik som har uppstått när barnen betett sig illa mot 
varandra och hur de hanterar det på förskolan.  
 

Liliana: Det pratar vi öppet om, att här har vi ett problem, som nu det här med 
tjejerna att dom stöter ut varandra [...] Då vet föräldrarna det, nu kollar vi extra 
noga på just ert barn o ni får jättegärna samtala om det hemma nu också om att 
börjar man stöta ut nån så nån kan man bli mobbad och nån kan må jättedåligt i 
skolan. 
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Liliana uttrycker hur ett problem kan uppstå i framtiden och problematiserar inte att stöta ut 
varandra utifrån ett här och nu perspektiv.  Det synliggörs genom kan bli mobbad benämns 
som något som händer senare i skolan fastän att hon ger exempel på när tjejerna stöter ut 
varandra på den egna förskoleavdelningen. Å andra sidan presenterar Liliana exempel på hur 
problemet med utfrysning hanteras här och nu genom att argumentera för ett samarbete med 
föräldrarna där de pratar öppet om problemet, i dessa argument framställs istället en bild där 
problematiken är synlig för pedagogen i den egna verksamheten. Det som framkommer i den 
här frekvensen är hur mobbing ses som ett framtidsproblem trots att argumentationen pekar 
på nuvarande mobbingstendenser. 
 
I de tre utdragen ovan finns ett långsiktigt perspektiv på värdegrundsarbetet och vilka 
konsekvenser det ger på barnens framtida skolgång. Pedagogerna konstruerar en oro för vad 
som händer med barnen i skolan vilket är något som urskiljas i flera exempel, 
argumentationen som uttrycker pedagogernas ängslighet gentemot skolgången tyder på en 
tolkningsrepertoar på temat oro. Resonemanget om barnens framtida skolgång blir här till en 
skolbaserad tolkningsrepertoar. Pedagogernas benämningar konstruerar barnen till subjekt 
där de i framtiden kan må dåligt både över sitt eget och andras agerande om det inte arbetas 
tillräckligt med värdegrunden i förskolan. Samtidigt skapar pedagogernas berättelser en tids 
förskjutning där mobbning ses som en del av en framtida verklighet. Avsaknaden av ett här 
och nu perspektiv i pedagogernas berättelser kan få effekter i verksamheten genom att det kan 
skapa en svårighet för pedagogerna att få syn på befintlig mobbningsproblematik i 
verksamheten. Å andra sidan uttrycker de en strävan efter att utveckla sitt eget pedagogiska 
arbete, något som tyder på att de önskar utveckla värdegrundsarbetet här och nu. Samtliga 
pedagoger belyser vikten av att arbeta medvetet med värdegrunden dock beskriver de även att 
det inte görs tillräckligt och att aspekter av värdegrundsarbetet ofta glöms bort. Utifrån 
pedagogernas argument konstrueras en oro gällande en avsaknad av ett tillräckligt 
värdegrundsarbete vilket kan leda till en framtid med en problematisk skolgång för barnen. 
Även en problemetik för samhället presenteras i form av barnens framtida medborgarskap. 
Lärarana argumenterar för det egna värdegrundsarbetet utifrån den orosbaserade 
tolkningsreperoaren. Effekten av att motiven för värdegrundsarbetet placeras i ett 
framtidsperspektiv kan bli att betydelsen för barnen i den förskoleverksamhet som de är en 
del av nu inte får den kvalitet och den tyngd den skulle behöva.  På så sätt kan 
värdegrundsarbetet ses som något förebyggande istället för något som kan påverka 
verksamheten dagligen. 
 
Sammanfattningsvis pekar pedagogernas uttalanden mot en globaliserings och 
framtidssträvan. Framtidsperspektivet i deras berättelser har även en nära koppling till skolan 
och barnets framtida skolgång. Fokusen gentemot skolan visar en tolkningsrepertoar på detta 
tema. De framhåller även att det är OKEJ att vara olika ett uttalande som sammanfattar den 
retorik som syftar till ett anammande och en respekt av varandras olikheter. 
Mobbningsaspekten är en del av en gemensam orosbaserad tolkningsrepertoar och ses som 
något som hör skolan till trots att det ges exempel på hur det här kan se ut i förskolans 



22 
 

praktik. I pedagogernas skildringar framträder vikten av ett medvetet arbete med 
värdegrunden och att stärka det egna pedagogiska arbetet.  
 

5.1.2 Kulturkrockarna i vardagen 
Nedan synliggörs pedagogernas idéer om vikten av att de inhemskt svenska barnen får upp 
ögonen för omvärlden och reflekterar över sin egen ställning i världen. 
 
 

Liliana: Men som sagt finns inte värdegrunden där i barngruppen så då är det.. 
funkar inte gruppen 
Kim: Och sen lite det här med då även om dom är små men att man ändå vidgar 
deras syn lite. Alltså alla har inte det såhär som ni, alla bor inte i fyra 
miljonersvillor i Axby med fem tvapparater och Ipads och.. Asså dom behöver höra 
det även om de är såhär små även om dom inte kan ta det och förstå det så är det... 
Asså jag tycker att det är.. det är viktigt, alla har inte det såhär som du sen är det ju 
liksom inte.. Men att man ändå då nämner det och liksom tänker tanken. [...] Sen är 
det ju lite också när man jobbar i ett sånt här område asså det är ju väldigt väldigt 
svenskt. Asså det är ju inte så många som har något annat språk med sig eller 
någon annan kultur eller annan.. Asså i andra områden liksom som såå,.. Ja men 
där är det ju vardagsmat och där kanske det faktiskt finns en familj som har upplevt 
krig och svält. Alltså som på RIKTIGT, alltså jag kan ju känna att det är lite så här 
man det inte i gruppen eller alltså att det är extra EXTRA viktigt här där alla liksom 
ser väldigt svenska ut och alla pratar svenska ja alltså där man inte har de här 
kulturkrockarna i vardagen. 

 
 
Här ovan talar förskolläraren om mångkultur på flera olika sätt både via en parallell till 
barnen på deras egna förskolor men även en koppling till världen. Förskollärarna konstruerar 
en problematik i de etniskt svenska barnens kunskaper om världen och deras segregation 
gentemot barn från andra länder och kulturer. Den genomsyrande världsliga parallellen som 
återfinns i berättelsen visar på en tolkningsrepertoar på temat världen. Genom resonemanget 
kring krig och svält i jämförelse med barnens liv i fyra miljonersvillor och kulturkrockar 
beskrivs stora kontraster mellan de svenska barnen och barn från andra delar av världen. 
Pedagogen framställer det här på ett övergripande plan med breda samhälleliga paralleller 
mellan ett svensk segregerat område med familjer i övre medelklassen gentemot resten av 
världen i stort. Dessa uttalanden konstruerar även det egna området gentemot andra områden 
där Kim presenterar olika förutsättningar. Uppdelningen som hon konstruerar gör att en vi 
och dom tolkningsrepertoar blir synlig i retoriken. De konkreta exempel som framställs i 
uttalandet är krig och svält. Två katastroffenomen som i det här sammanhanget blir till starka 
argument. Kopplat till förskolans värdegrund kan avsaknaden av positiva argument ses som 
problematiskt eftersom det påvisas en tendens att fokusera på orättvisor i förhållande till 
mångkultur. Kim lägger även en betoning på att det är extra viktigt att införa dessa 
värderingar i ett område där barnen inte möter mångkultur i vardagen. Liliana framställer 
värdegrundens primära status för en fungerande barngrupp medens Kim utvecklar 
resonemanget till att det handlar om att vidga barns syn på världen och en önskan om en mer 
nyanserad världsbild hos barnen. Deras val av starka och katastrofnära argument kan skapa 



23 
 

effekter av att negativa bilder av världen skapas. Å andra sidan kan effekterna av lärarnas 
återkommande koppling till världen peka på att ett pedagogiskt arbete med värdegrunden kan 
föra in mångkulturella och globala erfarenheter i en svensksegregerad barngrupp. Genom det 
här konstrueras ett behov av att införa andra kulturella erfarenheter än de typiskt svenska som 
en del av värdegrundsarbetet.  
 
Sammanfattningsvis presenterar förskollärarnas retorik en uppdelning utefter 
socioekonomiska områden som argument för att arbeta med värdegrunden. Deras retorik 
påvisar tolkningsrepertoarer på temat vi och dom samt världen. Genom deras retorik 
konstrueras ett behov av att införa ett mer globalt värdegrundsarbete i den svenska förskolan 
och främst i de områden som främst är svensksegregerade.  
 

5.1.3 Olika läggning 
Olika sexuelläggning lyfts fram som ett värdegrundsområde att utveckla och arbeta vidare 
med. Pedagogerna presenterar olika sorters problematik kopplat till området utifrån yttre 
omständigheter såsom samhällets och föräldrarnas åsikter men även utifrån egna värderingar 
hos personalen i verksamheten. 
 
 

Hilma: Jo men det var mest en förälder som, som anser att att vi ska försöka 
undvika att svara på sådana frågor [...] att vi uppfostrar hans barn på det sättet att 
det är okej att gifta sig som flicka med en flicka. såå.. men.. Vi hade ju.. Jag hade ju 
personligen en diskussion med honom och jag då berättade saker till exempel då att 
tänk om vi nu har en familj som har två mammor och det här barnet har två 
mammor det är ju bara så. Ska det inte vara normalt typ?! Oj sa han nu väckte du 
mig sa han.. Så har jag inte tänkt, det är klart det är normalt för det barnet. 

 
 
Hilma formulerar en problematik mellan värdegrundsarbetet och föräldrakontakt och påvisar 
i sin argumentation ett konkret exempel. Problematiken konstateras av Hilma som beskriver 
att hon diskuterar frågan med pappan och använder även ett förstärkt röstläge när hon återger 
sin fråga till pappan om ska det inte vara normalt typ? Beskrivningen kan å ena sidan syfta 
till att belysa problematiken i mötet med föräldrarna och å andra sidan kan Hilmas 
argumentation ses som ett exempel på ett tillfälle där hon vill visa på en korrekt handling i 
sitt eget agerande utifrån värdegrundsarbetet. Hon ger även exempel på hur hon motiverar 
föräldern till nytänkande genom att beskriva pappans kommentar utifrån att hon väckte 
honom vilket tyder på en förändrad åsikt.  
 
Även Kim problematiserar bemötandet av två samkönade föräldrar 
 

Kim: Vad gör vi när det står två mammor här med ett barn liksom alltså, ibland 
behöver man liksom tänka tanken och diskutera det liksom. 

 
Kim poängterar vikten av egen reflektion utifrån värdegrundsarbetet och hon väljer att 
presentera det med samkönade föräldrar. Och hon uttrycker även ett behov av att diskutera 
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med kollegorna vilka tankar som finns angående värdegrundsarbetet kring olika 
familjeförhållanden. Med argumentationen vad gör vi när det står två mammor här påvias hur 
förhållningsättet ännu är oreflekterat men att det finns en önskan om ett gemensamt kollegialt 
förhållningsätt.  
 

Hanna: Det sista året har vi ju pratat mycket med det här om ehh olika läggning och 
så. Att killar kunde inte pussa varandra och tjejer kunde inte gifta sig med varandra. 
asså det sitter kvar. Det är ju också en stor bit 
[...] 
Hanna: Mmm. ja för dom trodde ju inte på oss först, en del av de barnen vi hade då. 
de liksom “nää men”. På riktigt asså men det förstod dom ju att så är det ju faktiskt 
ibland och så kunde man ta lite exempel. Och det kommer ju mer och mer. Vi har ju 
liksom fått in det på riktigt i huset nu och. men det märktes… det var många barn som 
inte visste det eller vad man ska säga, som vi fick göra medvetna om det. 
Ronja: Det finns ju säkert mycket och är djupt rotat också 
Hanna: Det kommer hemifrån också Liksom man gifter sig med en flicka så är det om 
man är pojke. Men eftersom det blev aktuellt så.  
Ronja: Men barnen själva kan ju säga på våran avdelning att jag ska gifta mig när 
jag blir stor. “jaja” och då förr då kanske man bara sa “då kanske du hittar trevlig 
kille du kan..” men det behöver inte.. “du kanske hittar en trevlig kille eller tjej du kan 
gifta dig med” Alltså bara lägga till den kommentaren.. Alltså “jaha”. Alltså.  Det är 
mycket rotat i det gamla, hur vi uttrycker det liksom “en kille ska gifta sig med en tjej 
så”. men så är det ju inte längre. 
Hanna: Och där har ju vi också fått bli mer medvetna. Alltså för 10 år sedan.. jag har 
haft kollegor som så här.. Där man man ju själv också.. det är ju en egen resa som 
man också får göra. 
Ronja: Vi följer ju också med i samhället vad som händer det är ju mycket för oss med 
ju. 

 
Hanna och Ronja konstruerar här en problematik i förhållande till värdegrunden om att 
förlegade åsikter om olika läggning finns kvar i samhället. Hanna förklarar hur barnen 
ifrågasätter homosexuella exempel när de kommer upp på tal men även hur de själva och 
kollegor tampas med föråldrade värderingar gentemot värdegrundens värderingar idag genom 
att det är rotat i det gamla. Även Kims uttalande i föregående exempel pekar på den resa som 
Hanna nämner där pedagogerna konstruerar ett behov av att reflektera över egna uttryck och 
värderingar i förhållande till värdegrunden och samhälleliga förändringar. Hanna å andra 
sidan beskriver hur hennes kollegor inte har samma medvetenhet om värdegrunden vilket kan 
ses som att den holistiska synen på förskolans verksamhet utmanas. I Hanna och Ronjas 
konversation återfinns även en tolkningsrepertoar på tid som återkommer under samtliga 
berättelser. Retoriken skapar en bild av hur det var på förskolan förr gentemot hur det ser ut 
idag. Ronja presenterar ett exempel på hur de talade med barnen om giftermål förut gentemot 
hur de benämner det för barnen idag. Hanna skildrar hur barnen inte visste att det fanns 
samkönade förhållanden något som pedagogen fick upplysa dem om. Exemplen 
problematiserar de tankar barnen har med sig från sin hemkultur samtidigt som de kan 
förenas med värdegrundsarbetet i förskolan.  Ronja belyser hur viktigt det är med att använda 
rätt begrepp när hon jämför sin gamla retorik med den nya i uttalandet “du kanske hittar en 
trevlig kille eller tjej du kan gifta dig med”.  Hon belyser även att Alltså bara lägga till den 
kommentaren.  Där bara kan tolkas som att det är ett enkelt sätt att arbeta med värdegrunden. 
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Å andra sidan redogör Ronja för att det är mycket för dem med att följa med i 
samhällsförändringen.  
 
Här konstrueras normalitet i den argumentation som Kim, Hilma, Ronja och Hanna för om 
olika läggning och familjekonstellationer samt påvisar en strävan i värdegrundsarbetet att det 
som är annorlunda slutar ses om något främmande och paralleller dras istället till den egna 
verksamheten. Genom den här sortens argumentation träder en tolkningsrepertoar utifrån 
tolerans fram. Retoriken visar på en ambition hos Kim och Hilma mot en allmän acceptans 
gentemot människors olikheter, de ger exempel på problematik och agerar lösningsorienterat. 
En holistisk strävan bland kollegorna framkommer i såväl Kims som Hannas uttalanden i 
bemötandet gentemot samkönade förhållanden eftersom det beskrivs som något som måste 
diskuteras.  
 
Sammanfattningsvis lyfter pedagogerna flera sorters problematik i förhållande till ett 
värdegrundsarbete innefattande olika sexuelläggning. De presenterar motgångar från fler 
olika håll såsom samhälleliga förändringar, föräldrar, kollegor och även inre funderingar. 
Lärarna påvisar en strävan efter förändring utifrån värdegrundsarbetet där olikheter tolereras 
och respekteras. Följaktningen blir en tolkningsrepertoar riktad mot tolerans ett gemensamt 
drag i pedagogernas berättelser om värdegrundsarbetet i förhållande till samkönade 
förhållanden. Tid är en annan tolkningsrepertoar som framträder genom retorik som beskriver 
tidsaspekter såsom före och efter. Dialogen lyfts fram av pedagogerna som central både 
samtalen mellan kollegor på förskolan, med föräldrarna och med barnen.  
 

5.1.4 Bygga upp ens egen personlighet 
Utifrån värderingarna i värdegrunden och barnkonventionen talar pedagogerna om sitt eget 
förhållningssätt och hur den sammanlänkar med deras egen personlighet. Pedagogerna 
berättade hur deras förhållningssätt förändrats över deras verksamma tid i förskolan och då 
även deras syn på barnen och på sin maktutövning.  
 
Hanna ger exempel på hur hennes agerande har förändrats efter ICDPkursen och hur det 
påverkade den aktuella situationen.  
 

Hanna: Alltså, det jag konkret minns jag att jag, vi hade en kille på mitt ställe som 
bara flamsa omkring, som vi tyckte. Och kom ofta i konflikt o kom utanför. Men när 
jag då efter kursen, eeh, verkligen bemödade mig o ta reda på vad som hade hänt, 
varför han gjorde som han gjorde, vad han hade sagt och vad dom andra hade sagt. 
Så kände jag att eeh, han liksom tappade en liten sten. 

 
Hanna redogör för hur hennes bemötande förändrades gentemot ett barn och den den positiva 
reaktion det gav. Genom att ta reda på vad som hänt och varför pojken reagerat som han gjort 
så berättar Hanna metaforiskt att hon kände att pojken tappade en liten sten. Att Hanna 
beskriver händelsen som att hon bemödade sig att ta reda på vad som hänt kan tyda på att det 
är en mer komplicerad strategi än hennes tidigare tillvägagångsätt. Likväl det kan även tyda 
på att hon nu konstruerat ett mer reflekterande förhållningssätt i sitt bemötande än tidigare. 
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Genom att undersöka bakomliggande faktorer till barnets beteende uttrycker hon ett försök att 
närma sig barnets perspektiv. 
 
Kim och Liliana presenterar nedanför hur den regelbundna dialogen är vital i verksamheten 
både med barnen och i personalgruppen.  
 

Kim: Asså nånstans har vi ju också våra förutfattade meningar och kanske inte 
heller tycker och tänker och behandlar alla lika alltid liksom jag menar lika väl som 
barnen är taskiga och tycker olika liksom så är man ju där själv ibland liksom. Så 
det är lika väl som vi behöver ut i barngruppen så är det ju också en diskussion som 
skulle finnas i personalgrupperna med ständigt, ja hela tiden liksom. 
Liliana: En gång i halvåret minst 
Kim: Ja men absolut, att man lyfter det här liksom varför e det okej liksom om det 
skulle stå en flyktingfamilj här och knacka på dörren vad hade vi gjort? Vad hade vi 
tyckt? Vad hade vi liksom tyckt va okej? Ska dom få extra? 

 
 
Kim och Liliana återger hur en diskussion behövs bland kollegorna för att synliggöra 
förutfattade meningar och det dras paralleller mellan de vuxnas och barnens agerande. Det 
argumenteras för värdegrundens betydelse och vikten av att den arbetas med regelbundet 
både i barn som personalgrupp. Kim exemplifierar det här genom att beskriva 
flyktingfamiljer som ett känsligt ämne och något som behöver diskuteras i kollegiet. Kim 
konstruerar ett behov av diskussioner kring känsliga ämnen i förhållande till värdegrunden 
och samtidigt skapas exempel på vad ett känsligt ämne skulle kunna vara. Dessa 
konstruktioner kan å ena sidan få effekt utifrån en ökad reflektion hos pedagogerna å andra 
sidan kan det också skapa en effekt av normer kring vad som är känsliga samtalsämnen och 
inte. 
 

Hilma: Det är ju så med detta yrket det kommer ju vågor av olika pedagoger som 
inspirerar om olika saker och man får plocka godbitarna. Och det som passar en, 
som bygger upp ens egen personlighet som ens sätt att vara det tar man vara på 
medens andra saker sållar man liksom och så. Och just det här att det bygger på 
barnkonventionen och barnens rätt det ligger mig väldigt varmt om hjärtat. För att 
alla ska vara lika och barnens rättigheter och alla människor har rättigheter och 
oavsett vem man är så duger man. 

 
Hilmas uttalanden är ett av flera empiriska exempel som pekar på en sammanflätning mellan 
värdegrunden och barnkonventionen i förskolan. Hilma framställer yrket som under ständig 
förändring och det är och det är därför av vikt att även ens personlighet utvecklas genom att 
sortera de influenser som man möter som förskollärare. Hon beskriver hur barnkonventionen 
är något som hon har valt att ta till sig eftersom det ligger henne varmt och hjärtat. Retoriken 
presenterar den egna utvecklingen i förhållande till värdegrunden. I Hilmas uttalande 
benämns visserligen barnkonventionen men samtalet syftar till begreppet värdegrund och 
därför har det valts att presenteras i den här delen av analysen.  
 
Pedagogerna resonerar om tidsaspekter såsom före och efter samt behovet av kontinuerliga 
diskussioner i förhållande till sin egen utveckling. Genom att tala om olika tidsaspekter 
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konstruerar pedagogerna olika versioner av verkligheten utifrån tid. Det framträder en 
verklighet innehavande den identitet som de själva tillskriver sig nu och en förgången 
verklighet med identiteter hos dem själva som tillhör dåtiden. Exempelvis presenterar Hanna 
ett konkret exempel där hennes förhållningssätt förändrats genom en kurs och hur det fått 
gynnsamma effekter gentemot ett av barnen. Hannas berättelse visar tydligt på en före och 
efter aspekt i förändring av förhållningssätt. Hilma berättar om hur förskolläraryrket präglas 
av pedagoger som föreläser i inspirationssyfte och hur hon själv förhåller sig till det här 
genom att “plocka godbitarna”. I likhet med Hannas berättelse pekar det här mot en 
förändring över tid dock ger Hilmas ordval en mer flytande bild av förändringsprocessen. 
Ovanstående utdrag visar på en tolkningsrepertoar av tid där förskollärarens förhållningssätt 
presenteras som en tidsbunden utvecklingsprocess.  
 
Pedagogerna benämner inte några exempel på vad de tycker och tänker i det här kapitlet utan 
dessa funderingar utformas istället som frågor. Fokusen på frågor är också ett intressant 
inslag i retoriken där uttalanden konstruerade som frågor samt frågande ord såsom vad och 
varför är återkommande i pedagogernas berättelser. Frågefokuset kan ses som ett sätt att 
uppmana till utveckling i värdegrundsarbetet genom att skapa funderingar. Å andra sidan 
skulle de kunna ses som ett sätt att undvika att presentera personliga åsikter. Pedagogernas 
argument för ett arbete med värdegrunden är övervägande utformade som motiv utifrån 
personlighet, tyckande, tänkande och något som betyder mycket för en. Både Hanna och 
Hilma använder bildliga metaforer för att beskriva inre företeelser de använder liknelserna 
tappade en liten sten och varmt om hjärtat vilket kan uppfattas som ett sätt att konkretisera 
abstrakta värderingar. En användning av den här typ av metaforer i verksamheten kan skapa 
effekter genom att de abstrakta värderingar som värdegrunden och barnkonventionen 
tillhandahåller konkretiseras genom ett bildligt språk.  
 
Sammanfattningsvis beskriver pedagogerna i kapitlet förändringar i sin personlighet och 
förhållningssätt i förhållande till värdegrundsarbetet över tid. De ger exempel på hur deras 
eget agerande och tänkande i förhållande till värdegrunden har en före och efter aspekt och de 
konstruerar samtidigt ett behov av fortsatt utveckling och förändring. Uttalanden kring tid 
framträder här som en tolkningsrepertoar. Lärarnas retorik visar även en nära koppling 
mellan personlighet och yrkesroll. Pedagogerna använder ett återkommande frågefokus för 
att argumentera för värdegrundsarbetet kopplat till sitt egna förhållningssätt i verksamheten 
och personliga utveckling. Användandet av bildliga metaforer kan i det här avsnittet ses som 
en metod för att precisera det diffusa i värdegrundsarbetet.  
 

5.2 Barnkonventionen 
I den här delen är fokusen på barnkonventionen kopplat till studiens forskningsfrågor indelat 
i tre delar. Den första är Det finns skyldigheter man har som människa också i här analyseras 
pedagogernas argumentation om barnkonventionen som preventivt arbete för en framtida 
problematik. Den andra är Då kan vi börja ta det med barnkonventionen som belyser barnet 
och omvärlden. Och Vanligt sunt förnuft har sin utgångspunkt i lärarnas skildring av ICDP .  
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5.2.1 Det finns skyldigheter man har som människa också 
Lena och Hilma diskuterar här barnkonventionens betydelse i verksamheten, hur olikheter 
förenar och att med rättigheter kommer skyldigheter. 
 

Lena: Jag ser ut såhär och du ser ut så o de jag är ändå människa och 
så att det, att man börjar tidigt tycker jag för då blir det inte så konstigt 
när dom blir äldre. 

 
Lena berättar om hur allas olikheter ska respekteras och beskriver hur olikheterna är något 
som förenar oss när hon säger jag ser ut såhär och du ser ut så o de jag är ändå människa. 
Uttalandet påvisar en tolkningsrepertoar som klarlägger en toleransaspekt och även en global 
gemensam anda där utseendet inte påverkar ens människovärde. Lenas uttalande pekar även 
på begreppet människa som grundläggande där hon belyser vikten av att se alla som 
människor oavsett ursprung samt vikten av att börja tidigt med barnkonventionsarbetet för att 
undvika framtida problematik. 
 
Hilma åskådliggör hur hon ofta reflekterar över barnens framtid och hur förskolans arbete 
påverkar barnens agerande längre fram i skolåldern.  
 

Hilma: Det tänker jag ganska ofta på vad som händer när dom kommer upp i 
högstadiet så mellan och högstadiet där dom är som ”jaa, jag har min rätt och så”. 
Där kan det ju gå snett om man inte påminner dom lite grann om att dom har 
skyldigheter också då kan det ju gå ”jag har rätt jag kan göra som jag vill” och vara 
aggressiv mot lärarna och vara aggressiv mot allting och sådär. Då får man nog 
påminna dom lite om att det finns skyldigheter man har som människa också och då 
bör dom ju ha lärt sig lite grann tycker jag, men oftast glömmer vi det. 

 
 
Hilma resonerar kring att ett bristande arbete med barnkonventionen i förskolan leder till att 
barnen senare tror att hen har rätt att göra som den vill och att visa aggressivitet i högstadiet 
både mot lärare och allting. Hilma argumenterar att det här kan motarbetas genom att 
påminna om skyldigheterna man har som människa något som barnen ibland behöver 
påminnas om. Å ena sidan belyser Hilma vikten av rättighets och skyldighetsarbetet men å 
andra sidan uttrycker hon hur det ofta glöms bort vilket leder till att det inte arbetas lika 
mycket med barnkonventionen som det önskas. En annan aspekt av Hilmas berättelse är att 
om barnkonventionsarbetet i förskolan endast fokusera på barnens rättigheter. Hilma påvisar 
hur ett ensidigt fokus kan få konsekvenser för framtiden genom ett snedvriden 
rättighetssynsätt hos barnet. Rättigheten ses i resonemanget som en ursäkt för ett aggressivt 
agerande med en avsaknad av förståelse för skyldigheter. Pedagogernas retorik visar en 
koppling mellan barnkonventionen och barnens framtida skolgång argumentationen 
klarlägger en tolkningsrepertoar med temat skolan. 
 
Hilma och Lena framlägger hur respekt mot andra människor är central i arbetet med 
barnkonventionen. Lena framhåller vikten av att börja tidigt för då blir det inte så konstigt 
när dom blir äldre ett resonemang som kan kopplas till betydelsen av barnkonventionsarbetet 
i förskolans praktik. Lena uttrycker även en oro för vad som kan hända i framtiden när barnen 
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är äldre om de inte bär med sig idéerna om rättigheter och skyldigheter. Lena uttrycker vikten 
av att arbeta medvetet nu i förskolan för att verka preventivt mot ett vi och dom tänk medens 
Hilmas argumentation inriktar sig på barnens kommande skolgång. 
 
Sammanfattningsvis argumenterar pedagogerna vikten av att arbeta med barnkonventionen 
nu i förskolans verksamhet för att förhindra en framtida problematik med barnens åsikter och 
agerande. Lena beskriver vikten av tolerans och respekt för varandras olikheter och Hilma 
poängterar att rättigheter också förutsätter skyldigheter. Retoriken som syftar till att 
respektera olikheter visar här på en tolkningsrepertoar med temat tolerans. Pedagogernas 
resonemang sker även utifrån ett framtidsperspektiv och inte ur ett här och nu perspektiv som 
kan ses som nära sammanknutet med en tidsbaserad tolkningsrepertoar.  
 

5.2.2 Då kan vi börja ta det med barnkonventionen 
Implementeringen av barnkonventionen motiveras i verksamheten utifrån en mångkulturell 
aspekt. 
 

Liliana: Jag tror ehh att det är max sexåringar som kan ta till sig detta och det är 
nästan max. ehh sen får man nog försöka att ta det pö om pö som att vi har haft 
många frågor sen tidigare som bara “men Liliana varför sitter det dom som tigger 
pengar?” Ja men då kan vi börja ta det med barnkonventionen att de har varit redo 
med det då. Men har man då inte sett det något av det så hade man aldrig kopplat 
det till barnkonventionen så därför tror jag att det viktiga är att det finns på en.. 
eller på alla förskolor och att man har. Att man känner till det! Så kan man ta till sig 
det när barnen kommer med frågorna för det är först då som de är öppna för det. 

 
Liliana argumenterar för vikten att som pedagog vara medveten om barnkonventionen samt 
att kunna förena barnens egna initiativ till konventionen. Genom att ha kompetens inom 
barnkonventionsarbetet kan det avgöras enligt Liliana när barnen är redo för att ta del av det 
arbetet. Liliana uttrycker att det finns en åldersgräns, en mognadsgrad när barnen kan ta till 
sig barnkonventionens innehåll. Å andra sidan beskriver hon att det kan tas pö om pö vilket 
tyder på att arbetet med barns rättigheter kan sammanflätas med den vardagliga 
verksamheten. Åldersindelningen kan få konsekvenser för verksamheten genom att endast 
barn i sexårsåldern får ta del av barnkonventionsarbetet i verksamheten, å andra sidan pekar 
Lilianas uttalanden mot att barnens frågor får agera tecken på att de är redo för att arbeta med 
barnkonventionen vilket tyder på att barnets intresse får styra. 
 
Kim diskuterar det pedagogiska material som finns kopplat till barnkonventionen och hur det 
kan införas i verksamheten. 
 

Kim: och jag menar de ser på tv de hör på nyheter alltså det händer ju grejer i 
världen idag som dom liksom ser och vet liksom och det kan man ju inte låssas som 
om barn inte råkar illa ut liksom. så att.. nää.. det är spännande nu när vi har 
materialet i huset det är det. 
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Kim konstruerar en problematik kring att skydda barn från hemska företeelser som händer i 
världen och poängterar att barnen ändå tar del av nyheter genom tv. Hon argumentera för hur 
vi vuxna inte kan låtsas som att barn inte far illa i världen. Ett sätt att se på uttalandet är med 
parallellen till hennes yttrande om tv vilket syftar till att även barn får syn på att barn råkar 
illa ut i världen. En alternativ förståelse kan innebära att Kim poängterar vikten av att arbeta 
med barnkonventionen utifrån det faktum att det finns barn som far illa. 
 
Här synliggörs hur synen på barnen har förändrats över den verksamma tiden som 
förskollärare och barnkonventionsarbetet kopplas till den egna mångkulturella verksamheten. 
 

Hilma: Och det är stor skillnad på det nu mot hur det var förr. Förr var det “usch han 
är så jobbig och det är så jobbigt” och så där men nu ser man på ett helt annat sätt 
på sig själv och på sin verksamhet och lärmiljön. Vad har vi nu för tråkigt här, varför 
är han så här? Vad ska vi hittat på för att det ska bli bättre? För att han.. För att få 
med honom. Som sagt det är väldigt mycket men man plockar gobitar... 
Anna: Barnkonventionen, eehm, vad innebär den för er? 
Hilma: Mmm, vi har ju många invandrarbarn. 
Lena: Aaa det har vi 
Hilma: Mmm.. från många olika länder och vi gör, vi vill att dom ska vara stolta över 
sitt ursprung 
Lena: Vi betonar deras språk, att det är viktigt. 

 
Hilma beskriver hur hennes förhållningssätt gentemot barnen har förändrats över tid, Hilma 
utvecklar berättelsen och återkopplar till tidigare i samtalet när hon återger hur hon plockar 
gobitar. Förhållningssättet har omkonstruerats från att han är jobbig till vad barnet blir 
utifrån förskolans miljö och pedagogernas bemötande. Retoriken som framhäver bemötandet 
gör att en tolkningsrepertoar på temat börjar framträda. När frågan ställs om vad 
barnkonventionen har för betydelse görs kopplingen kring vikten av mångkultur utifrån att de 
har många invandrarbarn och hur stolthet över sitt ursprung och språk är centralt. Det är en 
intressant aspekt att kopplingen mellan barnkonventionen och invandrarbarn är direkt i 
samtalet med pedagogerna. Vilket kan vara en tendens till att relatera barnkonventionen 
gentemot världen och mångkulturella fenomen. Här återfinns det här och nu perspektiv som 
har varit frånvarande i flera tidigare exempel. Hilma pratar om verksamheten idag och hur de 
satsar på att barnen skall bli bemötta utifrån barnkonventionens värderingar. Hon talar om att 
förbättra verksamheten och att barnen skall känna stolthet samtidigt som Lena poängterar 
vikten av barnens hemspråk. 
 
Lilianas argumenterar för vikten att som pedagog ha kunskap om barnkonventionen något 
som även Hilma resonerar kring när hon uttrycker att man plockar gobitarna. Kim diskuterar 
medvetenheten om barnkonventionen när hon lyfter den som ett verktyg för lärande genom 
belysa materialet de har på förskolan och poängterar att det är spännande att det finns. 
Resonemanget kan få effekter på verksamheten utifrån att pedagogerna anammar tillgängligt 
material utifrån en världslig aspekt där de kopplingar som finns mellan det barnen fått syn på 
om världen lyfts fram. Lilianas uttalande presenterar en liknande retorik där hon utgår från ett 
barns observation av omvärlden. I sambandet ser hon barnen som mottagliga för ett arbete 
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med barnkonventionen. Alla pedagogerna motiverar ett arbete med barnkonventionen som på 
olika sätt främjande för mångkulturen i förskolans verksamhet. 
 
Sammanfattningsvis talar pedagogerna om en koppling mellan barnet och världen, hur barnet 
får syn på företeelser i sin omvärld som öppnar upp för ett arbete med barnkonventionen. 
Lärarna pratar även om ett förhållningssätt att se på den egna verksamheten och barnen där, 
deras retorik inom området framställer en tolkningsrepertoar utifrån bemötande. De 
poängterar vikten av att skapa en stolthet hos barnen utifrån nationalitet vilket kan förstås 
som ett sätt att knyta samman barnen med den omgivande världen. 
 

5.2.3 Vanligt sunt förnuft 
I den här sektionen har Hanna och Ronja gått kurs i ICDP något som Kim inte gjort men hon 
var medveten om att det finns för hon har diskuterat den med sina kollegor som gått kursen. I 
samtalen framkom att lärarnas tidigare förhållningssätt var annorlunda gentemot deras 
nuvarande. ICDP ses här som ett arbetssätt utifrån barnkonventionen och kopplas till 
frågeställningen vad berättar förskollärare om värdegrunds och barnkonventionsarbete i 
förskolan? 
 

Anna: Vi tänkte höra om ni vet nånting om något som heter ICDP? 
Kim: När jag jobbade borta på Himlavalvet så var det några som gick utbildning, 
men då hade inte jag fast tjänst så jag fick inte gå. Dom var jättenöjda samtidigt 
som jag vet nån som sa det här är ju egentligen liksom hemskt att man skall behöva 
utbilda sig i för det här, det här är ju vanligt sunt förnuft. Asså det här ska vi ju 
liksom, det här sättet skall vi ju ha, det här ska vi ju kunna. 

 
Kim uttrycker en tvetydighet i beskrivningen av ICDP där den kan å ena sidan kan ses som 
något överflödigt när hon poängterar att ICDP:ens grundtankar är något som ska vara 
grundläggande i den pedagogiska verksamheten. Hon framställer det som något vi ska känna 
till och kunna, där begreppet vi syftar på de vuxna i förskolan. Å andra sidan kan Kims 
argument om ICDP:n som sunt förnuft förstårs utifrån att utbildningen erbjuder ett 
grundläggande förhållningssätt. Kim beskriver även det som hemskt att det är något som det 
behövs utbildning till vilket belyser vikten av de personliga egenskaperna i förskolan. I det 
här fallet blir hennes retorik tvetydigt eftersom hon å ena sidan uttrycker ICDP:n som 
överflödig samtidigt som ordet hemskt i pekar på ett behov av ICDP:n och utbildning i det 
hon beskriver som sunt förnuft. 
 
I näst kommande stycke har frågan om vad pedagogerna vet om ICDP ställts och de berättar 
som sina erfarenheter av kursen. 
 

Ronja: Så visst var ICDP:n jättebra, många tyckte att det var jättebra, det var det 
med. 
eeh.. Jag vet inte om.. Jag vet inte var vi hemska förr då innan vi kanske bara 
(tillgjord röst) oooah 
Alla skrattar 
Hanna: Nä men alltså, om man går ännu längre tillbaka, när jag.. då var det ju 
liksom dom vuxna som bestämde, det var ju inte det här barnens medbestämmande. 
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Ronja: Nej 
Hanna: Det var ju liksom, nej, där bestämde vi osså gjorde vi det som vi hade 
bestämt och sen var det nån som spårade ur, så tillbaks igen till det här, mm.. Så var 
det ju. 
Ronja: ”Skrattar lite” Det var ju säkert jättebra att ICDP:n kom. 

 
En förändrad barnsyn kan skönjas när Hanna pratar om barnen nu är medbestämmande och 
hur det tidigare var de vuxna som stod för maktutövningen och hade bestämmanderätten. 
Ronja påvisar en positiv syn på ICDP eftersom hon beskriver att det säkert var jättebra att 
den kom, å andra sidan kan ordet säkert peka på en osäkerhet i Ronjas retorik om huruvida 
det var bra med ICDP eller inte. Hanna tar upp att de barn som inte gjorde det förväntade, 
som spårade ur fick återgå till den planerade aktiviteten. Beskrivningen av 
tillvägagångssättet möts av ett skratt vilket kan tyda på det här nu ses som något komiskt och 
annorlunda mot hur liknande situationer nu hanteras. Hannas retorik kan även ses som en 
beskrivning för att poängtera att förhållningssättet är felaktigt och att de nu vet bättre. 
Retoriken beskriver hur pedagogerna bemötande och barnsyn har förändrats över tid samt att 
ICDP erbjuder kunskaper som de alla borde ha men att så inte är fallet. Argumentationen 
tyder på en tolkningsrepertoar gällande tid samt en med barnsyn. 
 
Sammanfattningsvis samtalar pedagogerna om ICDP utifrån ett förändrat förhållningssätt. 
Kim argumenterar kring ICDP i förhållande till det sunda förnuftet och att det är någonting 
som alla ska kunna och förhålla sig till. Hanna och Ronja diskuterar istället hur ICDP blev en 
hjälp i verksamheten och hur de reflekterade över sitt egna förhållningssätt efter ICDPkursen. 
En koppling mellan ICDP:s arbetssätt det sunda förnuftet och hur makten fördelas mellan 
vuxna och barn på förskolan förenas. ICDP utbildningen påvisar effekter i de pedagogers som 
gått kursen bemötande gentemot barnen. Kim som inte har gått ICDP utbildingen uttrycker 
istället att den kan ses som överflödig att det borde vara sunt förnuft. Två 
tolkningsrepertoarer blir synliga i detta kapitel en på temat tid och en på temat barnsyn. 
 
 

6. Slutsatser 
Här presenteras tre övergripande diskurser som blivit synliga i pedagogernas berättelser om 
värdegrunden och barnkonventionen. Exemplen återfinns i samtlig presenterad empiri och 
kan ses som tre underliggande teman som genomsyrar pedagogernas berättelser. Diskurserna 
svarar explicit på forskningsfrågan: vilka diskurser identifieras i förskollärarnas berättelser 
om värdegrunden och barnkonventionen? Den sammanställande kartläggningen är vårt sätt 
att redogöra för de teman vi fann i analysen. Sammanställningskartan presenterar också de 
tolkningsrepertoarer som tidigare nämnts i analysen och de ses här som underliggande teman 
i diskurserna.  
 

6.1 Sammanställande kartläggning av resultat 
I analys av berättelserna om värdegrunden och barnkonventionen framträder tre diskurser: 
Framtid, Mångkultur och pedagogernas Förhållningssätt. Kartan nedan sammanställer 
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diskurserna och visar på vilka tolkningsrepertoarer som återfinns under respektive diskurs. I 
kartbilden påvisas även vilka tolkningsrepertoarer som sammanlänkar flera diskurser till 
exempel återfinns barnsynen under varje diskurs. Nedan presenteras och analyseras varje 
diskurs och dess tillhörande tolkningsrepertoarer. 
 
 

 
          
 Sammanställande kartläggning av resultat 
 

6.1.1 Framtid 
Framtiden är en övergripande diskurs som blivit synlig utifrån lärarnas berättelser och de 
tolkningsrepertoarer som där blivit synliga. Pedagogerna skildrade barnen i förhållande till 
framtiden i samtalen om både värdegrund och barnkonventionen Framtidsdiskursen kan 
förstås som att förskollärarna drar paralleller mellan värdegrunden, barnkonventionen och 
framtiden. När de värderingar som återfinns diskuteras konstrueras ett framtidsinriktat 
arbetssätt. En orosaspekt blev framträdande i relation till mobbing på skolorna och en 
tolerans mot allas olikheter sågs som en önskan för att motverka framtida problem. Skolan är 
överlag en framträdande tolkningsrepertoar i pedagogernas berättelser med kopplingar till 
framtiden. Å ena sidan kan förevarande förstås som att arbetet med värdegrunden och 
barnkonventionen ses som förberedelser inför barnens framtida skolgång, vilket kan få 
effekter utifrån en avsaknad av ett här och nu perspektiv i verksamheten. Å andra sidan kan 
dessa berättelser förstås som att ett livslångt lärande innefattande värdegrundens och 
barnkonventionens värderingar påbörjas i förskolan och fortsätter i skolan. Pedagogernas 
uttalanden pekar i det här fallet på att det är av vikt att börja i tid för att uppnå önskade 
resultat. Oron fanns även i förhållande till barnen som framtida samhälls och 
världsmedborgare på så sätt framkom både ett lokalt och globalt perspektiv. Att benämna 
barnen som att de är medborgare eller att de kommer bli påvisar en syn på barnen som att de 
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är eller som att de blir. En barnsyn där barnet konstrueras som att det blir visar på 
framtidsdiskursen genom belysning på barnet som en framtida medborgare med framtida 
rättigheter och skyldigheter. Medans en konstruktion av barnet utifrån att det är skapar ett 
fokus på barnets plats i samhället, rättigheter och skyldigheter här och nu. 
 

6.1.2 Mångkultur 
Mångkultur i det här arbetet ses som de mångfasetterade kulturer som inbegriper både 
etnicitet, religion, familjekonstellationer och andra kulturella aspekter som särskiljer sig från 
varandra. Mångkultur är även ett begrepp förskollärarna själva använder sig av i sina 
uttalanden. Mångkultur är en av de övergripande diskurser som genomsyrar pedagogernas 
berättelser om barnkonventionen och värdegrunden. Diskursen uttrycks främst med syfte till 
att motivera vikten av att arbeta med värdegrunden och barnkonventionen i förskolan. 
Lärarna beskrev en övergripande anknytning gentemot en världslig aspekt när de exempelvis 
benämner barnet som framtida världsmedborgare samtidigt som de talade om invandrare, 
flyktingar och katastrofer i andra delar av världen. I enlighet med den samanställande 
kartläggningen framkom det i samtalen med pedagogerna hur olika socioekonomiska 
områden påverkade synen och arbetet med mångkultur utifrån värdegrund och 
barnkonvention. En vi och dom retorik blev framträdande då mångkultur i form av oro kring 
olika fenomen relaterade till sexuell läggning och etnicitet som till exempel diskuterades 
utifrån att de “knackande på dörren”. Vi och dom retoriken skapades även genom att jämföra 
det egna området mot andra områden utifrån graden av mångkulturella aspekter som förekom 
i det egna området. Det här blir problematiskt utifrån att en tolkningsrepertoar med vi och 
dom hamnar i vägen för den globala aspekt som pedagogerna uttrycker som 
eftersträvansvärd. Alla lärarna diskuterade mångkultur utifrån att det finns ett behov att 
arbeta medvetet med det. Dels argumenterades det utifrån att det å ena sidan finns en 
mångkulturell problematik och att å andra sidan ses mångkulturen som en tillgång att vara 
stolt över. Pedagogerna belyste hur en ökad tolerans mot varandras olikheter främjar en 
holistisk barnsyn. Där pedagogerna vid flera tillfällen benämnde en strävan efter acceptans 
och öppenhet i samhället. 
 

6.1.3 Förhållningssätt 
Förhållningssätt är den tredje diskursen som blivit synlig i pedagogernas berättelser och är en 
återkommande retorik som pekar mot personliga förändringar gällande bemötande, tankar 
och åsikter visade sig i fokusgruppsamtalen. Pedagogernas uttalanden syftar till att lägga 
fram exempel på vad som händer över tid när de arbetar med barnkonventionen och 
värdegrunden. En tidsaspekt blev tydlig över pedagogernas förändrade förhållningssätt en 
argumentation som visar på ett yrke under ständig förändring. I förhållningsättsdiskursen 
presenteras huvudsakligen argumentation utifrån personliga aspekter till att arbeta med 
värdegrunden och barnkonventionen. Dessa två komponenter tillsammans med ICDP var alla 
bidragande till att pedagogerna förändrade sitt bemötande och sitt förhållningssätt gentemot 
barnen. Därav blev förhållningssättet synligt som en av tre övergripande diskurser i den här 
studien. Å ena sidan kan den personliga argumentation som pedagogerna framhåller i 
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diskursen ses som argument för ett aktivt arbete med barnkonventionen och värdegrunden. Å 
andra sidan kan det här förstås som att det finns en sammanlänkning mellan det privata och 
professionella i förhållande till barnkonventionen och värdegrunden. Det här kan i sin tur få 
effekter på verksamheten genom att även det pedagogiska arbetet inom dessa områden 
innehåller både privata och verksamhetsrelaterade aspekter i det pedagogerna väljer att 
samtala om med barnen. Både bemötande och förhållningssätt ligger till grund för 
pedagogernas barnsyn, en tolkningsrepertoar som knyter samman de tre diskurserna. I 
relation till förhållningssättsdiskursen pekar retoriken mot barnsyn när pedagogerna beskriver 
sitt bemötande gentemot barnen och hur det här förhåller sig till värdegrunden och 
barnkonventionen. 
 
Dels knyter barnsynen samman de tre diskurserna men de överlappar och samspelar också 
med varandra, till exempel samverkar förhållningssättsdiskursen med framtidsdiskursen då 
förhållningssättet presenteras som något i utveckling som förändras över tid samt att det finns 
en strävan efter att förbättra pedagogernas förhållningssätt gentemot framtiden. Även 
mångkultursdiskursen sammanlänkar med framtidsdiskursen på ett liknande vis eftersom 
pedagogerna även där uttrycker en strävan gentemot förändring och utveckling i samhället. 
Mångkultursdiskursen sammanlänkar med förhållningssätt igenom lärarnas uttryckta 
önskemål om att vi alla skall ses som människor oavsett härkomst. Därmed så finns det en 
flertydighet och komplexitet i diskurserna vilket innebär att de retoriskt kan framträda på 
flera olika vis. 
 
 

7. Diskussion 
Syftet med studien har varit att bidra med kunskap hur barnkonventionen och värdegrunden 
konstrueras i förskollärares berättelser om förskolans verksamhet. Analysen har utgått från tre 
fokusgruppsamtal i syfte att finna samband i form av sociala konstruktioner, 
tolkningsrepertoarer och diskurser. Vilket har skett genom frågeställningarna: 

1. Hur framställer pedagoger barnkonventionen och värdegrunden som begrepp? 
2. Vad berättar förskollärare om värdegrunds- och barnkonventionsarbete i förskolan? 
3. Vilka tolkingsrepertoarer och diskurser identifieras i förskollärarnas berättelser om 

värdegrunden och barnkonventionen? 
 
Diskussion och problematisering av studiens resultat har delats in i utefter de tematiseringar 
som upptäckts. Nya synsätt på resultatet av empirin har framkommit i förhållande till tidigare 
forskning. Diskussion utgår från tre teman utifrån kopplingen mellan våra resultat och 
tidigare forskning. Teman är Framtid, Lärarens roll samt Samhället och världen. 
Framtidsrubriken återfinns visserligen i slutsatsen men då diskursen även blir synlig i den 
tidigare forskning som presenterats finns det anledning att återanvända rubriken även här. 
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7.1 Framtiden 
Framtidsdiskursen som blev synlig i pedagogernas berättelser om barnkonventionen och 
värdegrunden är även tydligt förankrad i tidigare forskning. Såväl forskare som pedagogerna 
i den här studien beskriver framtiden som både återkommande och övergripande. 
Framtidsaspekten som nämns av pedagogerna kan kopplas till Ribaeus (2014) som beskriver 
hur demokratiuppdraget handlar om barnens delaktighet i samhället både här och nu men 
även i framtiden. På liknande sätt som Ribaeus (2014) belyser att det är i förskolan som 
möjligheter skapas för att barnen ska få ett demokratiskt förhållningssätt så uttrycker lärarna i 
vår studie värdegrundsarbetet som centralt för en fungerande verksamhet. Pedagogerna 
beskriver arbetet även ur ett längre demokratifrämjande perspektiv. Krappman (2006) 
poängterar att barnkonventionen tillhör barnet här och nu. Dahlbäck (2012) menar att den etik 
som återfinns i barnkonventionen borde ses som något i ständig förändring och att etiken är 
beroende av ett här och nu perspektiv. Likt Krappman (2006) och Dahlbeck (2012) saknar 
resultatet i det här examensarbetet en diskussion hos pedagogerna kring konsekvenser i deras 
egen praktik ur ett här och nu perspektiv. Det här är en problematik kopplat till 
framtidsdiskursen och de normer den medför. Till exempel att fokusen ligger på framtiden i 
stora delar av pedagogernas utsagor genom att de benämner barnet utifrån dess framtida 
skolgång och medborgareskap. Skolan som tolkningsrepertoar återfanns i pedagogernas 
berättelser. Att lärarna väljer att påvisa konsekvenserna utifrån en avsaknad av värdegrund 
och barnkonventionen. Utifrån ett framtidsperspektiv kan det även tolkas utifrån Ärlemalm- 
Hagsér (2013) beskrivning att det framtidsinriktade arbetssättet vilar på en gammal 
föreställning om fostran av den goda medborgaren. Diskussionen om behovet av 
värdegrunden som lärarna beskriver både ur ett globalt perspektiv med framtida 
världsmedborgare och ett lokaltperspektiv med framtida skolgång. Även Johansson (2009) 
skriver utifrån ett globalt och ett lokalt perspektiv samt lägger vikt på att moral och 
rättigheter är en del av vårt allt mer globaliserade samhälle. 
 
Dahlbäcks (2012) ovannämnda resonemang kring en mer flytande syn på etiken i 
värdegrunden och barnkonventionen blir intressant utifrån resultatet i examensarbetet 
eftersom resonemanget även är applicerbart på studiens resultat. Där vi kan se det som att 
lärarna omskapar etik och värderingar utifrån barnkonventionen och värdegrunden som 
begrepp i sina berättelser. Det här är en tolkning ur ett socialkonstruktionistiskt och 
diskurspsykologiskt perspektiv och därmed blir det värt att poängtera att andra vetenskapliga 
angreppssätt av en studie som den här skapar alternativa förståelser. Dock blir resultatet 
intressant i förhållande till det att Dahlbeck (2012) beskriver att moral konstrueras i mötet 
mellan lärare och barn. Den här studiens resultat visar istället på hur barnkonventionens och 
värdegrundens etik och moral även konstruerades i samtalen pedagoger emellan. 
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7.2 Lärarens roll 
Studiens resultat visade på en förhållningssättsdiskurs med reflektioner hos pedagogerna 
kring sitt förhållningssätt och barnsyn i verksamheten. Resultatet ligger nära tillhands med 
den forskning som presenterar lärarens roll i förhållande till ett pedagogiskt arbete med 
värdegrunden och barnkonventionen. Förhållningssättsdiskursn som pedagogerna uttycker i 
samband med värdegrundsarbetet som hur situationer nu hanteras annorlunda och på ett mer 
givande sätt än tidigare kan ses som ett led till den demokratifrämjade arbetet med barnen 
som Thelander (2009) beskriver.  Hon argumenterar för att det demokratifrämjande arbetet 
ska gynnas måste de vuxnas syn och attityd gentemot barnen vara under reflektion och i 
förändring. En argumentation som ligger nära examensarbetets tolkningsrepertoar på temat 
barnsyn. Vikten av pedagogens förhållningssätt som framkommit under studiens gång 
påvisas även av Ribaeus (2014) och Mulerhorn Te One (2008) som beskriver hur barnens 
aktörskap gagnas av pedagogens roll. Däremot går Johanssons (2009) resonemang emot vårt 
eftersom hon beskriver hur omsorg ofta ses som den viktigaste delen i verksamheten av 
förskollärare. Vårt resultat pekar istället på att den process som Johanssons (2009) önskar spå 
förskolan om ett rättighetsfokus nu har börjat ta fart och pedagogerna blir mer och mer 
medvetna om barns behov av rättighetskännedom som en del av ett hållbart arbete. 
Diskussionen som önskas bedrivas med kollegor och barn i verksamheten angående 
moraliska frågor utifrån ett rättighetstänk påminner om den viljan Rose & Boverne de Bie 
(2007) uttrycker om att barnkonventionen ska vara underlag för diskussioner mellan de parter 
som den berör. Dock uttrycker pedagogerna i vår studie att diskussionen mellan kollegorna 
inte återfinns i den utsträckning som de önskar, det är därmed ett behov som idag inte 
tillgodosätts. 
 
Thelander (2009) poängterar att det inte arbetas tillräckligt aktivt med barnkonventionen idag 
och att den främsta orsaken till det är lärarnas förhållningssätt och deras egen önskan att stå 
över barnen i maktrelationen emellan dem. Thelanders resultat pekar på att de vuxnas attityd 
behöver förändras för att arbetet skall gå framåt med barnkonventionen. Det är av stor vikt att 
poängtera att resultatet i studien inte överensstämmer med Thelanders resultat då 
förskollärarna här uttrycker en tydlig strävan i att förbättra och utveckla arbetet med både 
värdegrunden och barnkonventionen. Lärarna uttrycker även en strävan till att förändra 
attityder hos dem själva vilket skapar en förhållningssättsdiskurs i examensarbetets resultat. 
Det här kan förstås som att den förändring i inställning hos pedagoger som Thelander 
efterfrågar redan finns där. Å andra sidan kan det vara värt att poängtera problematiken i att 
studien här är gjord efter enbart intervjuer vilket gör att vi här inte får syn på vilka effekter 
pedagogernas utsagor får i praktiken samt att deras argument kan syfta till att framställa 
positiva bilder av sig själva. Resultatet ses dock som väsentligt för examensarbetet emeden 
det pekar mot en förändring i förskolans verksamhet i enighet med den framtidsdiskurs som 
också är en del av resultatet här. 
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7.3 Samhället och världen 
Både tidigare forskning och förskollärarna i fokusgruppsamtalen drar flertalet paralleller 
mellan värdegrunden, barnkonventionen, samhället och världen. Världen återfinns till 
exempel som en tolkningsrepertoar i pedagogernas berättelser. Johansson (2009) beskriver att 
samhälleliga förändringar sätter en allt högre press på pedagogers rättighetsbaserade arbete 
samt att barn är en del av vårt samhälle med funderingar därefter. I likhet med resultatet här 
där pedagogerna i sina utsagor syftar till att barnet inte kan skyddas från samhälleliga och 
globala influenser vilket lades fram som ett argument för att arbeta med värdegrunden och 
barnkonventionen. Krappman (2006) problematiserar istället den världsliga aspekten där 
rättigheter tenderar att kopplas till länder långt borta och att det kan innebära en avsaknad av 
ett här och nu perspektiv. Som nämnt tidigare visar även resultatet i den här studien på en 
avsaknad av ett här och nu perspektiv och det här i samband med både en mångkultursdiskurs 
med världslig strävan och en övergripande framtidsdiskurs. Dock påvisar de pedagoger som 
beskriver mångkulturella aspekter på den egna förskolan ett här och nu perspektiv i 
förhållande till värdegrunden och barnkonventionen. Likt Covell, Howe & Polegato (2011) 
belyser lärarna i vår studie hur ett medvetet arbete med barns rättigheter bidrar till att minska 
klyftan mellan barnen och även att det finns så väl pedagogiska som sociala fördelar med 
arbetet. Tanken återfinns i vårt resultat där pedagogerna beskriver hur en ökad tolerans mot 
allas olikheter gynnar en global människosyn. Tolkningsrepertoaren utifrån tolerans som 
lärarana talar för kan även tyda på värdegrundens och demokratiuppdragets vikt i den 
pedagogiska verksamheten. Oron kan ses som liknande Ribaeus (2014) uttryck att allt mer 
antidemokratiska krafter har fått mer utrymme i Sverige och i övriga Europa och att en 
hållbar samhällsutveckling måste kämpas för. På så sätt kan resultatet i den här studien tyda 
på att både pedagogerna och forskning värdesätter utbildning och demokrati för en 
välgrundad samhällstillväxt. Trots att det mestadels är positiva effekter som lyfts av lärarna 
uttrycks det att arbetet inte bedrivs i den utsträckning som det önskas. Å ena sidan kan det ses 
som att det inte finns tillräckliga beprövade erfarenheter för att utvärdera 
barnkonventionsarbetet från lärarnas håll. Det kan även tyda på att det är överhängande 
fördelar med att arbeta rättighetsmedvetet. Resonemanget kan styrkas av Thelander (2009) 
som framhäver likt lärarna i fokusgruppsamtalen att genom implementation av 
barnkonventionen i den pedagogiska verksamheten förbättras barnens vardag i förskolan. 
 

7.4 Studiens bidrag 
Sammanfattningsvis bidrar examensarbetets resultat till forskningen genom att identifiera den 
övergripande framtidsdiskurs som genomsyrar både tidigare forskning och examensarbetets 
resultat. Examensarbetet bidrar även med en förståelse om hur förskollärare berättar om 
barnkonventionen och värdegrunden samt vilka tolkningsrepertoarer och diskurser som blir 
synliga i berättelserna. Utöver den övergripande framtidsdiskursen har även en 
förhållningssättsdiksurs och en mångkultursdiskurs identifierats i pedagogernas samtal. Ett 
viktigt bidrag utifrån resultatet till fältet som inte skönjas i den tidigare forskningen är en 
stark strävan hos pedagogerna att utveckla värdegrunds och barnkonventionsarbetet i 
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förskolan. Den strävan som belyses konstrueras i lärarnas berättelser utifrån begreppen 
barnkonventionen och värdegrunden. 
 

7.5 Studiens kvalitet 
Det finns flera sätt att undersöka lärarens roll i förhållande till barns rättigheter och 
värdegrunden. Som nämnt i områdesöversikten har till exempel Mulerhorn te One (2008) 
genomfört en studie med ett liknande fokus och tillvägagångssätt som vårt. Skillnaden blir att 
Mulerhorn Te One genomfört en bredare studie med barn, föräldrar och pedagoger genom 
intervjuer, fokusgruppsamtal och observationer. Något som ger ett bredare resultat på flera 
olika plan. De val som gjorts i examensarbetet har istället lett till ett mer avsmalnat resultat 
med fokus på lärarnas berättelser vilket erbjuder en annan slags förståelse än det breda fokus 
Mulerhorn Te One har i sin studie. 
 
En aspekt som kan ses som problematisk med den här studiens utformning är den tidigare 
kontakt som finns mellan forskarna och två av förskolorna i fokusgruppsamtalen. I 
förhållande till det Winter Jörgensson & Phillips (2000) beskrivning av forskarens roll inom 
diskursanalys. Författarna (2000) beskriver en svårighet i att analysera diskurser i ett material 
som forskaren själv står nära och menar att det är av stor vikt att försöka distansera sig från 
materialet även om man upplever ett nära förhållande till den kultur som undersöks. Den 
genomförda studiens empiri hade visserligen blivit lättare att distansera sig ifrån om ingen 
anknytning hade funnits till de förskolor vi undersökte. Å andra sidan var valet av förskolor 
ett sätt att försäkra oss om att deltagarna hade de förkunskaper som önskades för studiens 
genomförande. 
 
Något som inte återfinns i examensarbetet är barns perspektiv eftersom valt fokus legat på 
förskollärarnas berättelser om värdegrunden och barnkonventionen. Sommer, Pramling 
Samuelsson & Hundeide (2013) presenterar i sin studie ett behov av att sträva mot ett 
barnperspektiv i förhållande till rättighetsarbetet i förskolan samt för att se barnet som en 
individ här och nu. Studiens utformning kan ses i kontrast till Mulerhorn Te Ones (2008) 
studie vilken innefattar ett barnperspektiv eftersom även barnen varit delaktiga i hennes 
studie. Den här studien hade kunnat få ett annat resultat om både barn och vuxna deltagit och 
det efterfrågade barnperspektivet hade kunnat nås i resultatet. Å andra sidan har fokusen här 
istället legat på läraren som flera författare identifierar som den viktigaste faktorn i 
barnkonventions och värdegrundsarbetet (Änglund 2008, Ribaeus 2014 och Mulerhorn Te 
One 2008). Det här har gett ett resultat som visar på förskollärarnas konstruktion av 
barnkonventionen och värdegrunden. Fokusgruppsamtalen har även innehållit inslag av 
pedagogernas berättelser om barns delaktighet i förhållande till barnkonventionen och 
värdegrunden något som är förenligt med Sommer, Pramling Samuelsson & Hundeides 
(2013) efterfrågan. 
 
Den här studien är upplagd utefter metoden fokusgruppsamtal vilket innebär att en annan 
slags metod hade givit ett annat slags resultat till exempel hade observationer av 
verksamheten kunnat ses som mer praktiknära. Dock så anses fokusgruppsamtalet som den 
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lämpligaste metoden utifrån studiens syfte där förskollärarnas berättelser är i fokus. Metoden 
bedömdes även som lämplig utifrån en diskurspykologisk ansats där Potter & Wetherell 
(1987) pekar ut ett språkligt fokus inom diskurspsykologin. Därmed är det värt att poängtera 
att andra metodval hade förutsatt andra teoretiska ansatser och slutligen skapat en annan slags 
studie och ett annat resultat än det som presenteras här. 

 
7.6 Vidare forskning 
Examensarbetets utgångspunkt är ett forskningsglapp om barnkonventionen och 
värdegrunden i förskolan därmed identifieras också ett forskningsområde i behov av ny 
forskning. Eftersom tidsaspekter har varit dominant i den här studiens resultat hade det varit 
intressant med fortsatt forskning på området över en längre tidsperiod. Det här för att få syn 
på hur framtidsdiskursen påverkar verksamheten samtidigt som vi rör oss framåt i tiden. En 
sådan studie hade skapat nya möjligheter att problematisera framtidsdiskursen men också 
kunnat undersöka före och efter aspekter i ett arbete med barnkonventionen och 
värdegrunden. 
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Bilaga1 
Fokussgruppsamtal  
 
Vi kommer informera deltagarna i våra fokusgruppssamtal att vi  i våra samtal inte har något 
intresse av att kontrollera kunskap eller leta efter rätta svar då detta inte finns. Vi är 
intresserade av de berättelser som fokusgruppsdeltagarna delar med sig av rörande 
värdegrunds och barnkonventionsarbetet i förskolan. Vi kommer även att informera 
deltagarna muntligt om hur vi förhåller oss till de fem etiska principerna och hur dessa 
kommer att upprätthållas. Samtalen kommer att spelas in och all inspelad empiri kommer att 
hanteras varsamt i enighet med det etiska principerna. 
 
De uppvärmningsfrågor som endast berör förskola B är baserade på vår vetskap om att de 
självständigt påbörjat ett praktiskt arbete med barnkonventionen sedan tidigare. Det 
intervjutema som är avsedda för förskola C är baserade på deras utbildning i International 
child development programme (ICDP) som härstammar ur barnkonventionen. 
 

Uppvärminingsfrågor 
Hur länge har ni jobbat som förskollärare?  
Har ni alltid arbetet med värdegrunden?  
 
Kan ni säga något om hur ni började intressera er för barnkonventionen? (Endast förskola B) 
Hur kommer det sig att ni började ert arbete med barnkonventionen? (Endast förskola B) 
 

Teman 
1) Värdegrunden  

1. Vad innebär värdegrundsarbete för er? 
2. Kan ni berätta något om värdegrundsarbetet i förhållande till er egen praktik? Har ni 

några exempel? 
3. Kan ni berätta om barnens delaktighet i förhållande till värdegrundsarbetet? 

 
2) Barnkonventionen 

1. Vad innebär i barnkonventionen för er? 
2. Berätta om barnkonventionen i förhållande till er egen praktik? Har ni några exempel? 
3. Kan ni berätta om barnens delaktighet i förhållande till barnkonventionen? 
4. Beskriv barnkonventionen i förhållande till värdegrunden? 

 
3) ICDP (Endast förskola C) 

1. Beskriv International child development programme (ICDP)  
2. Vad innebär ICDP för er?  
3. Berätta om ICDP i förhållande till er egen praktik? Har ni några exempel? 

 
3) Till förskola A och B 

1. Känner ni till ICDP? 
2. I så fall berätta om ICDP? 
3. Berätta eventuellt om exempel om ICDP i förhållande till er egen praktik? 

 

Följdfrågor 
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1. Kan ni utveckla vidare? 
2. Skulle ni kunna göra på något annat sätt? 
3. Utveckla! kan du se någon pedagogik fördel med det du berättar? 
4. Utveckla! Kan du se någon pedagogisk nackdel med det du berättar? 
5. Kan du ge ett exempel? 
6. Hur ser ni andra på det? 
7. Berätta mer!  
8. Hur gjorde ni senast? 
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Bilaga 2 
Här nedan presenteras delar av det dokument som använts i kodningsprocessen, vi har valt att 
presentera kodningen på temat framtiden då den är representativ för kodning av samtliga 
teman. De citat som bedömts ha störst potential för analys i förhållande till syfte och 
forskningsfrågor har fetmarkerats här. 
 
Framtiden 
 
● Samhället 

Förskola A 
L - mmm.. vad innebär värdegrundsarbetet för er? 
( lång tystand) - 4 sekunder 
Hanna- ja vad ska man säga? att bli en bra medborgare 
a+l - mm 
Ronja- det är ju, ja precis samhällsmedborgare och världsborgare också är ju det vi 
jobbar med. vi jobbar med framtidens världsmedborgare. 
 
Förskola b 
Kim: Hämta hjälp i såfall, aa precis 
Liliana: Aaa, och det är mycket sånt dom gör i samhället, såhär samhällstester och sånt, folk 
går. 
Kim: Nää vi vuxna är ju inte bättre 
Liliana: Slår och sånt osså står folk bara och kollar runt, det är såhär aaah.. 
Kim: nej men det är ju hemskt, asså att vi vuxna är ju inte bättre. 
Liliana: Nää men att man börjar bygga det tänket från början tror jag är viktigt. 
 
Fsk C 
Lo: Jag ser ut såhär och du ser ut så o de jag är ändå människa och så att det, att man 
börjar tidigt tycker jag för då blir det inte så konstigt när dom blir äldre. 
 
● Skolan 

Förskola A-  Samhäll + Skola 
Ronja- Det har alltid funnits med. Men jag vet inte. Det är klart att vi har pratat och diskuterat 
om det. Men nu jobbar vi ju ännu mer med det. Om det kan ha och göra med samhället 
förändras också att det är. Att vi är ett mer mångkulturellt land. Och att man jobbar mer med 
det och det är ju viktigt idag med, med mobbing och det här med, att det är vi som 
grundlägger det så här tidigt.  
 
Hanna- vi har ju jobbat med det mycket fast vi inte har haft orden på det då. 
 
Ronja- men jag tror med att vi måste jobba mycket mer med värdegrunden i framtiden. Jag 
tror det i och med att vi blir mer och mer mångkulturella här i Sverige. Och vi har.. och allt 
det här andra också med homosexuallitet allting är ju.. 
Hanna- Jobba medvetet ja 
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Ronja- Mycket medvetet ja, att det är OKEJ att vara olika. Det är jätteviktigt att 
fortsätta jobba med det, och jag menar det finns fortfarande mobbing kvar på skolorna, 
det kommer fall fortfarande fast alla skolor säger att vi jobbar jättebra med mobbing 
och vi har antimobbingteam ändå kommer det fram barn som tar livet av sig. Så 
någonstans jobbar vi inte tillräckligt fortfarande utan vi måste jobba ännu mer och 
medvetet med det ju. Det är ju hemskt att barn fortfarande mår dåligt på skolorna, ---
10.42 
A- Absolut 
Ronja- för det är ju inte riktigt lika tungt hos oss här 
Hanna- nääj 
L- Nää 
Hanna- Men man ser ju ändå ganska tydligt vem som kommer få det, eller anar eller vad man 
säger, vem som kommer få det tufft sen. Det tycker jag, jaa.  
Ronja- Ja alltså det är jättestor skillnad, det var det första jag tänkte på när jag började på 
bryggan och sen gick uppåt till masten och sen nu till Seglet. Det är ju nu verkligen på Seglet 
som vi måste ta tag i det för det finns ju redan drag av det. ”nää jag vill inte sitta jämte dig” 
och sånt där. Det är små små små grejer som inte är okej.  
(...) 
Ronja- men ofta är det ju så för oss när det är något nytt att vi behöver ju också jobba här 
uppe och på sikt så tjänar vi ju på det och kan kanske fördjupa oss, att man gör så ett läsår för 
att komma in i tänket och det måste ju vara jättebra att göra med de större som ska in i 
skolan. och alla skolor har ju också.. ska ju ha ett bra arbete med de här frågorna så det är väll 
bra att förbereda dom på det 
 
Förskola B 
Liliana: Då vet föräldrarna det, nu kollar vi extra noga på just ert barn o ni får jättegärna 
samtala om det hemma nu också om att börjar man stöta ut nån så nån kan man bli 
mobbad och nån kan må jättedåligt i skolan. Å då kanske inte dom har några 
kompisar.. alltså att man drar det, att man verkligen berättar vad som kan hända. Och 
föräldrarna uppskattar verkligen det. 
 
Fsk C 
Hilma: Då måste man ju bita ihop och välja, hur man bemöter dom. Det tänker jag ganska 
ofta på vad som händer när dom kommer upp i högstadiet så mellan och högstadiet där 
dom är som ”jaa, jag har min rätt och så” där kan det ju gå snett om man inte 
påminner dom lite grann om att dom har skyldigheter också då kan det ju gå ”jag har 
rätt jag kan göra som jag vill” och vara aggressiv mot lärarna och vara aggressiv mot 
allting osådär, då får man nog påminna dom lite om att det finns skyldigheter man har 
som människa också och då bör dom ju ha lärt sig litegrann tycker jag, meen oftast 
glömmer vi det 
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