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1. Inledning 
Till förskolan kommer det barn med olika erfarenheter och upplevelser i bagaget. In i 
samspelet med de andra barnen tar de med sig hela sitt känsloregister. Det är därför 
viktigt att förstå att förskolan inte bara är en arena för lek och glädje utan en plats där 
barnen lever ut alla sina känslor skriver Pålerud (2005) i sin artikel. Öhman (2005) 
skriver i sin artikel att de mörka sidorna och svåra känslorna får utlopp i förskolan 
och barn kan i samspel med andra därför utesluta varandra, sabotera varandras 
lekar, ta varandras leksaker, slåss, retas och kalla varandra fula ord. Hon har tolkat 
en norsk psykolog vid namn Magne Raundalen som säger att det viktigaste i fostran 
är att lära barnen hantera och förstå de mörka sidorna som avund, missunnsamhet, 
svartsjuka, elakhet och begär. Hon menar att när man kan hantera de mörka sidorna 
kan man leva i ljuset och utveckla sin godhet. 

I sin forskning skriver Johansson (2001) att i den offentliga samhällsdebatten har 
frågan om etik blivit allt mer aktuell. Mobbning, kränkande behandling och 
främlingsfientlighet är ett omdiskuterat ämne inom skolan. Det diskuteras hos vem 
ansvaret ligger? Det ställs krav på politiker, offentliga personer och företagsvärlden 
för att stärka våra demokratiska värden och att de ska föregå med gott exempel. Dock 
ligger mycket ansvar hos de vuxna som arbetar inom förskola och skola. Enligt 
skollagen (2010:800) så ska varje enskild verksamhet arbeta målinriktat med att 
motverka kränkande behandling bland och mot barn och elever. Varje år ska 
huvudmannen upprätta en plan för åtgärder som förebygger kränkande behandling 
och mobbning. Det står också i skollagen att förskolan ska erbjuda barnen en trygg 
verksamhet, där de ska främja socialt samspel och förbereda barnen för deras 
fortsatta skolgång. Johansson (2001) skriver också i sin forskning att det är viktigt att 
barn får en förståelse för etik och de demokratiska värderingarna eftersom barnen 
antas ta ett moraliskt och socialt ansvar som medborgare för att utveckla framtidens 
samhälle. Vi anser därför att det är viktigt att arbeta med normer och värden 
tillsammans med barnen redan i förskolan, eftersom dess uppdrag enligt läroplanen 
(Utbildningsdepartementet, 2010) är att lägga grunden för ett livslång lärande. Alla 
kommuner har olika resurser vilket kan leda till att skolor prioriterar på olika sätt hur 
de ska arbeta med värdegrundsfrågor skriver Englund (1995) i sin forskning. Om 
man inte får tillräckligt med resurser, hur påverkas arbetet på förskolan då? Kan 
värdegrundsarbetet få en lägre prioritet om man inte har material att tillgå? Vi anser 
att arbetet med värdegrundsfrågor måste bedrivas även i en verksamhet med 
begränsade resurser. 

1.1 Målsättning 
Målet med det här arbetet är att pröva och visa på hur man med samarbetsövningar 
kan arbeta och diskutera tillsammans med barnen kring värdegrunden och genom 
det få en mer sammanhållen grupp.  
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2. Litteraturgenomgång 

Vi har använt oss av litteratur och forskning om värdegrunden och samarbete, vi har 
även tittat på tidigare avhandlingar och uppsatser. Vi valde denna litteratur för att 
den behandlar vårt valda område. Den här litteraturen och forskningen anser vi är 
mest aktuell inom det område vi valt och vi vill ställa våra tankar mot den litteratur 
och forskning som gäller idag. Vi har också valt att titta på vad det står i 
styrdokumenten och skollagen om värdegrunden.  

2.1 Begreppsdefinition  

Värdegrund: Det grundläggande värderingar som formar en individs normer och 
handlingar (Nationalencyklopedin, 2012) 

Värdegrundsarbete: När man arbetar kring frågor som berör etik, normer, genus, 
moral etc.  

2.2 Värdegrunden  
Värdegrundsfrågor bör genomsyra verksamheten varje dag skriver Orlenius (2001) 
och han menar vidare att det inte räcker att arbeta med det bara någon eller några 
dagar i veckan, det ska finnas med i alla ämnen. Barn och ungdomar bör också få 
chansen att fördjupa sig och diskutera kring normer och värden. Orlenius menar 
vidare att lärarens förhållningssätt gentemot barnen har stor betydelse. Det är viktigt 
att barnen har vuxna omkring sig som förebilder. I läroplanen 
(Utbildningsdepartementet, 2010) står det att förskolan ska stärka barnens 
medkänsla, förmåga till empati och omtanke, liksom öppenhet och respekt för 
människors olika uppfattning, levnadssätt och bakgrund. Även skollagen (2010:800) 
lyfter att syftet med skolväsendet är att barn och elever ska utveckla kunskap och att 
skolan ska främja ett livslångt och lustfyllt lärande. Skolgången ska också främja ett 
demokratiskt tänkande och respekt för de mänskliga rättigheterna. Skolan ska i 
samarbete med hemmet stärka barns och elevers personliga utveckling och lära dem 
att bli ansvarstagande individer och medborgare.  
 
Norell Beach (1995) skriver i sin bok att alla förskolor i landet har i uppdrag att 
bekämpa mobbning, fördomar, diskriminering och rasistiska handlingar och skapa 
en fredlig och demokratisk atmosfär som kännetecknas av mångfald, respekt och 
öppenhet. Detta är något förskolor ska sträva mot oavsett barngruppernas utseende. 
Alla förskollärare måste oavsett personlig uppfattning följa tre styrdokument: 
socialtjänstlagen, förskolans läroplan samt FN:s konvention om barns rättigheter. 
Detta ska utgöra grunden för förskolans verksamhet och den människosyn förskolan 
ska förmedla. I Västerås kommuns lokala utbildningsplan (2011-2015) står det att 
styrdokumenten som Norell Beach tar upp ska följas. Det står vidare i Västerås lokala 
utbildningsplan (2011-2015) att det är viktigt att skolan arbetar för att alla barn och 
elever oavsett kön, social- och etnisk bakgrund ska klara målen utifrån sina egna 
förutsättningar. Verksamheten ska utformas efter de demokratiska värderingar som 
samhället vilar på och alla barn ska få det stöd de behöver i sin utbildning. Västerås 
kommun arbetar för ett gott lärandeklimat, tryggmiljö och arbetsro på alla förskolor 
och skolor. Det är viktigt att främja barnens och elevernas välbefinnande och hälsa 
och målet är att ingen mobbning eller annan kränkande behandling ska förekomma. 
För att lärare ska kunna lära barn och elever att stå upp mot och hantera mobbing, 
diskriminering, fördomar och främlingsfientlighet krävs det att pedagoger förbereder 
dem för ett mångkulturellt samhälle som utmärks av solidaritet. Det är viktigt att 
förskolan lyfter fram de positiva sidorna men också visar på olikheter, skillnader och 
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likheter och visar att det är okej att vara annorlunda skriver Norell Beach (1995). 
Författaren menar vidare att mångkulturella aktiviteter oftast sker som temadagar 
eller i särskilda aktiviteter och fester och inte ingår i den vardagliga verksamheten. 
Detta kan i värsta fall förstärka fördomarna istället för att öppna upp förståelsen för 
andra kulturer. Författaren tror därför på att man måste arbeta kontinuerligt med 
mångkulturella aktiviteter i verksamheten för att få ett öppet förhållningssätt till 
andra kulturer.  
 
Norell Beach (1995) skriver att som lärare och vuxen i förskolan måste man vara en 
tydlig förebild och alltid ingripa och stötta barnen i olika händelser, både positiva och 
negativa, för att hjälpa barnen att självständigt klara av situationerna. Genom att 
sätta ord på barnens känslor och stötta, uppmuntra och visa respekt så stärks 
barnens självkänsla. Det är också viktigt att visa att omgivningen förväntar sig 
detsamma av dem. I den fria leken har pedagoger möjlighet att se hur barnen 
bemöter varandra, antingen genom leken eller genom att observera. Det är viktigt att 
lärare framhäver det förhållningssätt de vill förmedla till barnen, om vuxna visar 
varandra respekt, omtanke och hänsyn lär sig barnen också det hävdar Norell Beach i 
sin bok. Orlenius (2001) menar att de lärare som arbetar inom förskolan och skolan 
har ett uppdrag som handlar dels om ämnesinnehåll men också om att lära barn och 
elever att leva tillsammans och förbereda sig för samhällets alla komplex. Författaren 
menar vidare att lärarna ska i sitt arbetssätt vägleda barnen/eleverna till den kunskap 
som motiverar och hjälper dem till olika val och prioriteringar i livet. Läraren måste 
skapa en balans mellan att hon/han ser den enskilda individen men också hela 
barngruppen som en enhet. Genom att arbeta och diskutera kring värdegrunden 
skapas en moralisk miljö vilket ger en grund för barnens moraliska utveckling och 
deras roll som samhällsmedborgare. I läroplanen (Utbildningsdepartementet, 2010) 
står det att förskolan har i uppgift att lägga grunden för det livslånga lärandet och 
förankra de värden som vårt samhälle vilar på. 

Lind (2001) hävdar i sin bok att tillit är en faktor som krävs för att en grupp ska 
fungera och arbeta tillsammans. Om alla barn känner trygghet och tillit i gruppen 
vågar de ta plats och komma till tals. Detta är dock inget som fungerar i en grupp från 
första stund utan det är en långsam process att skapa tillit i gruppen. Som pedagog 
bör man tänka på att alla är olika, lär sig på olika sätt och på olika lång tid. För att 
stärka gruppens sammanhållning kan man använda sig av tillits- och 
samarbetsövningar. Langlo-Jagtoien, Hansen och Annerstedt (2002) skriver också 
att genom att barnen får arbeta tillsammans i ett socialt sammanhang så utvecklas 
trygghet och tillhörighet samt att barnen utvecklar sin sociala kompetens och 
relationer till andra. Kunskaper och insikter är nödvändiga delar för att människan 
ska kunna utveckla sina demokratiska värderingar. Känsla, förnuft och kropp behövs 
för att detta ska kunna bli verklighet och det måste bearbetas i vår tanke, kännas i 
magen och då påverkas vårt hjärta (Utbildningsdepartementet, 2000).  

2.3 Samarbete 
Samarbetsinlärning leder till ansvar samtidigt som den egna inlärningsprocessen 
stärks påstår Sahlberg & Leppilampi (1998) i sin bok om samarbetsinlärning. Enligt 
läroplanen (Utbildningsdepartementet, 2010) är samarbete en nödvändighet som 
förskolan ska lägga grund för. Samspelet ska utspelas både mellan vuxna och barn 
samt mellan barn och barn. I sin forskning skriver Johansson (2001) att barn lär 
genom att använda kroppen vilket lärare sedan länge haft kännedom om. Barn 
upplever och erfar världen genom sin kropp. Kroppen fungerar som en enhet av 
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sinnen, tankar, känslor, motorik och språk. Kroppen har en mening för barnen och är 
inte bara ett objekt eller ett redskap som de utför olika handlingar med. Barnens 
ständiga interaktion med omvärlden gör att kroppen ständigt är sammankopplad till 
den och alltid närvarande. Barnens uttrycker sin förståelse av världen genom 
kroppen med gester, ord och känslouttryck.  

Sahlberg och Leppilampi (1998) framhäver i sin bok att i samarbetsinlärning 
utvecklar barnen sin självkänsla och sina sociala färdigheter och barnen utvecklar 
också nya inlärningsstrategier. Barnen växer som individer och blir mer självständiga 
i takt med det sociala växandet och den personliga utvecklingen. Några av de 
viktigaste egenskaper och kunskaper som man strävar efter att utveckla genom 
samarbetsinlärning är hänsyn och respekt för varandra. I läroplanen 
(Utbildningsdepartementet, 2010) står det att ett mål för förskolan är att varje barn 
ska utveckla sin förmåga att fungera både i grupp och enskilt. Arbetslagets uppgift är 
enligt läroplanen att stimulera barnens samspel och hjälpa dem att respektera 
varandra. Sahlberg och Leppilampi (1998) menar också att en förutsättning för en 
god samarbetsinlärning är att pedagogen också kan vara med och samverka. Det 
krävs av pedagogerna att vara väl insatt i lärostoffet och ha en förmåga att anpassa sig 
till olika situationer. Det är också viktigt att pedagogen ger respons när hon/han ser 
att barnen jobbar på rätt sätt. Det är även viktigt att skapa en stimulerande och 
inspirerande miljö kring barnen, där metoden för inlärning bör vara varierande. På så 
sätt får barnen uppleva olika situationer och sätt att arbeta och de skapar ett 
mångsidigt lärande. I läroplanen (Utbildningsdepartementet, 2010) för förskolan står 
det att barnen ska erbjudas en trygg miljö som samtidigt utmanar dem.  

3. Metod 
Under det här kapitlet kommer en beskrivning om hur vi har gått tillväga för att 
genomföra detta arbete.  

3.1 Urval 
Barn i femårsåldern börjar uppmärksamma olikheter mellan varandra. Dessa 
olikheter kan i senare år leda till mobbning och annan kränkande behandling 
(Hämeenniemi, M. Föreläsning 16 september, 2011). Vi har därför valt att utföra vårt 
arbete på förskolan med barn i åldern fem år. Vi tror nämligen att det är viktigt att 
börja arbeta tidigt med värdegrundsfrågor. Vi skickade ut 12 stycken missivbrev till 
förskolan vi valt, där vårdnadshavarna kunde godkänna barnets deltagande (se bilaga 
3).  

3.2 Bortfall 
Av de tolv missivbrev vi skickade ut, fick vi tillbaka sex stycken med godkännande 
och de andra sex fick vi aldrig tillbaka. Så arbetet utfördes med sex stycken barn 
varav fyra pojkar och två flickor. Under det sista tillfället deltog inte en pojke.  

3.3 Planering 
Vi hade planerat tre tillfällen med övningar som vi ville genomföra efter varandra, det 
vill säga tre dagar i följd. På grund av sjukdom var det få barn när vi kom till första 
tillfället, vi valde därför att skjuta fram arbetet. Detta ledde till att bara de två första 
tillfällena blev i följd och det gick sedan fler dagar inför sista tillfället.  

3.3.1 Planering av tillfälle ett 
Den första aktiviteten vi hade planerat var att läsa en bok som heter Lika Som Bär 
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skriven av Pernilla Stalfelt. Anledningen till att vi valde boken är att vi ville ge barnen 
konkreta bilder och använda dem som diskussionsunderlag. Molloy (1996) skriver 
genom att använda sig av litteratur kan läraren välja texter som innehåller det 
hon/han vill att barnen ska uppmärksamma vilket ger dem möjlighet till olika 
ställningstaganden kring olika problem. Vi kunde därför utifrån boken ställa frågor 
till barnen som väckte tankar kring värdegrunden (se frågor i bilaga ett). Vi hade 
planerat att samla barnen i ett avskilt rum där vi skulle presenterade oss och läsa 
boken. Vi hade bestämt att läsa halva boken var och ställa frågorna i anslutning till 
boken. Efter att vi läst hela boken hade vi planerat att barnen tillsammans ska göra 
en tankekarta med deras förslag på hur man är en bra kompis. Vi tänkte lede in 
barnen på nyckelbegrepp som samarbete, hjälpas åt och leka tillsammans. Dessa 
nyckelbegrepp hade vi valt utifrån litteraturen vi omarbetat och anpassat till barnens 
nivå. Som avslutning hade vi tänkt berätta för barnen om vad som skulle ske under 
nästa tillfälle.  

Med aktiviteten ville vi väcka barnens tankar kring värdegrunden och att de fick 
samarbeta och komma med förslag till den gemensamma tankekartan.  

3.3.2 Planering av tillfälle två 
Den andra aktiviteten hade vi planerat som en utedag. Där ville vi pröva på 
samarbetsövningar för att stärka gemenskapen mellan barnen. Vi planerade att samla 
barnen utanför avdelningen för att sedan gå tillsammans till platsen vi tänkte 
genomför övningarna vi planerat som var: 

 Blindbock. Den fungerar som så att barnen är uppdelade i par och den ena i 
paret har förbundna ögon. Den andra ska lotsa den blinda genom en liten 
bana. Syftet med den här övningen är att stärka tilliten och kommunikationen 
mellan barnen.  

 Skapa mönster. Barnen ska samla material och återskapa ett redan färdigt 
mönster. Barnen ska komma överens om vem som ska hämta vilket material 
och sedan ska de tillsammans bygga mönstret. Syftet med den här övningen är 
att stärka samarbetet och kommunikationen mellan barnen. 

 Repet. Barnen ska alla hålla i ett slutet rep och sedan ska barnen bilda olika 
geometriska former men ingen får släppa repet. Syftet med den här övningen 
är också att stärka samarbete och kommunikation.  

Vi hade planerat att först förklara alla övningar för barnen och sedan dela in dem i 
två grupper. När vi delade in grupperna valde vi att separera på två pojkar eftersom vi 
under tillfälle ett observerade att de tillsammans blev väldigt ofokuserade. Vi tänkte 
att om vi delade dem blev gruppen som helhet lugnare och pojkarna som individer 
kan få ut mer av övningarna. Vi hade tänkt att grupperna skulle börja med att 
genomför övningarna blindbock och mönster, där de skiftar varefter de gjort klart en 
övning. När grupperna hade gjort båda övningarna hade vi planerat att genomföra 
övningen repet tillsammans. Vi hade planerat att vara delaktiga i övningarna och 
finnas som stöd och hjälp för barnen. Avslutningsvis hade vi tänkt att barnen skulle 
få samlas och berätta vad de tyckte var roligt och mindre roligt med övningarna, 
därefter hade vi planerat att berätta vad vi skulle göra vid sista tillfället.  

3.3.3 Planering av tillfälle tre 
Vid det tredje tillfället valde vi att endast reflektera kring tidigare aktiviteter. Vi 
planerade att samla barnen och prata om vad vi gjort och låta barnen berätta om sina 
känslor kring övningarna och boken vi läst. Vi tänkte ta fram tankekartan och titta 
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tillbaka på barnens tidigare tankar. Därefter skulle vi gå till målarrummet och låta 
barnen måla en bild av något de lärt sig, funderat på, tyckt varit roligt eller mindre 
roligt under dessa aktiviteter. Syftet för den här aktiviteten var att de skulle få tänka 
tillbaka på vad vi gjort och reflektera kring vad de själva tyckte var roligt eller om de 
lärt sig något speciellt. Bilderna skulle också göra att barnen fick knyta ihop säcken 
och avsluta dessa temadagar.  

Se bilaga ett för material som krävs inför varje övning.  

3.4 Observation som insamlingsmetod  
Under studiens gång observerade vi samtidigt som vi deltog i aktiviteterna. Det som 
Stukát (2005) kallar deltagarobservation. Nackdelen med denna metod är att 
observatörerna kan påverka händelseförloppet. Fördelen är dock att få ta del av 
barnens samspel och värderingar samt outsagd kunskap menar Stukát. Stödord 
antecknades under första tillfället. Under andra tillfället satte vi oss ner efteråt och 
skrev vår reflektion kring aktiviteterna. Efter varje tillfälle reflekterades det kring 
frågor som: Hur gick det? Vad fungerade bra och vad fungerade mindre bra? Varför 
gick det så? Hur kunde vi gjort det annorlunda? Genom att utgå från frågorna hur, 
vad och varför menar Bjorndal (2002) att man arbetar didaktiskt. Han menar också 
att läraren alltid har en kontinuerlig observation av barngruppen som hon/han är del 
av. Det är viktigt att läraren är en god observatör av barnen och sig själv. Vårt fokus 
när vi observerat aktiviteterna har varit hur barnen samarbetar och deras tankegång 
genom övningarna. Bjorndal (2002) menar att det är viktigt att läraren vet vad 
hon/han ska ha fokus på under observationen. Har man till exempelvis ett brett fokus 
så kan läraren vara öppen för alla olika situationer som kan uppstå. Nackdelen är 
dock att man inte hinner observera allt.  

Dokumentation för barnen blev att vi satte upp deras teckningar tillsammans med 
tankekartan så att barnen kunde se och visa föräldrar och andra om vad de gjort och 
lärt sig. Dokumentation för oss blev de reflektioner vi gjorde efter varje tillfälle och 
bilderna på deras teckningar samt svaren på frågorna som vi ställde utifrån boken. 

3.5 Etiska principer 
Vi har tagit hänsyn till de forskningsetiska principerna (Vetenskapsrådet, 2011) när vi 
genomfört arbetet.   

Informationskravet betyder att de som deltar i arbetet blir informerade om arbetets 
syfte och att deltagandet är frivilligt och de har rätt att avbryta sin medverkan när de 
vill (Vetenskapsrådet, 2011). Detta tog vi hänsyn till genom att först skickat ut ett 
missivbrev till personalen på förskolan och vårdnadshavare till de berörda barnen för 
att fråga om vi fick genomföra arbetet hos dem. Barnen fick sedan tillsammans med 
sina vårdnadshavare bestämma om de vill delta i arbetet eller inte.  

Samtyckeskravet betyder att varje deltagare själva får bestämma över sin medverkan i 
arbetet och barn under 15 år ska ha sin vårdnadshavares tillstånd att delta 
(Vetenskapsrådet, 2011). Genom missivbrevet som vi skickade ut kunde 
vårdnadshavarna godkänna sina barns deltagande i arbetet.  

Konfidentialitetskravet betyder att alla som deltar i arbetet förblir anonyma och deras 
personuppgifter förvaras på ett sätt så att utomstående inte kan ta del av dem 
(Vetenskapsrådet, 2011). Detta gjorde vi genom att inte använda namn på barnen när 
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vi beskrev genomförandet. Bilder som togs under arbetet kommer inte visa barnen på 
ett sätt som gör att de kan identifieras.  

Nyttjandekravet betyder att alla uppgifter vi samlar in om de deltagande personerna 
endast får använda i arbetet (Vetenskapsrådet, 2011). Detta gjorde vi genom att när vi 
avslutade arbetet raderade de uppgifter vi hade om enskilda barn, personal och 
förskola som deltog i arbetet.  

4. Redovisning 
Under alla aktiviteterna vill vi låta barnen samarbeta och samtala samt få chans att 
uttrycka sina åsikter. Vi var noga med att alla fick komma till tals och blev lyssnade 
till. Vi kallar oss under observationerna för lärare A och B därför att redovisningen 
ska bli mer objektiv för oss i vår analys.  

4.1 Redovisning av tillfället ett 
Vi började med att samla barnen på grannavdelningens matta. Det var sex stycken 
barn, både pojkar och flickor alla var fem år gamla. Vi presenterade oss och boken vi 
skulle läsa. A började läsa boken. 

Första sidorna i boken handlade om hur det skulle vara om alla människor såg ut och 
var likadana. Barnen skrattade åt bilderna som visade hur det kunde vara om alla var 
lika. A frågade barnen hur de trodde det skulle vara om alla såg likadana ut, de 
svarade: konstigt och tråkigt. A läste vidare och läste om olika ögonfärger, olika 
näsor, hårtyper och hudfärger med mera. A frågade barnen hur de skulle vilja se ut 
om de fick bestämma alldeles själva? Barnen svarade att dem ville se ut som de ser ut 
och inte ville ändra något.  

A läste vidare om kroppen och att vi alla ser likadana ut inuti. A läste sen en sida som 
beskrev olika människor och deras utseende, bakgrund och intresse. Barnen lyssnade 
väldigt intresserat och fnissade då och då åt beskrivningarna A läste upp. A frågade 
sedan barnen om de kände någon som kom från ett annat land. Barnen funderande 
lite, sedan kom de på att ett annat barn på avdelningen som har föräldrar som 
kommer från utomnordiska länder. Sedan relaterade barnen också till utomnordiska 
mor- och farföräldrar. Då kom också ett av barnen på att hon eller hans mamma kom 
från ett annat land. Sedan tappade barnen tråden något men de kom snabbt tillbaka 
till boken. A läste vidare om olika språk och frågade barnen om de kunde några andra 
språk. Svaren blev blandade: engelska, kinesiska och spanska bland annat. Därefter 
läste A om att människor kan tro på olika saker, barnen hade inga speciella 
kommentarer till det. Någon sa att han eller hon också trodde på pengar som en av 
bokens figurer gjorde.  

A kom sedan in på en del som handlade om tjejer och killar, likheter och skillnader 
både utseendemässigt och i intressen. Vi frågade barnen om tjej och killbaciller 
fanns? Barnen svarade att de trodde att dessa baciller fanns. Men så var det ju inte 
enligt boken berättade A. En bild i boken illustrerade en tjej och en killcykel där 
tjejcykeln var blå och den andra röd. Barnen reflekterade endast över att ena var blå 
och den andra röd men sa inget om att den ena var tjejcykel och den andra för killar. 
A frågade om vi tjejer och killar egentligen är så olika? Och om vi inte kan göra 
samma saker? Barnen sa: nej utan vi är ganska lika och vi kan göra samma saker. Alla 
kan springa, kasta långt, pyssla, klättra i träd och måla.  
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A läste sedan ett stycke som handlade om hur det är att reta någon eller bli retad. Om 
någon säger något elakt så blir den andra sårad, boken illustrerade detta med en bild 
där ett barn grinar och blöder från hjärtat, detta reagerade barnen på och att det kan 
kännas så när någon gör nå elakt. A frågade hur det känns att bli retad? De svarade 
att de blir ledsna och att det kändes tråkigt. A frågade sedan varför de trodde att barn 
retar andra barn? Barnen svarade att barn retades när någon hade varit dum och då 
sa man något elakt tillbaka.  

B tog över läsandet. B läste om hur barn leker och hur det skulle vara om bara en 
bestämde hela tiden. Barnen kommenterade och sa att de tyckte det var jättetråkigt 
när bara någon skulle bestämma och de tyckte inte om det. Några av barnen nämnde 
att när de lekte med sina syskon fick de aldrig bestämma. B frågade hur det skulle 
vara om alla fick vara med och bestämma? Barnen svarade att det skulle vara bra och 
alla hade roligt då.  

B läste sedan vidare i boken hur man känner sig när man blir sårad eller någon talar 
elakt till en. B frågade om en vuxen kan vara elak och barnen svarade att det kunde 
de. Sedan läste B vidare om hur det kändes att bli arg och när man blir arg kan man 
göra elaka saker. B frågade vad ska man göra när man blir arg? Barnen svarade: Bli 
glad igen. B läste vidare om vad som kunde hända om man gör något elakt och 
frågade barnen vad som händer om man slår eller sparkar på någon? De svarade att 
armen kan gå av, blöda, man kan få en bula bland annat. B frågade sen hur det 
kändes inombords när någon gjorde en illa? De svarade att det kändes ledsamt och 
gjorde ont.  

B läste vidare om varför man slåss och vad som kan hända om man slår någon och 
den kanske slår en annan osv. Barnen kommenterade med att de har syskon som de 
slåss med ibland. B läste sedan att när man var elak mot någon kallas det mobbing. B 
frågade: varför mobbar man? Barnen svarade att man är elak. B fortsatte att läsa om 
mobbing och hur det kan kännas. B frågade vad man skulle göra om man såg att 
någon var elak mot en annan. De svarade att man skulle gå till en fröken eller till 
mamma och pappa. Vi uppmuntrade detta och sa att det är jätteviktigt att gå och 
berätta sådant för en vuxen.  

Vi berättade sedan att barnen skulle göra en tankekarta tillsammans där barnen 
skulle få berätta hur en bra kompis skulle vara. Första förslaget vi fick var: snäll. 
Därefter kom förslag som: inte sparkar, inte bitas, inte slåss eller puttas, inte förstöra, 
inte rivas. Vi fick leda in dem lite på hur de skulle göra i leken, då kom de att tänka på 
att alla skulle få vara med och bestämma. Sedan sa de också att alla ska få vara med 
men man kan få säga nej men då måste man göra det snällt. Ett barn sa också att man 
måste lyssna när någon säger stopp!  

Vi berättade sedan om vad vi skulle göra nästa gång vi sågs. 

4.2 Redovisning av tillfälle två 
Vi började med att samla barnen på en plats i den lilla skogen som fanns på 
förskolans gård. Vi hade innan förberett med saker vi behövde till övningarna. Vi 
förklarade kort tillsammans med barnen hur de två övningarna ska gå till och delade 
sedan in barnen två grupper.  

Gruppen B hade började med övningen som vi kallade för blindbock. Där skulle ett 
barn få en bindel för ögonen och sedan skulle kamraterna berätta för den som inte 
såg hur hon eller han skulle gå för att komma igenom hela banan. Alla tre barnen villa 
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pröva vara blind och det blev automatiskt att alla tre fick leda en kompis var genom 
banan. Att de vågade betyder också att de litar på varandra, på att de ska leda 
varandra rätt. Alla barnen förstod att de skulle förklara med ord och inte leda 
varandra genom att putta, eller ta någon i handen och visa vägen. Istället använde de 
uttryck som framåt, bakåt, vänd dig om, svänga höger eller vänster. Alla tre barnen i 
B’s grupp kunde höger och vänster.  

A’s grupp började med övningen mönster. De började med att titta på mönstret och 
gick igenom materialet som fanns och hur det lagts ut. Alla barnen samlade alla saker 
som behövdes till mönstret först och sedan delade de upp vem som skulle lägga vad i 
mönstret. Barnen hämtade pinnar som var väldigt stora och A fick fråga barnen om 
de var lika de pinnar som redan fanns i mönstret, barnen insåg då att det istället 
skulle vara en liten pinne.  

Därefter gjorde B’s grupp mönsterövningen. Den handlade om att barnen skulle 
bygga vidare på ett mönster som B och A redan lagt ut. B började visa barnen 
mönstret som var lagt. Barnen fick rabbla mönstret tillsammans. Löv, kotte, pinne, 
frö, löv, kotte, pinne, frö osv. Sedan frågade B vad ska ligga här efter fröet? B sa då att 
nu ska de tillsammans hämta material så de kan bygga klart mönstret på pappret. B 
fick vara med och leda lite genom att hjälpa barnen få föremålen i rätt ordning och 
koppla till mönstret men de sista bitarna klarade barnen själva. B valde att efteråt 
berätta att de gjort ett mönster tillsammans.  

A gick över till blindbocksövningen med sin grupp och förklarade övningen för 
barnen. Barnen ville delta och var ivriga på att sätta igång. Ett barn ville inte gå med 
ögonbindel men hon/han fick testa att leda A genom banan. Hon/han sa inte så 
mycket utan istället förde hon/han A’s hand till repet så A kunde följa det. 

Vi samlade sedan hela barngruppen på en öppen plats som författarna bestämt. Där 
fick de alla ställa sig och hålla i ett sammansatt rep. Vi bad dem sen att tillsammans 
göra det här repet till en cirkel. Detta klarade barnen galant. Därefter bad vi dem göra 
en kvadrat, en fyrkant. Detta var lite svårare och vi fick leda barnen genom uppgiften. 
Därefter skulle de göra en triangel och då lyckades de lösa uppgiften genom knepen 
de lärde sig från oss. De samtalade under alla tre uppgifterna och ropade till varandra 
hur de skulle röra sig för att de skulle få rätt figur. Men de hade svårt att komma på 
en annan egen figur att göra än de vi föreslog. De flesta tyckte det var roligt men ett 
av barnen verkade mindre road tyckte vi. 

Efter repet övningen blev barnen något stökiga. Då bad vi dem sätta sig på en bänk 
bredvid och frågade dem om vad vi gjorde förra gången. De berättade att vi läst en 
bok och gjort en tankekarta. Vi frågade dem då, vad det stod på tankekartan. Där stod 
det hur man var en bra kompis, sa barnen. Ja och hur skulle man bete sig då undrade 
vi? Barnen rabblade då upp vad vi skrivit ner från dagen innan. Sedan blev det genast 
lugnare i gruppen. Sedan berättade vi för dem att vi övat på samarbete i dagens 
övningar och att det är bra för man måste samarbeta när man jobbar eller leker 
tillsammans med andra barn.  

Redovisning av tillfälle tre har vi valt att inte redovisa här eftersom den inte är 
relevant för vårt arbetes målsättning. Tillfälle tre är endast till för barnen som deltog. 
Redovisningen finns i bilaga 2 att läsa.  
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5. Diskussion  
Boken Lika Som Bär som vi läste tillsammans med barnen tar upp frågor kring 
mobbning och hur det kan utspela sig. Den väcker också tankar om hur det kan 
kännas att bli retad eller vara den som retas. Pålerud (2005) och Öhman (2005) tar 
upp att barn kommer till förskolan med olika känslor och att dessa kan ta sig i uttryck 
på olika sätt. Vi tror därför att det är viktigt att barnen får tillfällen och möjligheter 
till stunder där de kan få möta dessa känslor. Lika Som Bär ger tillfälle att reflektera 
och samtala över olika känslor. Dessutom behöver inget barn känna sig utpekad när 
man använder en bok som verktyg eftersom bokens karaktärer används som 
exempel. Genom boken kan vi sätta ord på olika känslor som barnen kan stöta på och 
Norell Beach (1995) skriver att det är viktigt att sätta ord på känslorna barnen möter i 
sin vardag för att stärka barnens självkänsla. Detta kunde vi se under aktivitet ett då 
barnen berättade om egna upplevelser, exempelvis när någon varit elak, blivit slagen 
eller liknande. Molloy (1996) skriver att lärare kan genom att använda litteratur som 
ett verktyg välja vad hon/han vill uppmärksamma barnen på. Av detta skäl valde vi 
att inleda arbetet med boken, för att göra barnen uppmärksamma och väcka tankar 
om värdegrunden. I läroplanen (Utbildningsdepartementet, 2010) står det att 
förskolan ska lägga grund för samarbete samt stärka barnens medkänsla, empati och 
respekt för andra människors olika uppfattningar och öppenhet. Genom boken och 
tankekartan som barnen gjorde tillsammans kan vi erbjuda barnen 
diskussionstillfälle kring värdegrunden. Flera författare (Johansson, 2001 och 
Orlenius, 2001) skriver att det är viktigt att barnen får chans att diskutera och 
samtala kring värdgrunden och på så sätt få en fördjupad förståelse. Detta ville vi 
uppnå med boken och tankekartan.  

Under samarbetsövningarna fick vi gå in och delta i övningarna för att hjälpa barnen 
fram till lösningar. Genom att vi gjorde det kände vi att barnen blev glada över vårt 
deltagande och de verkade inte se det som något hinder. Orlenius (2001) skriver att 
lärarna i sitt arbete ska vägleda barnen fram till kunskap samt att hjälpa dem finna 
motivation. Bjorndal (2002) skriver om hur viktigt det är att pedagogen är 
uppmärksam på vad som händer i barngruppen. Vi upptäckte under aktivitet två att 
en pojke verkade tappa intresset när vi skulle göra den sista gemensamma övningen. 
Vi har funderat mycket på om vi missade något som hände på vägen ut från skogen 
till den öppna ytan där vi skulle göra övningen. Eller var det bara så att den här 
pojken inte fann övningen tillräckligt spännande och intressant? I de två tidigare 
övningarna i skogen visade han stor entusiasm. Vi har funderat i efterhand på om vi 
kunde gjort något annorlunda för att fånga pojken eller om vi direkt kanske borde 
pratat med pojken om det? Detta är något som man får lära sig av och vi förstår 
vikten av Bjorndals ord när han skriver om att man ska vara uppmärksam. Vi kunde 
se liknande händelser vi flertal tillfällen där vissa barn inte ville delta. Ett exempel är 
en flicka som inte ville göra blindbocksövningen. Utifrån dessa observationer kunde 
vi se att vi inte lyckades nå alla barnen. Dock kände vi att om vi hade varit pedagoger 
i den här barngruppen och därmed känt barnen och vilken nivå de befann sig på 
innan hade vi kunnat anpassa övningen bättre efter just dem och deras intressen. Vi 
känner ändå att nivån vi valt känns realistisk och bara små anpassningar behövs 
göras för annan barngrupp. Både Liberg (2011) och Bjorndal (2002) skriver om 
vikten av att en pedagog kan anpassa sin planering efter barngruppen utifrån 
mångfald och intressen för att alla barnen ska få upptäcka på sin nivå. Vi märkte 
under aktiviteternas gång att barnen var på olika nivåer och försökte stödja och 
vägleda dem vid behov. Som vi nämnde ovan så hade det varit en fördel att känna 
barngruppen bättre innan ett sådant här arbete genomförs.  
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Tanken är dock att detta arbete ska visa på aktiviteter som kan användas i arbetet 
med värdegrunden och lärare ska kunna använda och anpassa aktiviteterna till sin 
barngrupp.   

Under vår utbildning har vi fått lära oss att barn lär med hela sin kropp. Vi ville 
därför att barnen skulle få chans att arbeta med hela kroppen. Johansson (2001) talar 
om att barnen och deras kroppar ständigt är sammanlänkande med världen som de 
upplever och att de uttrycker det genom gester, ord och känslouttryck. Kroppen har 
en mening för barnen och är inte bara ett redskap till att göra olika saker med. Vi 
upptäckte under arbetet att barnen ibland kunde koppla olika händelser eller samtal 
till egna upplevelser från deras närmiljö. Exempelvis när vi samtalade om människor 
från olika länder kopplade en pojke det till sin semester som han snart skulle åka på.  

Sahlberg och Leppilampi (1998) menar att en förutsättning för god 
samarbetsinlärning är att pedagogen också kan vara med och samverka. I läroplanen 
(Utbildningsdepartementet, 2010) står det att samarbete är viktigt och att de ska ske 
mellan barn och barn samt mellan barn och vuxna. Därför känner vi att vi gjorde rätt 
när vi valde att samspela och samtala med barnen under aktiviteternas gång. 
Sahlberg och Leppilampi (1998) menar att barnen också utvecklar sin egen 
självkänsla och sociala färdigheter i samarbetsövningar. Barnen lär sig också ta 
hänsyn och respektera varandra. I mönster övningen såg vi att barnen fick testa sitt 
samarbete och fick lov att lyssna och visa hänsyn till varandra. Detsamma gäller i 
övningen repet där barnen fick samarbeta och samtala för att varje barn skulle hamna 
på rätt plats. Anledningen till varför vi valde att använda samarbetsövningar i våra 
aktiviteter är för att vi tror att en grupp med stark sammanhållning har lättare att ta 
till sig och verkligen arbeta med värdegrunden på ett djupare plan. Det gäller inte 
bara värdegrundsarbete tror vi utan också i andra temaarbeten. Lind (2001) och 
Langlo-Jagtoien m.fl. (2002) skriver att genom samarbets- och tillitsövningar så 
stärker man gruppens sammanhållning. Får gruppen utvecklas tillsammans skapas 
trygghet och tillhörighet. Som vi tidigare nämnt ur läroplanen 
(Utbildningsdepartementet, 2010) så är det viktigt med samarbete barnen emellan 
och i aktiviteterna vi har planerat får barnen samspela på olika sätt.  

När vi planerade aktiviteterna hade vi i åtanke vad miljön vi valde hade för betydelse, 
det skulle vara en trygg plats för barnen men den skulle också kunna inspirera till 
delaktighet. Under aktivitet ett valde vi att vara på grannavdelningen eftersom den 
var tom och vi skulle få lugnt och tyst. Dock kände vi att barnen distraherades av 
bilder och leksaker som fanns omkring dem. Detta kan bero på att det var en 
någorlunda ny miljö för dem. Dock var distraktionen inte så allvarlig utan vi kunde 
lätt leda tillbaka dem till syftet. Vi tänkte så mycket på lugn och ro i den här 
aktiviteten så vi glömde bort att fundera på hur den plats vi valde skulle påverka 
barnen. Aktivitet två ville vi ha i skogen för att inspirera till användning av kroppen. 
Vi valde dock att stanna på gårdens skogsdel istället för att gå iväg till närliggande 
skog, detta för att både vi och barnen skulle känna oss trygga i miljön. Pedagogens val 
av miljö är viktigt, den ska vara både stimulerande och inspirerande menar Sahlberg 
och Leppilampi (1998) och i Västerås kommuns lokala utbildningsplan (2011-2015) 
står det att alla former ska bedrivas i en trygg miljö där barnen kan finna ro.  

När vi planerade aktiviteterna försökte vi tänka på hur en barngrupp på ett lustfyllt 
sätt kunde fördjupa sig och arbeta med värdegrunden. Vi ville börja arbete med något 
som väcker tankar kring värdegrunden för att sedan gå vidare med 
samarbetsövningar som ska stärka sammanhållningen. Vi valde i vårt arbete att 
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avsluta med en gemensam reflektion för att knyta ihop säcken och befästa nyvunnen 
kunskap.  

Sammanfattningsvis tycker vi att vi har uppnått vår målsättning då vi har visat och 
prövat på hur man med samarbetsövningar kan arbeta med värdegrunden. Dessutom 
har vi analyserat arbetet mot aktuell forskning och litteratur. Vi kunde inte se utifrån 
våra resultat att vår barngrupp har fått fördjupad förståelse för värdegrunden eller 
bättre sammanhållning. Detta kan bero på att vi har arbetat med dem för kort tid och 
på för utspridda tillfällen. Vi kunde däremot se att barnen fann övningarna roliga och 
utmanande samt att de gärna vill göra flera. Det är en fördel om man är en del av 
barngruppen från början och känner dem och deras nivå. Då kan man skräddarsy 
dessa metoder efter deras behov och förutsättningar. Befinner man sig i barngruppen 
under en längre period kan man också fånga barnen i olika vardagssituationer. Både 
Norell Beach (1995) och Orlenius (2001) hävdar att värdegrundsarbete bör 
genomsyra verksamheten.  

Flera författare, forskare, artiklar och styrdokument som vi tagit del av i det här 
arbetet tar upp vikten av att arbeta med värdegrundsfrågor i förebyggande arbete mot 
mobbning och annan kränkande behandling. Detta är något vi anser är självklart för 
oss. Alla skolor och förskolor bör arbeta med detta i verksamheten dagligen. Englund 
(1995) nämner att arbetet med värdegrunden kan prioriteras olika i olika kommuner 
beroende på vilka resurser förskolan och skolan har. Vi har därför när vi planerat 
detta arbete tänkt på hur vi ska kunna motverka mobbning och väcka barnens tankar 
och intresse om människors lika värde med enkla och billiga metoder. Det är viktigt 
att det arbetas med värdegrunden i förskolan och att det vore önskvärt att det arbetet 
kunde fortsätta i skolan. Det finns ett tryck från samhället att arbeta genomgående 
mot mobbning. Oavsett hur mycket medialt uppmärksammat värdegrundsarbetet är 
så sker ingen förändring förrän pedagogerna i förskola och skola väljer att arbeta 
kontinuerligt med värdegrundsfrågor.  
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7. Bilaga 1 
Material till tillfälle ett 
Boken Lika som bär av Pernilla Stalfelt. (2005). Förlag: Eriksson & Lindgren. 

Boken är en omarbetad version av ett häfte som gavs ut 1999 av 
Utbildningsdepartementet inom ramen för värdegrundsprojektet.  

Efter vi läst igenom boken kom vi fram till att vi vill ställa dessa frågor till barnen: 

 Hur skulle det vara om vi alla ser likadana ut?(s. 1-4) 

 Hur skulle ni vilja se ut? (s. 5-6) 

 Är det någon som kommer från ett annat land, eller känner någon som gör 
det? (s. 7-8) 

 Kan ni något annat språk än svenska? (s. 7-8) 

 Är vi tjejer och killar så olika egentligen? (s. 9-10) 

 Kan vi inte leka och göra samma saker? (s. 9-10) 

 Hur tror ni det känns att bli retad? (s. 11-12) 

 Varför tror ni att barn retar andra barn? (s. 11-12) 

 Hur känns det om bara en fick bestämma hela tiden? (s. 13-14) 

 Hur skulle det vara om alla fick hjälpa till och bestämma? (s. 13-14) 

 Om man slår och sparkar på någon, vad kan hända då? (s. 17-18) 

 Hur tror ni det i själen(inom dig) när någon är elak mot dig? (s. 17-18) 
(frågor i boken s. 19-25) 

Penna och block eller smartboard.  

Material till tillfälle två 
Blindbock: Ögonbindel och plastband som visar den bana som de ska ta sig igenom.  

Bygga mönster: Använder oss av skogsmaterial som stenar, pinnar, löv, kottar med 
mera. Vitt papper att lägga mönstret på.  

Repet: Ett längre sammansatt rep.  

Material till tillfälle tre 
Papper, vattenfärger, penslar, målarrock och vatten. 
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8. Bilaga 2 
Redovisning av tillfälle tre 

Vi började med att ställa i ordning allt i målarrummet som vi sedan skulle vara i. Vi 
ställde fram vatten, färger och la fram papper. Sen samlade vi barnen i ”mysrummet” 
där det fanns en madrass och massa kuddar så alla satt skönt och avslappnat för att 
kunna skapa förutsättningar för ett samtal. Där började vi med att småprata med 
barnen tills alla kommit på plats sedan frågade vi dem om de kom ihåg vad vi gjorde 
förra veckan, spontana svar vi fick var: 

- Samarbete 
- Mönster 
- Blindbock 
- Var i skogen 
- Läste bok 

Vi tog fram boken de läste under första tillfället och frågade barnen vad den handlade 
om. De svarade: Likadana, vad som är rätt och fel, kompisar. Vi tog sedan fram 
tankekartan som vi gjorde. Barnen fick berätta vad det fanns med där. De kunde 
berätta om allt som fanns med. B frågade om de tänkt något på det vi hade skrivit ner 
på tankekartan och några av barnen sa att de tänkt lite på den. Sedan pratade vi lite 
kort om andra tillfället vi hade i skogen. 

Därefter berättade vi för barnen vad vi skulle göra idag. Vi förklarade att de skulle få 
måla någonting som de lärt sig, varit med om eller tyckt vart roligt under de här två 
tillfällena tillsammans med oss. Vi lät barnen fundera en stund och de hade något 
svårt att komma på vad de skulle måla. En pojke kom på att han skulle måla skogen vi 
var i och genomförde övningarna under aktivitet två. Vi gav barnen lite förslag genom 
att nämna saker vi gjort och pratat om. Sedan gick vi tillsammans till målarrummet. 
Vi lät alla barnen sitta vid samma bord för att öppna upp för dialoger mellan barnen. 
På ena sidan satt en pojke och en flicka. Pojken bestämde sig snabbt för att rita sig 
själv när han gick i skogen med förbundna ögon. Flickan som satt bredvid ritade 
också sig själv i samma övning. Dessa två diskuterade sina teckningar väldigt mycket 
med oss och de andra barnen. Mitt emot dem satt två pojkar och en flicka. Alla dessa 
tre målade skogen som vi var i. De samtalade alla mycket om sina bilder och någon 
kom till exempel ihåg kottar och då målade alla dit kottar på sin bild. De frågade 
varandra vad hon eller han målade.  

En pojke ville inte vara med under den sista aktiviteten.  
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9. Bilaga 3 
Hej! 

Vi är två studenter från Mälardalens högskola i Västerås och läser till lärare. Vi går 

inriktningen lek, lärande och utveckling och läser nu sista terminen. Nu under 

terminen ska vi göra ett utvecklingsarbete det vill säga ett examensarbete som 

handlar om värdegrunden. Vi önskar att få genomföra arbetet hos er eftersom en av 

oss sedan tidigare har praktik på Villebrådets förskola och därför redan bekant för er 

och barngruppen. Vårt arbete inriktar sig till barn i femårsåldern. 

Anledningen till att vi vill göra ett arbete om värdegrunden är för att det idag är 

mycket debatter och diskussioner kring mobbning och annan kränkande behandling i 

skolan. Vi tror därför att det är viktigt att börja arbeta med värdegrunden redan i 

tidiga åldrar, för att motverka detta. Vi har inte satt upp någon form av mål eller 

slutresultat för arbetet utan vi vill se till processen och endast försöka få barnen mer 

medvetna om värdegrunden. 

Utvecklingsarbetet består av tre till fyra tillfällen där vi kommer diskutera och 

genomföra övningar tillsammans med barnen både inne och ute. Det vi kommer 

diskutera med barnen är frågor rörande vänskap, att vi alla är olika men lika mycket 

värda och hur man ska behandla andra omkring sig. Övningarna kommer vara 

inriktade på samarbete både i helgrupp och i mindre grupper. Inomhus tillfällena 

kommer ta cirka 30 minuter att genomföra och passet som är tänkt utomhus cirka 45 

minuter.  

Vi kommer behandla det material vi får in från arbetet konfidentiellt enligt de etiska 

principerna för vetenskapliga arbeten (vetenskapsrådets etiska principer). Det 

betyder att materialet vi samlar in endast kommer användas i vårt arbete. De 

tillfrågade har själva rätt att bestämma om de vill delta eller inte. De har också rätt att 

avbryta sitt deltagande när som helst under arbetet. De som deltar kommer vara 

anonyma.  

Kontakt uppgifter: 

Martina Lindgren  Maria Sjölund   Dan Andersson (Handledare)          

mln08013@student.mdh.se   msd08005@student.mdh.se dan.andersson@mdh.se 

0700 – 903 613   073 – 769 14 91  
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Eftersom studien innehåller barn under 15 år krävs det vårdnadshavares 

godkännande. (Klipp ut och lämna in) 

………………………………………………………………………………………………… 

 

Barnets namn: 

    Jag godkänner att mitt barn deltar i arbetet   

 

    Jag godkänner inte att mitt barn deltar i arbetet     

Vårdnadshavares underskrift: 

 

………………………………………………………………………………………………… 

 


