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Syftet med studien är att undersöka hur svenska och estniska förskollärare talar 

om och praktiskt arbetar med värdegrunden. Ett ytterligare syfte är att analy-

sera hur ländernas styrdokument beskriver det värdegrundsarbetet som ska ge-

nomföras i verksamheten. Datainsamlingen skedde genom kvalitativa intervjuer 

där vi frågade hur informanterna definierar värdegrunden och hur de upplever 

och arbetar med värdegrunden. I resultatet presenteras också en läroplanstolk-

ning med en jämförelse av de likheter och olikheter som framträder i de två län-

dernas läroplaner. Studiens slutsats är att värdegrunden och värdegrundsar-

betet är konstruerade i en social och historisk kontext och därför varierar det 

vilka önskade värden och arbetsmetoder som används. De mest kraftfulla per-

formativa agenterna är ländernas styrdokument, förskollärare och varje förs-

kollärares eget möte med läroplanstexter. Förskollärarna har ett stort ansvar i 

värdegrundsarbetet och det är av betydelsen att de medvetet fokuserar på och 

kritiskt reflekterar kring de möten som sker i verksamheten, mänskliga så som 

icke-mänskliga.  
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1 Inledning 

Idén till denna studie växte fram i våra diskussioner om barns subjektskapande och 
hur vi själva har formats och omformats i våra uppväxter med alla olika möten, hur 
kultur och samhällshistoria påverkat oss till viss del men ändå inte helt. Hur dessa 
möten har format och omformat våra beteenden och hur vi ser på världen och hur vi 
ständigt ”blir till” (Lenz Taguchi, 2012). Dessa diskussioner ledde till tankar om hur 
förskolebarns subjektskapande kan påverkas av de dagliga mötena som sker i försko-
lor och hur i sin tur, värdegrundsarbetet kan påverka förskolebarnens subjektskap-
ande till en demokratisk samhällsmedborgare1.  

Under våra studier och i den verksamhetsförlagda utbildningen har vi båda känt att 
värdegrundsarbetet är ett av de viktigaste uppdragen i förskolan eftersom i det arbe-
tet förmedlas värderingar och beteenden, hur vi ska vara mot varandra, likavärde och 
respekt för alla medmänniskor. Vi menar att förskollärare har som uppdrag att för-
verkliga denna människosyn som läroplanen för förskolan (Skolverket, 2010) för-
medlar och därmed bidra till att barn känner sig respekterade, sedda, bekräftade och 
trygga och lär sig ”ett handlande som vilar i barnens egen identitet”(Gren, 2007, s. 
208). Barns lärande och subjektskapande2, dvs. identiteten/jaget, påverkas av försko-
lemiljö och i de möten som sker med andra barn och vuxna i verksamheten (Lenz 
Taguchi, 2012). Lärarens förhållnings- och arbetssätt visas ha mycket stor betydelse 
för förskolans kvalitet (Engdahl & Ärlemalm-Hagsér, 2015; Gren, 2007; Pramling 
Samuelsson & Tallberg Broman, 2013). Men enligt de erfarenheterna som vi har, skil-
jer sig pedagogers förhållnings- och arbetssätt åt på olika förskolor och även på olika 
avdelningar i en och samma förskola.  

Under den sista verksamhetsförlagda utbildningen på förskollärarprogrammet fick 
studenter även tillbringa två veckor utomlands, något som en av oss författare utnytt-
jade. Det naturliga valet var Estland eftersom en av oss har sina rötter där, men ingen 
av oss hade kunskap om hur förskolor i Estland organiserades eller hur arbetet i för-
skolor skedde. Under besöket var upplevelsen att det kändes lättare att vara förskollä-
rare i Estland och genomföra värdegrundsarbetet för att barnen var ”lydigare” och vi-
sade större respekt både mot vuxna som barn. Denna erfarenhet förde i sin tur med 
att nya tankar och funderingar om arbetet med värdegrunden i de två grannländerna. 
Frågor som: Hur ser förskollärarna på värdegrundsarbetet och vilka normer och vär-
deringar vill de tillföra till nästa generation? Men framför allt hur de genomför detta 
arbete dagligen och vad påverkas deras val av? 

Det är viktigt att belysa värdegrundsarbetet i förskolan eftersom i subjektskapandet 
till en samhällsmedborgare stimuleras barns lärande, utveckling och barnen lär sig 
att värna om varandras välbefinnande och välmående. Både nationella och internat-
ionella studier visar att barns allsidiga utveckling gynnas av goda kamratrelationer 

                                                   

1 Med demokratisk samhällsmedborgare menar vi människan som förstår och handlar efter demokra-
tiska principer, dvs. allas lika värde och rättigheter respektive skyldigheter. En människa som har 
etiska kompetenser, tar ansvar och tänker både självständigt och kritiskt.  

2 Med subjektskapandet menar vi hur identiteten (jaget) skapas och omskapas i samspel med andra 
människor, omgivning, förhållningssätt, språk, normer, maktpositioner och diskurser, dvs. både 
mänskliga som icke-mänskliga materialiteter (Lenz Taguchi, 2012).  
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och stimuleras ännu mer av vänskapsrelationer. Däremot kunde ensamhet och utan-
förskap ha både kort- och långsiktiga negativa påverkan för individen (Jonsdottir, 
2007). Det behövs stödjande miljö där barnen känner sig uppskattade och värdefulla 
för andra och kan ha tillitsfulla relationen till sig själva och omgivningen för att må 
bra och vara nyfikna lärande varelser (Bing, 2003) och enligt den svenska förskolans 
läroplan (Skolverket, 2010) är förskolans uppdrag att lägga grunden för ”ett livslångt 
lärande” (s. 5).  

I den svenska förskolans läroplan (Skolverket, 2010) läggs stor vikt på verksamheter 
att förmedla, förankra och gestalta de grundläggande demokratiska värderingar som 
”människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika 
värde, jämställdhet mellan könen samt solidaritet med svaga och utsatta” (Skolver-
ket, 2010, s. 4). Likaså ska all personal i förskolans verksamhet främja aktning för 
människans egenvärde och vår gemensamma miljö. Förskolor ska också utarbeta och 
förnya årligen en likabehandlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling 
som ska vara ett stöd i att främja, förebygga och åtgärda eventuella brister i verksam-
heten (SFS 2010:800). Dock menar Svaleryd och Hjertson (2012)  att de flesta för-
skolor och skolor har stora brister i likabehandlingsplaner, t.ex. en alltför övergri-
pande och visionär nivå där det inte finns konkreta exempel om verksamhetens pro-
blem och att barnen inte är involverade i arbetet. 

I den estniska förskolans läroplan (Vabariigi valitsus, 2008) betonas barns medve-
tenhet av sin påverkan på sin omgivning, respekt för sina medmänniskor och ett an-
svarstagande över sina handlingar. Barnen ska också värdesätta mänskliga och demo-
kratiska relationer och handlande. Utöver detta betonas att barnen ska värdesätta, 
acceptera och respektera människors olikheter och kulturer. Den estniska läroplanen 
för förskolan betonar förskolans ansvar att stötta barn i deras utveckling till en själv-
ständig individ. En individ som värdesätter demokratiskt handlande, likabehandling, 
ansvarstagande, etiskt handlande och utvecklar en positiv självbild och att förstå sin 
inverkan på omgivningen (Vabariigi valitsus, 2008).  

Samtidigt pågår olika debatter i samhället där det å ena sidan menas att barns rättig-
heter behöver stärkas, till exempel genom att Barnkonventionen (UNICEF Sverige, 
2009) blir svensk lag (SOU 2016:19). Å andra sidan menas att barnen har fått för 
stort utrymme och får bestämma alldeles för mycket och istället behövs det starkare 
regler och ramar för barn (Birgersson, 2014; Svensson, 2014). 

Eftersom dagens svenska barn tillbringar en stor del av sin vakna tid på förskolan 
(Skolverket, 2013a), menar vi att förskolan blir en viktig arena att tillägna sig de 
grundläggande demokratiska värderingarna, respekten för de mänskliga rättighet-
erna och vår gemensamma miljö (Skolverket, 2010). På grund av att vi upplever be-
greppet värdegrund som ett brett, abstrakt och tolkningsbart begrepp, blir det intres-
sant att studera hur förskollärare tolkar och väljer att tillämpa värdegrunden i försko-
lans verksamhet. 
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1.1 Syfte och frågeställningar  

Syftet med föreliggande studie är att få kunskap om hur förskollärare3 i Estland och 
Sverige talar om och praktiskt arbetar med värdegrunden i förskolan. Studien syftar 
även till att undersöka de båda ländernas styrdokument i avseende på värdegrund 
och dess arbete. Studien riktar fokus på följande frågeställningar: 

 Hur beskrivs värdegrunden och värdegrundsarbetets genomförande i de olika 

ländernas styrdokument?  

 Hur definierar och beskriver förskollärarna i de olika länderna värdegrunden 

och värdegrundsarbetet? 

1.2 Disposition 

I kapitel 2, bakgrund, presenteras först Estlands (Vabariigi valitsus, 2008) och Sveri-
ges (Skolverket, 2010) läroplaner för förskolan. Vi redogör också för tidigare forsk-
ning där vi belyser nationell och internationell forskning om värdegrunden och vär-
degrundsarbetet i förskolan. Slutligen diskuteras studiens teoretiska perspektiv, sub-
jektskapande, som är denna studies tolkningsverktyg. 

I kapitel 3, metod, presenteras vilken metod användes, vilket urval som skedde och 
hur vi har gått tillväga i genomförandet av studien samt hur vi har samlat in studiens 
data och hur den har bearbetats. Utöver detta redogörs för de etiska överväganden 
som gjorts samt studiens validitet, reliabilitet och generaliserbarhet. 

I kapitel 4, resultat, presenteras en tolkning och jämförelse av Estlands och Sveriges 
styrdokuments definition och uttryck gällande värdegrundsarbetet i förskolan. Sedan 
presenteras det resultat som framkom i bearbetningen av intervjuerna. Därefter kom-
mer sammanfattning utifrån styrdokumentanalysen och intervjustudien. Efter detta 
presenteras en resultatanalys och dess sammanfattning.  

I kapitel 5 förs en diskussion gällande metoden och studiens resultat utifrån tidigare 
forskning och litteratur. Vi för också en diskussion om studiens relevans för förskollä-
raryrket. Till sist ges förslag för fortsatt forskning på området. 

2 Bakgrund 

Detta kapitel placerar studien i ett vidare sammanhang och ger en bakgrunds beskriv-
ning av den estniska läroplanen för förskolan (Vabariigi valitsus, 2008) och den 
svenska läroplanen för förskolan (Skolverket, 2010). Vidare presenteras tidigare 
forskning om förskolans värdegrundsarbete. Kapitlet avslutas med en presentation av 
studiens teoretiska perspektiv.   

Att hitta forskning om förskolans värdegrundsarbete har inte varit lätt, för oftast un-
dersöks bara vissa delar av värdegrunden, och inte i ett bredare perspektiv som vi har 
intresse av att studera. Vår ambition har även varit att hitta nyare och mer relevant 
forskning om värdegrunden och värdegrundsarbetet i förskolan. Databaser som vi 

                                                   

3 Med förskollärare menar vi förskolans personal som har högskoleutbildning inom förskolepedagogik.  
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har använt har varit ERIC, Taylor & Francis, Discovery, SWEPUB, Nordisk Barne-
hageforskning och Google Scholar. Ämnesorden som användes i sökningen var värde-
grund, värdegrundsarbete, värdepedagogik, förskola, förskollärare, demokrati. På en-
gelska användes följande sökord: value education, preschool, preschool teachers, 
ethic, morality, democratic values, Estonian preschool, Estonian value education. Vi 
har också använt forskares namn som till exempel Johansson, Thornberg, Ärlemalm-
Hagsér, Qvarsell, Aspán, Bergmark, Liljestrand och Lovat.  

2.1 Styrdokumenten i Estland och Sverige 

Detta avsnitt beskriver den estniska läroplanen för förskolan (Vabariigi valitsus, 
2008) och den svenska läroplanen för förskolan (Skolverket, 2010) struktur och inne-
håll för att ge en förståelse för styrdokumenten i de olika länderna. Vi har valt att pre-
sentera styrdokumenten separat i var sitt avsnitt. 

2.1.1 Den estniska förskolans styrdokument 

Den estniska förskolans läroplan (Vabariigi valitsus, 2008) innehåller sju kapitel: All-
männa bestämmelser, Lär- och fostransaktiviteternas mål och grundprinciper, Lär- 
och fostransaktiviteternas förordning, Förväntade allmänna färdigheter för 6-7-
åriga barn, Områdenas lär- och fostransaktiviteternas mål och innehåll samt för-
väntade resultaten av 6-7-åriga barns utveckling, Bedömning av barns utveckling 
och Genomförandet av förordningen. Under varje kapitel finns det paragrafer och 
under paragraferna numrerade listor som kan se ut så här: 

§17. Valdkond Mina ja keskkond 

(1)  Õppe- ja kasvatustegevuse eesmärgiks on, et laps: 

1) mõistab ja tunnetab ümbritsevat maailma tervikult;                                                       
2) omab ettekujutust oma minast ning enda ja teiste rollidest elukeskkonnas; 
(Vabariigi valitsus, 2008, s. 4) 

Här följer översättning av samma stycke: 

 § 17. Område Jag och miljö 

(1) Lär- och fostringsaktiviteternas mål är att barnet: 

1) Förstår och uppfattar omvärlden som helhet;                                                                   
2) Har uppfattning om sitt jag och egna och andras roller i livsmiljön; (Vabariigi va-
litsus, 2008, s. 4, egen översättning) 

Sammanlagt är den estniska förskolans läroplan (Vabariigi valitsus, 2008) på nio si-
dor och under nästan varje kapitel i läroplanen går det att hitta spår av värdegrun-
den. Det finns också en handbok ”Õppe- ja kasvatustegevuse valdkonnad” (Kulder-
knup, 2009) [”Lär- och fostringsaktiviteternas områden”, egen översättning] till den 
estniska förskolans läroplan som är utarbetat av Riiklik Eksami- ja Kvalifikatsiooni-
keskus [Nationella Provs- och Kvalificeringscenter, egen översättning]. Där finns det 
beskrivningar och exempel på hur förskolor kan gå tillväga i utarbetning av varje för-
skolans egen handlingsplan och även bakgrunden till revideringen av den estniska 
förskolans läroplan. I den handboken (Kulderknup, 2009) beskrivs även vilka teorier 
baseras läroplanen på och grundprinciper och planering. Dessutom står det också att 
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handboken är skriven för att ge stöd för den förändringsprocess som ska ske efter est-
niska förskolans läroplans revidering. 

Det står tydligt i den estniska förskolans läroplan att varje förskola ska sammanställa 
en egen handlingsplan som ska utformas utifrån den nationella läroplanen. I den 
egna handlingsplanen ska de mål, principer och innehåll för lär-och fostringsaktivite-
terna på den specifika förskolan beskrivas. I handlingsplanen ska det även finnas för-
väntade resultat för barnen utifrån åldersgrupp och efter genomgånget program. Bar-
nen mellan 1,5- 7 år, vars föräldrar önskar att barnet vistas i förskolan, ska ordnas en 
plats, enligt Haridus- ja Teadusministeerium [Utbildnings- och Forskningsministe-
riet, egen översättning] (inget årtal angivits). Vidare står det i den estniska läroplanen 
att den specifika förskolans handlingsplan ska innehålla principer för och hur försko-
lan organiserar samarbetet med föräldrarna samt hur handlingsplanens uppdatering 
och revidering ska gå till. I handlingsplanen är det öppet för den specifika förskolan 
att ytterligare lägga till de bestämmelser och lär- och fostringsaktiviteter som de öns-
kar, enligt den estniska förskolans läroplan. 

2.1.2 Den svenska förskolans styrdokument 

Den svenska förskolans läroplan (Skolverket, 2010) består av två kapitel: Förskolans 
värdegrund och uppdrag och Mål och riktlinjer. Den andra kapitel har nio underka-
pitel: Normer och värden, Utveckling och lärande, Barns inflytande, Förskola och 
hem, Samverkan med förskoleklassen, Skolan och fritidshemmet, Uppföljning, ut-
värdering och utveckling och sist Förskolechefens ansvar. Den svenska förskolans 
läroplan som är 16 sidor, innehåller i de flesta fall beskrivande meningar, men också 
punktformade listor. 

I den svenska förskolans läroplan (Skolverket, 2010) består en stor del av värde-
grundsbeskrivning med specifika värden och normer och sedan fler beskrivningar 
och strävansmål om barns utveckling och lärande. Förskolans kvalitet ska kontinuer-
ligt och systematiskt dokumenteras, följas upp, utvärderas och utvecklas för att ge 
varje barn de bästa möjliga förutsättningarna att lära, utvecklas, känna sig trygga och 
ha roligt i förskolan. I utvärderingen av förskolan ska också barn och föräldrar vara 
delaktiga, enligt läroplanen. Barnet från och med 1 år, vars vårdnadshavare önskar, 
ska erbjudas förskola i den omfattning som det behövs i hänsyn till vårdnadshavarnas 
förvärvsarbete eller studier, eller om barnet har eget behov. Från 6 års ålder har bar-
nen rätt att börja i förskoleklass som är frivillig skolform (SFS 2010:800). Det över-
gripande ansvaret för förskolans arbete ligger på förskolechefen och därmed på ar-
betslaget, där förskollärarna beskrevs större ansvar över det pedagogiska arbetet 
(Skolverket, 2010). För att öka förskolornas måluppfyllelse har Skolverket (2013b) 
utarbetat ”Allmänna råd med kommentarer för förskolan”. Materialet ska stödja och 
ge vägledning för huvudmän, förskolechefer, förskollärare och i arbetslag, enligt Skol-
verket.  

2.2 Tidigare forskning om förskolans värdegrundsarbete 

I detta avsnitt presenteras tidigare forskning om värdegrunden och värdegrundsar-
bete i förskolan.  
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2.2.1 Värdegrundsarbete på personalnivå 

Ribaeus (2014) skriver i sin avhandling om hur förskollärare praktiskt arbetar med 
förskolans demokratiuppdrag och hur barnen agerar i relation till det som händer i 
verksamheten. Att demokratiuppdraget i förskolan handlar om att fostra barnen, 
men också om kunskaper och förmågor som barnen behöver utveckla som medbor-
gare. Den barnsyn och syn på barndom som förskollärarna har, påverkar hur de mö-
ter barnen och hur de väljer att praktisera uppdraget. Gällande förskollärarnas för-
hållningssätt i praktiken skriver Dolk (2013) om problematiken som följer med vär-
degrundsarbetet där de vuxna alltid har tolkningsföreträde och makten. Hon menar 
att barnen blir till objekt som ska styras ”rätt”, i all välmening, genom att de vuxna 
överför sina normer och värden till dem. Barnen involveras inte och deras delaktighet 
förväntas inte heller av vuxna. Ribaeus (2014) går på samma spår och menar att möj-
ligheten för barns aktörskap ligger i förskollärarens händer eftersom det till största 
delen är det de vuxna som styr och har makten över vad som ska ske. Barnens möjlig-
heter att yttra sig är baserat på hur mycket kontroll förskollärare släpper och hur de 
fördelar makten till barnen. 

Pramling Samuelsson, William och Sheridan (2015) studie visar också att barn-
gruppsstorleken har betydelse för förskollärarnas arbetssätt och för deras val och 
bortval av målområden från läroplanen. Beroende på sammansättningen av barn 
och/ eller stora barnantalet i gruppen, blir arbetet mer strukturerat och tiden mins-
kas för att möta varje barn i kommunikation och samspel. Detta medför att de en-
skilda barnen får mindre tid att bli lyssnad på och aktiviteter där barnen behöver mer 
utrymme, väljs bort. Däremot uttryckte förskollärare i Pramling Samuelsson et al. 
(2015) studie att de oftare har värdegrunden i fokus för sitt arbete i stora barngrup-
per.  

Johansson (2002) studie visade att arbetet med utvecklandet av barnens moral var 
en central del av förskolans vardag och att pedagoger var engagerade i detta. Det vi-
sade sig att pedagoger uppfattade olika hur barnen lär sig moral och vad det innebär 
(Johansson, 2002). Pedagogerna i Johanssons (2002) studie betonade att barn ska 
lära sig att ta hand om varandra, visa respekt och hänsyn till andra. Barn bör utveckla 
en förståelse för andras erfarenheter, känslor och visa medkänsla genom att t.ex. kra-
mas och klappas. Barnen förväntas också att lära sig respektera andras saker, vara ge-
nerösa, vänta på sin tur, be om förlåtelse och att kommunicera istället för att använda 
våld. Ibland blandade pedagogerna ihop moralen med barns sociala förmågor som att 
samarbeta, kompromissa, förhandla och lära sig att samtala (Johansson, 2002). Jo-
hansson (2002) tolkade detta mer som att lära barn att anpassa sig, än att hjälpa 
barn att upptäcka moraliska värderingar och normer.  

Detta synliggörs även i Ülavere och Veisson (2015) studie där de undersökt vilka vär-
deringar rektorer, förskollärare och föräldrar anser att barnen ska lära sig under för-
skoletiden och vilka sammanhang detta lärande sker. Informanterna ansåg att värde-
ringarna tillägnas i gruppsammanhang, dagliga kommunikation, dagliga rutiner som 
mat- och påklädningssammanhang och att vuxna ses som förebilder. Värderingar 
som barnen ska lära sig var bland annat ärlighet, tålamod, samarbetsförmåga, själv-
ständighet och hjälpsamhet.  

Att agera som goda förebilder, ansågs vara ett bra sätt att lära barnen moral (Johans-
son, 2002; Ülavere & Veisson, 2015; Niikko & Ugaste, 2012). Att vara en god förebild 
glömdes dock bort vid stressiga situationer eller när pedagogerna själva exkluderade 
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eller bedömde barnen (Johansson, 2002). Även om pedagogerna tog del av barnets 
livsvärld, var deras arbete ofta begränsat till vissa förståelser och tolkningar av bar-
net, där sammanhanget sällan beaktades enligt Johansson (2002). Ett exempel på 
detta var följande: ett barn vill inte släppa förbi ett annat barn. Det barn som hindra-
des slog till slut till sin kamrat för att kunna passera. Detta uppmärksammades av en 
pedagog som sa till barnet att det var tvungen att be förlåtelse. När barnet vägrade, 
fick hen sitta vid sidan tills hen bad ursäkt. Pedagogen diskuterade inte samman-
hanget med barnen, utan använde bestraffning som metod. Johansson (2002) menar 
att pedagogerna inte tänker på sitt eget agerande i liknande situationer och inte an-
vänder tillfällena för att låta barnen upptäcka värden genom diskussioner, utan försö-
ker förändra barnet först och främst.  

Niikko och Ugastes (2012) studie visar att estniska förskollärare betonar inlyssnande 
och kommunikation som viktiga aspekter i sitt arbete. Förskollärarna menade att de 
ska ha stor medvetenhet om sitt agerande och sitt språkbruk eftersom de är förebil-
der för barnen. De ansåg att deras agerande ska vara i samklang med vad de säger. 
Professionalism och individuell utveckling ansågs även det som viktiga aspekter i ar-
betet eftersom samhället är i ständig förändring. Ülavere et al. (2015) hänvisar i sin 
studie till Bandurais Social Learning Theory där lärandet av beteenden sker i obser-
verandet av andra, vilket gör förebilder betydelsefulla i värdefostran, inlärning och 
värdegrundsarbete.  

2.2.2 Värdegrundsarbete i barngrupper 

Värdegrundsarbetet i barngrupper innebär flera olika aspekter som beskrivs nedan. 
Dessa är kommunikation, filosofiska samtal, barns aktörskap och demokratiuppdrag.  

Borresen och Malmhester (2004) och Jonsson (2016) betonar kommunikation som 
en viktig faktor i arbetet med barnen. Hur kommunikationen sker och vilken kommu-
nikation som äger rum mellan barn och vuxna som är avgörande för vad som förmed-
las till barnen. Jonsson (2016) belyser i sin studie olika exempel på lärares kommuni-
kation och hur deras sätt att kommunicera möjliggör eller hindrar barns uttrycksfor-
mer, val eller möjligheter att påverka och ha inflytande över sin vardag.  

Ett sätt att utveckla arbetet med kommunikation i förskolan är att använda filosofiska 
samtal. Borresen och Malmhester (2004) skriver om det filosoferande samtalet som 
en viktig del i kommunikationen med barn. De betonar vikten av att filosofera med 
barnen och menar att genom detta sätt att samtala blir både barn och vuxna mer 
medvetna om sin omgivning och om sig själva. På så sätt kan vuxna och barn mer 
medvetet och kontrollerat förändra sin tillvaro. I de filosoferande samtalen utvecklar 
barnen enligt författarna flera aspekter och tankegångar och får prata om vad de tän-
ker och hur de tänker om olika ämnen och frågor. Borresen och Malmhester (2004) 
beskriver även att det i denna samtalsgemenskap och sökande av svar sker en ut-
veckling av barnets självkännedom och förståelse av sin omvärld. Utöver detta stimu-
leras fantasi, inlyssningsförmåga, kritiskt tänkande, självständigt tänkande och be-
grepps- och språkutveckling och barnen utvecklar sin förmåga i att förstå andras per-
spektiv och synpunkter (Borresen & Malmhester, 2004).  

En betydande aspekt i värdegrundsarbetet är barns aktörskap eftersom det är viktigt på vil-
ket sätt barn kan agera och till vilken grad de är delaktiga och har inflytande över sin var-
dag i verksamheten (Borresen & Malmhester, 2004). Jonsson (2016) hänvisar till Shiers 
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delaktighetsmodell4 som består av olika inflytandenivåer, ju högre upp i nivåerna man är, 
desto mer aktörskap, delaktighet och inflytande har barnen. En faktor som påverkar vilken 
nivå verksamheten befinner sig på är, hur kommunikationen sker mellan vuxna och barn i 
verksamheten. En annan påverkande faktor är personalens förhållnings- och arbetssätt 
(Dolk, 2013; Ribaeus, 2014). I relation till personalens arbetssätt, påpekar Brodin och Ren-
blad (2015) svårigheterna att genomföra det praktiska arbetet kring barns inflytande och 
barnkonventionens artiklar i förskolan om förskollärarna är omedvetna om sin makt. Bro-
din och Renblad (2015) skriver att barnens perspektiv och deras röster är grundstenar i 
barnkonventionen och genom att arbeta på ett sådant sätt där barnen är aktörer och kan 
påverka sin vardag, känna sig sedda och trygga, är en viktig del av att säkerhetsställa kvali-
teten i förskolan och dess organisation. Barnkonventionen (UNICEF Sverige, 2009) inne-
fattar sociala, ekonomiska, kulturella och politiska rättigheter som betonar alla barns lika 
värde och att barnens bästa alltid ska sättas först. Vidare förklarar Brodin och Renblad 
(2015) vikten av att i barnens tidiga barndom lägga grunden för trygghet och tillit i sin om-
givning för att de ska utvecklas på ett bra sätt.  

En grundläggande aspekt av värdegrundsarbetet är demokratiuppdraget. Enligt 
Ribaeus (2014) studie är dramatiseringar av olika händelser ett effektivt och betydel-
sefullt verktyg i arbetet med demokrati. Dramatisering av händelser kan i likhet jäm-
föras med Johanssons (2002) förklaring av att genom att hjälpa barnen förstå andras 
känslor och perspektiv, utvecklas moral, enligt pedagogerna i studien. Utgångspunk-
ten för arbetet med barns moral var ofta vardagliga konflikter mellan barnen där fo-
kus var på förebyggande insatser eller på konfliktlösning. Johansson (2002) menar 
att dessa situationer inte användes för att ge barnen möjlighet att upptäcka värden 
utifrån barns synpunkter. Hon anser istället att vuxna använder sina egna åsikter om 
vad de tror att barn behöver lära sig. Därför menar Johansson (2002) att det är nöd-
vändigt att ifrågasätta strategier som används och reflektera tillsammans med barnen 
om normer och värderingar och inte bara när det gäller barns egna handlingar mot 
andra. Qvarsell (2011) menar att demokrati i små barns liv måste bygga på att vuxna 
låter barnen leva och själva se kultur, estetik, etik och demokrati som viktiga dimens-
ionen i barnens liv och i verksamheten. Hon ifrågasätter, om att öva inflytande och 
att bestämma är så viktigt i förskolan, när det gäller demokrati. Qvarsell (2011) me-
nar nämligen att barnens ålder och mognad är ibland problematiskt. Qvarsell anser 
att vuxna oftast låter barnen vara med och bestämma över triviala saker som också 
barnen utvecklar förståelse för. Istället argumenterar hon att demokrati ska handla 
om att barn och vuxna ska möta varandra med respekt, med ömsesidighet och förstå-
else. Barnen ska få möjlighet att uttrycka sig och utveckla redskap (språk, argumen-
tation, olika konstnärliga och kulturella gestaltningar) att uttrycka sig med. Att vara 
tillsammans, dela känslor, erfarenheter och avsikter med varandra, leka och under-
söka eller skapa någonting i erbjudande förskolemiljö, anses vara demokratiuppdra-
get i förskolan (Qvarsell, 2011). Även Bing (2003) beskriver hur bemötandet påverkar 
barnets självkänsla, tillit, välmående, hälsa och därmed subjektskapande. Det behövs 
att barnet får uppleva sig vara sedd, trygg och uppskattad av både andra barn som 
vuxna.  

                                                   

4 För djupare förklaring av delaktighetsmodellen hänvisar vi till Jonsson (2016) som använder Shiers 
(2001) delaktighetsmodell som analysverktyg i sin artikel. 
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2.2.3 Värdegrundsarbete i samverkan med hemmet 

Tallberg Broman (2009) skriver att förskolan har haft större ansvar för barnens fost-
ran, omsorg och utbildning under hela perioden av välfärdsstatens uppbyggnad och 
att det präglades av ”isärhållandets princip” mellan förskola och hem. Genom att bar-
nen fostrades, formades också hemmen under den tiden. I slutet av 1980- och 1990-
talet börjar föräldrars inflytande och ansvar tydligt markerats i styrdokumenten. 
Först motiveras detta utifrån demokratiaspekten där föräldrarna ska ges större delak-
tighet, medansvar och inflytande. Sedan motiveras föräldrarnas delaktighet som ett 
medel för en ökad måluppfyllelse genom förbättring av villkoren för barns lärande 
och utveckling. Tallberg Broman (2009) hänvisar till Lelinge som menar att denna 
förändring är komplicerad för många lärare. I de studier som Tallberg Broman 
(2009) har genomfört tillsammans med andra forskare visar samma bild. Förskollä-
rarna beskriver en önskan om en tydligare gränssättning av det egna pedagogiska 
uppdraget och förskolans egen ambition med verksamheten. Kritik mot familjer tol-
kades i denna studie som ett av förskole- och skolhistorians klassiska sätt att fram-
hålla yrkesuppdraget och hantera utmaningarna. Därutöver menades det medföra att 
”hela barnet” inklusive hemförhållanden och familjebakgrund bedöms och framställs 
som bättre eller sämre. Förut var barnen mer likvärdiga inför lärarna men nu kan 
barns bakgrund och relation mellan lärare och föräldrar påverka hur barnen blir be-
mötta och värderade (Tallberg Broman, 2009). 

Bing (2003) betonar att för barnen är deras föräldrar mycket betydelsefulla och be-
mötandet av dem påverkar också barnen och deras självbild. Föräldrarnas sociala och 
kulturella resurser spelar en avgörande roll - det var främst de resursstarka föräld-
rarna som ställde höga krav och utnyttjade sina rättigheter för delaktighet och infly-
tande i förskolan (Tallberg Broman, 2009). Detta överensstämmer med Niikko och 
Ugaste (2012) studie där estniska förskollärare upplevde att föräldrarna har höga 
krav och förväntningar. Dock var inte föräldrarnas sociala och kulturella bakgrund 
nämnd i studien. Förskollärarna upplevde också att ansvaret för uppfostran av barnet 
ligger hos förskollärarna (Niikko & Ugaste, 2012). Niikko och Ugaste (2012) förklarar 
att de estniska förskollärares syn på samverkan med hemmet beskrivs bestå av ömse-
sidig respekt, självsäkerhet, engagemang och åtagande till föräldrarna och deras be-
hov. 

Vuorinen, Sandberg, Sheridan och Williams (2014) förklarar att i kontakten med för-
äldrar är förskollärarens kommunikativa förmåga viktig eftersom i dialog med föräld-
rarna ska det skapas en trygg relation. Förskollärare ska kommunicera till föräld-
rarna hur det går för barnet i förskolan, vilka aktiviteter som skett och även ta upp 
"svåra ämnen" utan att föräldern känner att hens föräldraskap blir ifrågasatt eller 
dömt.  

I Niikko och Ugaste (2012) studie framkom det att estniska förskollärare anser att 
trygghet och tillit är viktiga aspekter av föräldrakontakten eftersom barnen spenderar 
många timmar om dagen i förskolan. Föräldrarna ska känna sig trygga att lämna sina 
barn på förskolan, men också i samtal och diskussion få stöd från personalen i upp-
fostran av barnen. I dessa möten menar Niikko och Ugaste (2012) att även persona-
len får en bredare insyn i hur barnen är i hemmet. Detta överensstämmer med de be-
skrivningar om den svenska förskolans förändringar som tidigare tagits upp i avse-
ende föräldrasamverkan där de två sfärerna, hem och förskola, är gränsöverskri-
dande. Detta innebär att föräldrarna ska kunna vara delaktiga i sina barns vardag i 
förskolan och förskollärarna i barns vardag i hemmet (Tallberg Broman, 2009). Bing 
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(2003) menar att barns hälsa, utveckling och välmående är framförallt beroende av 
föräldrarnas och deras levnadsvillkor. Det är viktigt att förskolepersonalen är ett stöd 
för föräldrarna i deras ansvar för barnens fostran, utveckling och lärande (Skolverket, 
2010). Avslutningsvis menar Åberg och Lenz Taguchi (2005) att i ett gott samarbete 
kan både förskola som föräldrar vara en resurs för varandra.  

2.3 Teoretiskt perspektiv 

Det teoretiska perspektivet som är utgångspunkt för denna studie är subjektskapande, dvs. 
hur jaget/identiteten ständigt ”blir till”, som Lenz Taguchi (2012) skulle uttrycka det. Hon 
beskriver subjektskapandet och lärandet som en sammanflätad och ömsesidig process, där 
lärandet skapar och formar identiteten och människans självförståelse. Lenz Taguchi 
(2012)  hänvisar till den feministiska fysikern och vetenskapsteoretikern Karen Barad, i 
vars teori, agentisk realism5 och begreppet onto-epistemologi är centralt. Inom detta teore-
tiska perspektiv anses lärandet ske hela tiden och allt runt om kring människan kan för-
ändra, samhandla och påverka vilka vi ”blir till”, hur vi förstår oss själva och hur vi tänker 
och handlar. Vidare innefattas även känslor, fantasier och lust i lärandet och i subjektskap-
andet. Lenz Taguchi (2012) framhåller betydelsen av den känslomässiga motivationen och 
meningsfullheten i relationen till det som ska läras i ett sammanhang. Ett sammanhang 
som är alltid kopplad till tidigare kunskaper, värden och identiteter, enligt Lenz Taguchi 
(2012), och har betydelse hur individen förstår sig själv i lärandesituationen. Vidare menar 
Lenz Taguchi att det inte finns fasta identiteter och positioner, utan det lärande subjektet, 
t.ex. barnet, ”blir annorlunda sig själv” som en effekt av varje möte med olika performativa 
agenter. Begreppet performativa agenter, som även detta Lenz Taguchi har lånat av Barad, 
kan vara både mänskliga som icke-mänskliga och har kraft och makt att förändra vårt va-
rande och tänkande. Vidare anser Lenz Taguchi (2012) att det sker en ömsesidig trans-
formation, påverkan och ett annorlundablivande hos alla inblandade performativa agenter, 
även de icke-mänskliga som lera, stolar och böcker.   

Lenz Taguchi (2012) menar att om pedagoger och forskare utgår från tänkande där att allt 
alltid är i relation till något annat i ett sammanflätat flöde av händelser, förflyttas fokus 
från bedömning av barn till vad som uppstår i relationer och överlappningar. Det blir möj-
ligt att vigda blicken till det som blir möjligt för barnet att tänka och göra i de relationer 
som barnet ingår i tillsammans med andra mänskliga och icke-mänskliga agenter i en 
miljö. Lenz Taguchi (2012) menar vidare att det även går att fokusera på de performativa 
agenterna som deltar i händelserna och försöka se vilka de är, vad de tillsammans föränd-
rar, producerar och möjliggör och vad det är särskilt maktproducerande och kraftfullt. 
Detta förlöpande och sammanflätande skapande och omskapande av subjektet ihop med 
andra mänskliga och icke-mänskliga materialiteter måste förstås som situerade i ett socio-
historiskt och geografisk sammanhang, betonar Lenz Taguchi (2012). Till sist framhåller 
hon utifrån Deleuze och Colebook ett etiskt ansvarstagande i pågående och potentiella till-
blivelser som innebär att fråga sig själv vad jag kan göra här och nu, men likaså hur jag kan 
och skulle kunna leva på andra eller annorlunda sätt (Lenz Taguchi, 2012). 

I valet av teoretiskt perspektiv till denna studie reflekterade vi över olika utgångspunkter 
och perspektiv. Vi valde detta perspektiv av subjektskapande eftersom vi anser att denna 

                                                   

5 Med agentisk realism menas att både mänskliga som icke-mänskliga materialiteter har agens att på-
verka och/eller förändra varandra i relationer, dvs. intra-agera. De samkonstruerar varandra ge-
nom att lära något om varandra och omskapar varandra (Lenz Taguchi, 2012). 
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förklaring av subjektskapande möjliggör djupare reflektioner än vissa andra teorier. Vi an-
ser vidare att det teoretiska perspektivet subjektskapande utifrån Lenz Taguchis (2012) för-
klaring passar i studien eftersom värdegrundsarbetet praktiseras av alla i förskolor hela ti-
den, i varje möte. Vi menar att subjektskapande utifrån Lenz Taguchis (2012) sätt att besk-
riva det, kan bäst användas för att tolka vilka upplevelser barnen skulle kunna få i försko-
lan utifrån förskollärarnas utsagor i studien. Istället för att göra bedömningar, vill vi foku-
sera på de performativa agenterna och försöka se vilka de är, vad de producerar och möjlig-
gör.  

3 Metod 

Ett av studiens syften är att undersöka Estlands (Vabariigi valitsus, 2008) och Sveri-
ges (Skolverket, 2010) förskolors styrdokument för att kunna sätta oss in i hur värde-
grunden och dess arbete beskrivs i de olika länderna. Detta för att ur läroplanernas 
texter utläsa olika aspekter av förskolans uppdrag. För att kunna förstå den sociala 
verkligheten behövs det enligt Bryman (2011) även andra datakällor. På grund av 
tidsbristen har vi inte kunnat sätta oss in i handböckerna ”Õppe- ja kasvatustegevuse 
valdkonnad” (Kulderknup, 2009) respektive ”Allmänna råd med kommentarer till 
förskolan” (Skolverket, 2013b) som troligen hade underlättat tolkningen av styrdoku-
mentens texter, därför kompletterar vi analysen och tolkningen av styrdokumenten 
med intervjuer. 

Eftersom studiens syfte framför allt är att skapa en djupare förståelse för hur förskol-
lärarna i Estland och Sverige förhåller sig till värdegrundsarbetet, har vi valt den kva-
litativa intervjun som metod för att samla in data. Bryman (2011) menar att när män-
niskors uppfattning och tankar ska studeras passar den kvalitativa intervjun bäst som 
datainsamlingsmetod.   

Den intervjumetod som vi valde var semistrukturerade intervjuer. Detta val gjordes 
med avsikt att få fylliga och detaljerade svar som Bryman (2011) anser önskvärt, men 
också för att kunna ställa följdfrågor när vi kände att någonting var oklart och att för-
ändra frågornas ordning beroende på samtalens gång. Håkansson (2013) skriver att 
fördelen med intervjuer är att frågorna kan anpassas och förtydligas utan att forska-
ren avviker från intervjuguiden och att detta kan underlättar förståelse av ämnet.  

Värdegrunden är ett brett område och därför utarbetade vi våra intervjufrågor utifrån 
studiens syfte (se bilaga 5 och 6) och valde att skicka dem till informanterna i förväg 
för att ge dem tid att fundera och förbereda sig inför vårt besök. Dock är vi medvetna 
om att det kan vara en nackdel att skicka ut frågorna innan intervjun ska äga rum för 
att vi inte med säkerhet kan veta att informanterna talar sanningsenlighet om sitt 
eget förhållnings- och arbetssätt. Den risken finns alltid om vi bara utgår från andras 
utsagor. Enligt Håkansson (2013) kan intervjusvaren bestå av felkällor då informan-
ten vill ge det svar som hen tror forskaren vill höra. Dessutom är upplevelser och er-
farenheter subjektiva ur informantens synvinkel. Detta gör att forskare inte kan säga 
något om det som händer i praktiken, enbart om den verklighet som informanterna 
beskriver enligt Bryman (2011). Frågorna som vi hade utarbetat, försökte vi formu-
lera så öppna och icke-värderande som möjligt, dvs. förutsättningslösa där informan-
ter fick möjligheten att avgöra samtalets/innehållets riktning och där våra tankar och 
värderingar om ämnet inte speglades så tydligt (Bryman, 2011).  
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3.1 Urval 

Vi valde att intervjua förskollärare eftersom att de enligt den svenska förskolans läro-
plan (Skolverket, 2010) har ett större ansvar över det pedagogiska arbetet och upp-
drag att leda arbetslaget så att arbetet sker enligt läroplanens intentioner. Dessutom 
har förskollärarna i Estland en liknande roll som de svenska förskollärarna. 

Vi kontaktade 13 förskolechefer i Estland och 6 i Sverige via telefon och e-mail som i 
sin tur skulle höra efter intresse för deltagande i studien bland förskollärarna. Urvalet 
skedde genom att välja ut förskolor som var geografiskt mest lämpligt placerade för 
oss vid eventuella besök på förskolorna, både i Estland och i Sverige, ett så kallat be-
kvämlighetsurval (Bryman, 2011). Förskolecheferna fick missivbrevet (se bilaga 1 och 
3) och intervjufrågorna (se bilaga 5 och 6) bifogat i det mail som vi skickade till dem, 
som kunde bifogas eller ges till eventuella deltagare där de kunde läsa om studiens 
syfte och genomförande. Tyvärr fick vi ingen respons från förskollärare genom detta 
urval. 

Efter en föreläsning om värdegrundsarbetet som vi hade deltagit i, frågade vi förelä-
saren om hen var villig att ställa upp för en intervju. Denna föreläsare är legitimerad 
förskollärare, men inte längre verksam som framkom senare. Hen menade att värde-
grunden är så stor och bred och kräver eftertanke och därför skulle hen föredra att 
svara skriftligt på intervjufrågorna. Dessutom var det svårt att hitta tid för extra upp-
gifter, så att hen inte kunde ställa upp. Dock gav detta till oss en tankeställare - 
kanske andra tänker likadant, och att vi borde börja erbjuda möjlighet att välja mel-
lan att svara skriftligt eller muntligt på intervjufrågorna.  

På grund av den korta tidsramen började vi leta efter informanter via den estniska 
tidningen ”Lasteaed” [”Förskola”, egen översättning] och både på svenska och est-
niska Facebook-sidor för förskolepersonal. I den tidningen och på dessa Facebook -
sidor presenterade vi kortfattat om vår studie, dess syfte och erbjöd möjlighet att 
välja mellan muntlig och skriftlig intervju. Från de två svenska Facebookgrupperna 
fick vi åtta svenska informanter som var villiga att ställa upp och i slutändan var det 
tre skriftliga svar som skickades tillbaka till oss. En svensk informant ställde upp för 
en muntlig intervju. Från ”Lasteaed” och de två estniska Facebookgrupperna fick vi 
tolv informanter som ville ställa upp. Fyra skriftliga svar skickades till oss vid det da-
tumet som vi bestämt. Informanter i studien både de i Estland och de i Sverige kom-
mer från olika geografiska områden och de har varit yrkesverksamma förskollärare 
under olika lång tid.  

3.2 Genomförande 

Efter vi hade fått informanter som var beredda på att delta i studien, skickade vi 
missivbrevet (se bilaga 1, 2, 3, 4) och intervjufrågor (se bilaga 5 och 6) som vi hade ut-
arbetat utifrån studiens syfte till informanternas e-postadresser. Informanterna fick 
välja om intervjun skulle ske muntligt eller skriftligt. Vid val av skriftlig intervju fick 
informanterna ett slutdatum när svaren senast skulle vara inskickade till oss via e-
mail. Vid val av muntlig intervju, fick informanterna välja var och när intervjun skulle 
ske, detta för att på bästa sätt tillmötesgå informanterna. Bryman (2011) betonar att 
informanterna måste känna sig trygga och bekväma under intervjutillfället. 
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Det blev sammanlagt en svensk muntlig intervju och sju skriftliga intervjuer, varav tre var 
svenska och fyra estniska. Vi betraktar även de skriftliga intervjuerna som kvalitativa ef-
tersom informanterna grundligt och tydligt kunde uttrycka sig om sina egna ståndpunkter 
och upplevelser. Detta försök att närma sig den intervjuades ståndpunkter och upplevelser, 
beskriver Bryman (2011) som en kvalitativ ansats. Intervjuer via e-post gav informanterna 
tid att svara på frågorna i den tidpunkten som passade för dem bäst, men även möjlighet 
att välja ordning på och ”hoppa” mellan frågorna. Dessutom hade de mer tid att tänka ige-
nom sina svar och formuleringar som kan ses både som för- och nackdel. Fördelen med 
detta är att informanterna kunde grundligt och tydligt uttrycka sig om sina ståndpunkter 
och läsa igenom svaren innan de skickades tillbaka till oss. Att få rikligt med material är 
viktigt vid i en kvalitativ studie menar Bryman (2011). Nackdelen med de skriftliga svaren 
är att vi inte kunde ställa följdfrågor och inte kunde möta upp informantens svar med dis-
kussioner för att tydliggöra oklarheterna. Vi kunde inte heller få inblick i informantens 
kroppsspråk och tankeprocess som också enligt Bryman (2011) ger värdefull information 
till analysen. 

Den muntliga intervjun genomfördes avskilt i miljön som informanten hade valt för att hen 
skulle känna sig trygg och inte behöva oroa sig för att någon ska höra vad som sägs. Bry-
man (2011) betonar vikten av att säkerställa att intervjun genomförs i en lugn och ostörd 
miljö. En av oss genomförde den muntliga intervjun och försökte vara neutral i sitt förhåll-
ningssätt och vara lyhörd och nyfiken mot informanten (Bryman, 2011). Intervjun spelades 
in och vi är medvetna om att detta kunde göra informanten obekväm, fördelen var att in-
tervjuaren kunde fokusera mer på informanten och samtalet. Det inspelade materialet 
transkriberades efter intervjutillfället för att kunna fånga informanters svar i hens egna or-
dalag (Bryman, 2011). Transkriberingen skickades till informanten via e-mail för att säker-
ställa att hens svar har framställts på ett korrekt sätt. Informanten valde att lägga till ytter-
ligare en förklaring. De informanter som valde att svara skriftligt på intervjufrågorna har 
fått möjlighet att känna sig trygga i sina egna ordval och meningsbyggnad. Intervjusvaren 
från Estland har översatts till svenska av en av oss, så likt ursprungstexterna som möjligt. 

3.3 Databearbetningsmetod 

I förra kapitlen (se avsnitt 3, 3.1, 3.2) beskrev vi hur vi samlade in vårt datamaterial. I vårt 
fall var datamaterialet dels beskrivningar om värdegrunden och dess arbete i den estniska 
förskolans läroplan (Vabariigi valitsus, 2008) och svenska förskolans läroplan (Skolverket, 
2010), dels förskollärarnas intervjusvar från de båda länderna. I avsnittet om databearbet-
ningsmetoden beskriver vi hur vi har sorterat och bearbetat beskrivningar om värdegrun-
den och dess arbete både från förskollärarnas utsagor som från läroplanstexter för att 
skapa en empiri som ska tolkas för att generera ett resultat, enligt Tivenius (2015).  

I avsikt att undersöka hur värdegrunden och värdegrundsarbetet beskrivs i Estlands 
(Vabariigi valitsus, 2008) och Sveriges läroplan för förskolan (Skolverket, 2010), började vi 
läsa genom de båda ländernas styrdokument. En av oss bekantade sig med den estniska 
förskolans läroplan på engelska (UNESCO, 2008) och den andra på estniska. Efter läs-
ningen markerade vi alla delar som på något sätt beskrev värdegrundsarbetet och försökte 
skriva ner alla viktiga delar så noggrant som möjligt, så att väsentliga delar inte skulle ut-
lämnas. Därefter har vi sammanfattat värdegrunden och värdegrundsarbete från texterna. 
När detta var gjort, började vi jämföra och analysera likheter och skillnader i de beskriv-
ningarna om värdegrunden och dess arbete mellan de två läroplanerna (Vabariigi valitsus, 
2008; Skolverket, 2010). I vår analys har vi försökt få fram textens mening utifrån det per-
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spektiv som dess upphovsman haft och vara sensitiva för den kontext i vilken texterna pro-
ducerades (Bryman, 2011). Därför har vi främst valt att använda den estniska förskolans 
läroplan (Vabariigi valitsus, 2008) på estniska. Dock har vi också tagit hjälp av den eng-
elska versionen för att bättre förstå vissa ord och meningar. Bryman (2011) skriver att det 
är viktigt att vara försiktigt och varsamt att dra slutsatser av tidigare tolkningar eller över-
sättningar av olika texter, detta för att forskaren ger alltid en egen vinkling av de texterna 
som analyserats. Det betyder att om olika individer tolkar samma texter, kan de komma 
fram till skilda tolkningar. Dessutom kan läsaren komma fram till ytterligare tolkningar än 
dem som avsågs av författare enligt Bryman (2011). Detta kan vi instämma i för vi upp-
täckte i vår analys att den engelska varianten av estniska läroplanen (UNESCO, 2008) upp-
fattas av oss som ”mjukare” i sina beskrivningar jämfört med den estniska (Vabariigi va-
litsus, 2008). Denna tolkning kan ha påverkats av våra vana att läsa svenska texter och hur 
vi tolkar styrdokumentens beskrivningar som ”hårda” eller ”mjuka”.  

För att bearbeta den data som vi insamlat via intervjuer, har vi använt en öppen kodning 
som innebär att data bryts ner, studeras, jämförs, konceptualiseras och till sist kategorise-
ras (Bryman, 2011). Enligt Bryman (2011) har öppen kodning olika processer där en av 
dem är utforskandet mellan de olika kategoriernas relationer. Det teoretiska perspektivet 
som är utgångspunkt för denna studie som beskrivits tidigare är subjektskapande (Lenz 
Taguchi, 2012). Utifrån detta teoretiska perspektiv anses allt vara i relation till och i sam-
spel med andra människor, omgivningen, förhållningsätt, normer (Lenz Taguchi, 2012). 
Det faller sig därför naturligt för oss att försöka utforska sambanden mellan de konstrue-
rade kategorierna och de möjligheterna för förskolebarnen att ”bli till” utifrån de relation-
erna och sambanden mellan kategorierna.  

Vi började med att markera alla informanter med olika nummer från 1 till 4 och la också till 
landet där informanterna arbetade. I resultatet står varje informants citat med en siffra, 
landets första bokstav och om citatet är från en skriftlig eller muntlig intervju t.ex. intervju 
E1, skriftlig och intervju S4, muntlig. Därefter började vi läsa genom deltagarnas svar flera 
gånger. Under arbetsprocessen utgick vi från våra frågeställningar och markerade alla de-
lar i intervjuerna gula som beskrev hur informanterna definierade värdegrunden och vär-
degrundsarbetet. Därpå markerade vi alla delar i intervjuerna blåa där informanterna reso-
nerade om sitt arbetssätt med värdegrunden. Vi läste igenom intervjusvaren ett flertal 
gånger och började studera och jämföra de markerade biståndsdelarna systematiskt. Vi 
grupperade svaren på olika sätt för att hitta ett gemensamt mönster som var logiskt för oss 
båda, där vi kunde urskilja kategoriseringar med likheter och skillnader. Kategorisering-
arna läste vi sedan igenom en efter en för att komma fram till den mest lämpliga kod-
ningen. För att säkra att kodningen stämde med de olika kategoriseringarna som hade ut-
kristalliserats, läste vi genom de fullständiga intervjusvaren igen. Alla dessa steg och den 
ständiga rörelsen fram och tillbaka mellan de olika stegen är vanligt förekommande i en 
öppen kodning, enligt Bryman (2011).  

3.4 Etiska överväganden 

Informanterna som valde skriftlig intervju blev informerade skriftligt genom 
missivbrevet (se bilaga 1, 2, 3 och 4). Vid det muntliga intervjutillfället blev också in-
formanten muntligt informerad om studiens syfte, studiens utformning och de forsk-
ningsetiska reglerna (Vetenskapsrådet, 2011) innan intervjun startade. Dessa forsk-
ningsetiska regler innebär att deltagarna och förskolorna i studien förblir anonyma 
och att deltagandet är helt frivilligt, det vill säga att informanter har rätten att när 
som helst avbryta sitt deltagande utan närmare motivering och utan att det medför 
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några negativa konsekvenser. Den intervjun som spelades in och transkriberas efter 
intervjutillfället och de skriftliga svaren kommer endast att användas i denna studie. 
Det är enbart vi som kommer att lyssna på det inspelade materialet. Denna inspel-
ning raderades direkt efter transkriberingen för att kopplingen mellan individen och 
hens svar skulle elimineras. Det är också bara vi som har läst de skriftliga intervjusva-
ren. Resterande material som skapas under studiens gång innehåller inga namn och 
dessa kommer att raderas och kastas efter att uppsatsen har publicerats. Under studi-
ens gång har informanten fått ta del av transkriberingen för att hen ska känna att 
hens svar framställs på rätt sätt (Vetenskapsrådet, 2011). Denna rätt har den infor-
mant som blev muntligt intervjuad utnyttjat. Hen har lagt till en förklaring till ett av 
sina uttalanden och därmed gett sitt medtycke. De informanter som skickade in sva-
ren skriftligt, ansåg vi hade gett sitt medtycke genom att de framställt sina åsikter och 
tankar på det sätt som de skriftligen hade valt. Vi har även informerat alla informan-
ter om att studien kommer att presenteras i form av en uppsats vid Mälardalens hög-
skola som i sin slutversion läggs ut på databasen Diva. 

3.5 Validitet, reliabilitet och generaliserbarhet 

Inom samhällsvetenskaplig forskning är begreppen validitet och reliabilitet viktiga. 
Tivenius (2015) skriver att validitet betyder giltighet vilket är ett mått på studiens 
kvalitet och om det forskare velat uppnå med sin forskning har åstadkommits. Relia-
bilitet används, enligt Tivenius, som ett bedömningsverktyg för att undersöka om 
forskningens resultat är tillförlitliga, noggrant och korrekt genomförda. I vårt arbete 
har vi noggrant och systematiskt genomfört vår datainsamling (se avsnitt 3.2) och vår 
databearbetning (se avsnitt 3.3) och varit tydliga med och följt de forskningsetiska 
reglerna (Vetenskapsrådet, 2011; se avsnitt 3.4). Vidare svarar vårt resultat (se avsnitt 
4) på studiens frågeställningar, därmed menar vi att studiens resultat är tillförlitliga 
och giltiga.   

Tivenius (2015) beskriver generaliserbarhet som frågan om resultatet går att genera-
lisera inom fältet. Vi anser att vårt resultat inte kan generaliseras eftersom resultatet 
bygger bara på fyra förskollärarnas svar från Estland och fyra förskollärarnas svar 
från Sverige. Dessutom är de båda ländernas läroplaner (Vabariigi valitsus, 2008; 
Skolverket, 2010) tolkningsbara vad det gäller värdegrund och värdegrundsarbete, 
framför allt den estniska förskolans läroplan. Vi hoppas ändå på att verksamma inom 
det förskolepedagogiska fältet kan känna igen sig i de beskrivningar som presenteras 
i resultatet och att även resultatet kan bidra till fördjupad reflektion för förskoleper-
sonal både enskilt som i arbetslag, och därmed utveckla arbetet med värdegrunden. 

 

4 Resultat 

Studiens frågeställningar, hur förskollärarna i de olika länderna beskriver värdegrun-
den och värdegrundsarbetet, kommer att besvaras i detta kapitel. Resultatdelen 
strukturerades upp enligt studiens frågeställningar och de kategorier som vi fått fram. 
Vi valde att presentera kategorierna från de två olika ländernas resultat var för sig för 
att det skulle vara tydligare för läsaren. Vi har även valt att dela den andra frågeställ-
ningen i två delar- en för att presentera hur förskollärarna tolkar värdegrunden och 
värdegrundsarbetet och den andra för hur de beskriver sitt arbete med den. Citaten 
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på estniska har översatts på svenska så likt som möjligt. Tecken  /…/ används för att 
visa att citatet var längre, men har kortats ner, tecken … visar att informanter har haft 
en (tanke)paus i sitt pratande och tecken [sic] betyder att vi är medvetna om felet, 
men det var så som informanterna uttryckte sig. Kapitel avslutas med en resultatsam-
manfattning och resultatanalys av de estniska och svenska förskollärarnas beskriv-
ningar utifrån subjektskapande som teoretiskt perspektiv.  

4.1 Resultat av värdegrunden i styrdokumenten 

Vi har skrivit sammanfattande texter om det mest västenliga av värdegrundsarbetet 
och dess genomförande från den estniska (Vabariigi valitsus, 2008) och svenska för-
skolans läroplan (Skolverket, 2010) utifrån frågeställningen: hur beskrivs värdegrun-
den och värdegrundsarbetets genomförande i de olika ländernas styrdokument.  

Vi har också valt att presentera innehållet från de olika ländernas läroplaner separat 
och översättning från den estniska förskolans läroplan har gjorts direkt från estniska 
till svenska. I vissa fall har vi tagit hjälp av den estniska läroplanen på engelska 
(UNESCO, 2008) för att tydliggöra vissa ord. Efter de sammanfattande texterna om 
läroplanerna kommer ett avsnitt med tolkning av de beskrivningar om värdegrunden 
och värdegrundsarbetet som vi kunnat hitta från Estlands och Sveriges styrdoku-
ment.  

4.1.1 Den estniska förskolans styrdokument 

Det övergripande målet för förskolans lär- och fostransaktiviteterna är, enligt den est-
niska förskolans läroplan (Vabariigi valitsus, 2008), att barnet ska utvecklas 
mångsidigt och kontinuerligt. Detta ska ske i samarbetet med hemmet, genom skap-
andet av utvecklings- och socialisationsfrämjande miljö och lär- och fostransaktivite-
terna, där leken har en viktig del. Vidare står det att stödjandet av barnets utveckling 
är verksamhetens lagarbete och att övergripande ansvaret ligger på förskolechefen. 
Enligt läroplanen är det pedagogernas uppgift att rikta barnens utveckling och i pla-
nering och genomförande av lär- och fostransaktiviteterna ha barnets egenhet som 
”förmågor, språkliga och kulturella bakgrund, ålder, kön, hälsotillstånd och liknande” 
(s.2) i åtanke. Det är likaså pedagogernas uppdrag att skapa en stödjande miljö i 
verksamheten där barnet ska ”vara en aktiv deltagare som känner glädje av sitt age-
rande” (s. 2). Vidare står det att ”barnet involveras aktiviteternas planering, riktas att 
göra val och analysera det som gjorts” (s.2). Lär- och fostransaktiviteterna ska ge-
nomföras i ”estetisk och säker miljö” (s.2). 

I den estniska förskolans läroplan står det om samverkan med föräldrarna på föl-
jande sätt: pedagogerna ska samarbeta med föräldrarna för att stötta barnets utveckl-
ing. Samarbetet ska grunda sig på ”dialog, ömsesidig förtroende och respekt” (s.3). 
Föräldrarna ska få regelbunden information om barnets utveckling och om verksam-
hetens arbete, men även få inflytande över det. ”Pedagogen ska skapa möjligheter för 
förälder att få stöd och råd i lär- och fostringsfrågorna” (s. 3). 

Vidare står det i den estniska läroplanen för förskola att det 6-7-åriga barnet i resultat 
av lär- och fostransaktiviteterna som de deltar i utvecklar sin förmåga att: 

”försöka förstå andra människors känslor och beaktar dem i sitt beteende och samtal, vill och 
vågar kommunicera- visar intresse för relationer och för andra, bryr sig om andra människor, 
ger hjälp och frågar denna själv om det skulle behövas, deltar i formning av avdelningens regler, 
kan ta hänsyn till andra och samarbeta, skapar vänskapsrelationer, förstår betydelse av egen-
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främmande-gemensam, gör skillnad mellan gott och dåligt beteende, förstår att människor kan 
vara olika, följer överenskomna (enade)regler och allmänt accepterade normer för uppförande, 
förklarar sina ståndpunkter” (s. 4).   

Ytterligare ska barnet kunna bete sig etiskt och passande i olika situationer, förändra 
sitt beteende beroende på återkoppling, agera självständigt och ta ansvar för sitt bete-
ende, handlande, material och sin omgivning. Vidare ska barnet bete sig på ett säkert 
och hälsosamt sätt där de inräknar sin egen roll och välbefinnande, men även andras. 
Dessutom ska 6-7- åriga barnet förstå att människor är olika och har olika behov, be-
handla omgivande miljö och material både hänsynsfullt och sparsamt. Alla dessa mål 
står under kapitel Förväntade allmänna färdigheter för 6-7-åriga barn (Vabariigi 
valitsus, 2008). 

Grundprinciper för genomförandet av lär- och fostringsaktiviteterna är bl.a. ”värde-
sättande av mänskliga och demokratiska relationer” (s. 1) och ”värdesättande av est-
niska kulturtraditioner och att ta hänsyn till andras kulturers egenhet” (s.2).  

Verksamheten ska bl.a. innehålla ”allmän mänskliga värden och allmänt accepterade 
regler för beteende” (s.4). Enligt den estniska förskolans läroplan ska verksamheten 
forma och utveckla barnets kulturella och sociala aktivitet och värderingar. Försko-
lans ska rikta barnet mot att ta hänsyn till kamrater, kontrollera och råda över sina 
egna känslor, men även beskriva och uttrycka sina emotioner ”på passande vis” (s. 4). 
I planering och ledning av förskolans lär- och fostringsaktiviteter ”anses det viktigt 
med utvecklande av moraliska principer och självförtroende” (s. 8).  

4.1.2 Den svenska förskolans styrdokument 

Enligt den svenska förskolans läroplan (Skolverket, 2010) och Skollagen (SFS 
2010:800) ska förskolans verksamhet förmedla både kunskaper och värden. Värde-
grundsarbetet ska genomsyra hela verksamheten och alla som arbetar i förskolan har 
uppdrag att förmedla och förankra respekt för de mänskliga rättigheterna och de 
grundläggande demokratiska värderingar som ”människolivets okränkbarhet, indivi-
dens frihet och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet mellan könen samt 
solidaritet med svaga och utsatta” (s.4). Denna förmedling och förankring ska ske ge-
nom konkreta upplevelser, samtal, lyssnande av varandra, reflektion, ställningsta-
gande till olika etiska dilemman och vardagliga livsfrågor, men även att personalen i 
sitt förhållningssätt ska vara en positiv förebild för barnen. Förskolan ska också sti-
mulera barnens samspel och hjälpa dem bearbeta konflikter, reda ut missförstånd 
och kompromissa. Via vuxna som förebilder och aktörskap hos barnen beskrivs bar-
nen på längre sikt aktivt kunna delta i verksamheten och senare även i samhällslivet. 
Förskolan anses vara en viktig social och kulturell mötesplats i den svenska försko-
lans läroplan ”som ger barnen möjlighet att grundlägga respekt och aktning för varje 
människa oavsett bakgrund” (s.4) och därmed förbereder barnen för ett liv i ett inter-
nationaliserat samhälle.  

Enligt den svenska förskolans läroplan ska verksamheten bedrivas i demokratiska 
former och lärandet bör baseras på samspelet mellan vuxna och barn som på att barn 
lär sig av varandra. För att barnen ska förstå vad demokrati är, ska de känna sig 
trygga och få lika stor inflytande över och utrymme i verksamheten. Vidare ska bar-
nen kunna uttrycka sina tankar och åsikter för att påverka sin situation och få delta i 
olika former av samarbete och beslutsfattande. Förskolan ska vara öppen för skilda 
uppfattningar och uppmuntra att de förs fram, så att varje barn ges möjlighet att 
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bilda sig egna åsikter. I förskolan ska barnen förberedas för de rättigheter och skyl-
digheter som gäller i ett demokratiskt samhälle, enligt läroplanen. Förskolan ska även 
aktivt och medvetet påverka och stimulera barnens förståelse för det svenska sam-
hällets gemensamma demokratiska värderingar och allt efter sin förmåga ska barnen 
ta ansvar för sig själva, förskolans miljö och för samvaron i barngruppen.  

I förskolans uppdrag ingår enligt läroplanen även en överföring av det svenska kul-
turarvet (värden, traditioner, historia, kunskaper och språk) och utvecklingen av 
barns eget kulturskapande. Barnen ska utveckla känsla och respekt för andras kul-
turer och känna delaktighet i sin egen.  

I värdegrundsarbetet betonas även vikten av ett socialt och miljövänligt hållbart sam-
hälle där barnen är medvetna om sin inverkan på miljön och har respekt för och om-
sorg om allt levande på jorden. 

Enligt den svenska förskolans läroplan ska verksamheten ”utgå från en helhetssyn på 
barnet och barnets behov och utformas så att omsorg, utveckling och lärande bildar 
en helhet” (s.5). Alla barn ska uppleva vistelsen i förskolan som rolig, trygg, lärorik 
och samtidigt uppleva sitt eget värde. För att detta ska vara möjligt, ska förskolans ar-
bete ske i ett nära och förtroendefullt samarbete med föräldrarna, enligt läroplanen. 
Föräldrarna har ansvaret för sina barns fostran och utveckling, men i samverkan med 
hemmet ska barns utveckling till ansvarskännande människor och samhällsmedlem-
mar främjas. Inom ramen av de nationella målen ska föräldrarna kunna vara med och 
påverka förskolans verksamhet. Samtidigt poängteras att ska alla föräldrar kunna 
lämna sina barn till förskolan, utan att vara rädda för att barnen blir ensidigt påver-
kade till förmån för den ena eller andra uppfattningen.  

4.1.3 Tolkning av beskrivningar om värdegrunden och värdegrundsar-
bete från styrdokumenten  

Den estniska (Vabariigi valitsus, 2008) och den svenska (Skolverket, 2010) försko-
lans läroplan skiljer sig åt både i struktur och i innehåll.  

De likheterna som vi kan se är att i de båda ländernas läroplaner (Vabariigi valitsus, 
2008; Skolverket, 2010) beskrivs förskolechefen ha det övergripande ansvaret för 
verksamheten och att arbetslaget har en viktig och betydande roll att utveckla och 
lära barnen. Detta genom sin egen roll och planering, genomförande och utvärdering 
av aktiviteterna, men också utformning av förskolemiljö. Dock menar vi att i den 
svenska förskolans läroplan betonas mer personalens förhållnings- och arbetssätt och 
vikten att agera god förebild för barnen. Dessutom är den svenska läroplanen tydli-
gare i avseende vilka rättigheter och värderingar som ska förmedlas och förankras i 
förskolans verksamhet. Detta genom att de mänskliga rättigheterna och de demokra-
tiska värderingarna som ”människolivets okränkbarhet, individens frihet och integri-
tet, alla människors lika värde, jämställdhet mellan könen samt solidaritet med svaga 
och utsatta” betonas (s.4).  

Den estniska läroplanen är mycket mer tolkningsbart, enligt oss. Det verkar vara upp 
till varje förskollärare och förskolans verksamhet att själva tolka vad till exempel 
”estetisk och säker miljö” (s.2), ”värdering av mänskliga och demokratiska relationer” 
(s.1), ”allmänna mänskliga värden och allmänt accepterade regler för beteende” (s. 4) 
och uttrycka sina emotioner ”på passande vis” (s.4) och bete sig etiskt och passande i 
olika situationer, kan innebära.  
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I de båda ländernas, Estlands och Sveriges, läroplaner kan vi se att barnen ges en ak-
tiv roll där de ska vara delaktiga över verksamhetens planering. De ska också vara ak-
tiva deltagare som kan uttrycka sina tankar och åsikter, men även kunna reflektera.  

I den svenska läroplanen betonas det att verksamheten ska utgå från en helhetssyn på 
barnet och barnets behov och förutsättningar och utformas så att omsorg, utveckling 
och lärande bildar en helhet. Vidare ska barnen uppleva verksamheten som rolig, 
trygg och lärorik. Därmed betonas det att barnen ska uppleva sitt eget värde. Detta 
ser vi inte i den estniska förskolans läroplan förutom att glädje nämns.  

Enligt estniska läroplanen ska pedagoger ha barnets egenheter i åtanke som ”för-
mågor, språkliga och kulturella bakgrund, ålder, kön, hälsotillstånd och liknande” 
(s.2). Detta går i viss del mot de demokratiska och mänskliga värderingar och som det 
svenska samhället och den svenska läroplanen vilar på där alla ska behandlas lika och 
ingen människa får utsättas för diskriminering, t.ex. på grund av kön, etnisk tillhörig-
het och funktionsnedsättning. Även om de båda ländernas läroplan innehåller strä-
vansmål för barnen och där det är verksamheten som ska ge förutsättningar för bar-
nen, tolkar vi att barnen tillskrevs större ansvar över sitt handlande och sin inverkan 
på andra, material och miljö i den estniska läroplanen. 

Samverkan med hemmet betonas och anses viktig på barns utveckling och lärande 
både i den estiska som i den svenska läroplanen för förskolan. Föräldrarna ska vara 
delaktiga och ha inflytande i verksamheten i båda länderna, dock inom ramen för de 
nationella målen, enligt den svenska förskolans läroplan. Vidare ska alla föräldrar 
kunna lämna sina barn i förskolan utan att vara rädda för att barnen blir ensidigt på-
verkade. Dessutom ser vi att i den svenska förskolans läroplan betonas arbetslagets 
ansvar att visa respekt för föräldrarna och utveckla en nära och tillitsfull relation med 
dem. I den estniska läroplanen betonas dialog, ömsesidig förtroende och respekt. 

4.2 Värdegrundsdefinition i Estland 

Den andra frågeställningen i studien är hur förskollärare i Estland definierar värde-
grunden och värdegrundsarbetet. Utifrån den frågeställningen har vi kunnat urskilja 
två olika kategorier från informanternas svar. Innehållet i kategorierna går in i 
varandra, men vi har ändå valt att beskriva dem separata för att det ska vara tydli-
gare. Kategorierna benämns på följande vis: det dagliga livet, önskade värden och 
egenskaper. 

4.2.1 Det dagliga livet 

Värdegrunden och värdegrundsarbetet definieras av de flesta informanter som ”det 
dagliga livet” eller ”det dagliga arbetet med barn”.  

Det dagliga livet med sin glädje och sorg. Detta arbete kan inte skiljas såsom att kratta eller 
skriva. Detta är det dagliga (dygnen runt) livet och följa eller vänja sig vid de generella nor-
merna. (Intervju E1, skriftlig) 

Värdegrundsarbete ses som ett pågående och kontinuerlig process där barnet succes-
sivt kommer att följa eller vänja sig vid de generella normerna i förskolan och i sam-
hället.  
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4.2.2 Önskade värden och egenskaper 

Informanter värdesatte olika värden och egenskaper. Ibland uttryckte de sig på ett 
sätt som kan tolkas att de utgick från sin egen uppfattning och ibland betonade de 
värden och egenskaper som de gemensamt i verksamheten har valt som viktiga. Det 
mest benämnda var respekt och samarbete och/eller lagarbete. Därefter följdes om-
sorg, ta hand om omgivning, natur, material och hälsa, kreativitet, ärlighet, tillit, in-
novation, artighet och kärlek (se tabell 1). 

Samarbete, lagarbete, kreativitet, innovation, säkerhet, öppenhet, hälsa (förskolor som satsar på 
hälsoarbete), omsorg, kärlek, tillit, barnvänlighet. (Intervju E4, skriftlig) 

Det var en informant som betonade vikten av ”goda relationer med varandra” och 
menade att även när man inte tycker om den andra människan, måste man ha god re-
lation. Det var också någonting som hen menade förklara t.o.m. till de yngsta barnen 
i förskolan. 

 

Tabell 1: Presentation av orden som förskollärare i Estland använde att beskriva vär-
degrunden och värdegrundsarbetet. De begrepp som endast har benämnts en gång av 
en informant har vi valt att skriva ihop i en tabellkolumn.  

Ord som användes Antal informanter som an-
vände ordet 

Orden nämndes så många 
gånger sammanlagt 

Samarbete/lagarbete 4 6 

Respekt 4 6 

Omsorg 3 6 

Ta hand om omgivning/natur / 
hälsa / material 

3 3 

Kreativitet 2 6 

Ärlighet 2 4 

Tillit 2 4 

Innovation 2 3 

Artighet 2 3 

Kärlek 2 2 

Ge bekräftelse/ erkännande 2 2 

Glädje 1 3 

Hjälpsamhet 1 2 

Öppenhet 1 2 

Verbal kommunikation, stå för 
sig själva, hänsyn till andra, 
tillägnande av elementära fär-

1 1 
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digheter, bordsskick och pas-
sande beteende i olika situat-
ioner 

Kamratskap/vänskap, mod, 
barnet i fokus 

1 1 

Tolerans och kulturella värde-
ringar 

1 1 

Säkerhet, barnvänlighet, goda 
relationer och vänlighet 

1 1 

 

Ovanstående tabell visar att informanterna har nämnt många olika önskade värden 
och egenskaper som barnen ska utveckla förståelse för under förskoletiden. Samar-
bete, lagarbete och respekt anses vara de viktigaste i värdegrunden och dess arbete, 
dessa har alla estniska informanterna nämnt. Därefter följdes omsorg och ta hand om 
omgivning, natur, hälsa, material och miljö. Värden som mod, säkerhet, hjälpsamhet 
och bordsskick nämndes av enstaka informanter. 

4.3 Värdegrundsdefinition i Sverige 

De svenska informanter hade olika definitioner av värdegrunden och värdegrundsar-
betet, men det mest benämna var respekt och hur man ska vara en bra kompis. Där-
efter följde hänsyn och empati, men också uttalanden som ”bemötande” eller ”hur 
man är mot varandra” (se tabell 2). Likaså förekom det uttryck som ”allas lika värde”, 
”att alla ska känna trygghet i dem de är” och ”förstå att alla är olika och har olika sätt 
att…”.  

Respekt, Hänsyn, Empati, Allas lika värde. (Intervju S2, skriftlig) 

Dessutom tog några av informanterna upp ”religiösa aspekter” eller ”kulturella 
krockar” och en av informanterna pratade om genus. Det nämndes också att barnen 
ska stå upp för egna åsikter och viljor.  

Vi vill att barnen ska bli bra kompisar men även stå upp för sina egna åsikter och vilja. /…/ Att 
stå upp för vad du vill och förklara varför är inte lätt, inte att säga nej, men det är en viktig del 
för att må bra. (Intervju S3, skriftlig) 

En av informanter menade även att värdegrunden och värdegrundsarbetet handlar 
om följande: 

Att leva som man lär. Att alla ska känna trygghet i dem de är. Delaktighet, inflytande, demokra-
tiska processer och reflektioner. Ständigt pågående arbete. (Intervju S2, skriftlig) 

 

Tabell 2: Presentation av orden som förskollärare i Sverige använde att beskriva vär-
degrunden och värdegrundsarbetet. De begrepp som endast har benämnts en gång av 
en informant har vi valt att skriva ihop i en tabellkolumn.  

Ord som användes Antal informanter som an-
vände ordet 

Orden nämndes så många 
gånger sammanlagt 

En bra kompis 3 6 
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Respekt 3 5 

Hänsyn 2 3 

Empati 2 3 

Vad är okej/ inte okej 2 2 

Hur man bör vara mot 
varandra 

2 2 

Agera god förebild 2 2 

Genusperspektiv 1 3 

Alla är olika och har olika 
sätt…, religiösa aspekter 

1 1 

Alla får komma till tals, prata 
med varandra, stå upp för sina 
egna åsikter och vilja, säga nej, 
försöka själva och be om hjälp  

1 1 

En viktig del i livet, bemötande, 
lyssna på varandra 

1 1 

Allas lika värde, att alla ska 
känna trygghet i dem de är, del-
aktighet, inflytande, demokra-
tiska processer, reflektioner, 
olika värderingar, kulturella 
krockar, ständigt pågående 
process, leva som man lär 

1 1 

 

Ovanstående tabell visar en variation av begrepp över de värden som anses betydelse-
fulla i värdegrundsarbetet. En bra kompis, respekt, hänsyn och empati var värden 
som betonades ofta och av flera informanter. Barns delaktighet, inflytande, genusper-
spektiv och förmåga att stå upp för sina åsikter nämndes i värdegrundsarbetet men 
inte i ett större omfång. Att vara en god förebild, reflektera och bemötande uppmärk-
sammades även av några informanter som viktigt i värdegrundsarbetet.  

4.4 Förskollärarnas arbetssätt med värdegrunden i Estland 

Utifrån informanternas beskrivningar, har vi kunnat utkristallisera tre kategorier: 
värdegrundsarbete på personalnivå, värdegrundsarbete i estniska barngrupper och 
värdegrundsarbete i samverkan med hemmet.  

4.4.1 Värdegrundsarbete på personalnivå 

Samtliga informanter skriver om att det är viktigt att i hela förskolan eller avdel-
ningen finns det en gemensam värdegrund för att det ska var tydligt till alla inblan-
dade, dvs. förskolans personal, barnen och deras föräldrar.  

Det är mycket nödvändigt. Det borde vara en gemensam värdegrund i förskolan som i varje 
verksamhet fokuseras på. Då är det för personal, föräldrar och genom dem till barnen en klar 
bild som är det mest viktiga för oss. (Intervju E2, skriftlig) 
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Vidare framkommer det från materialet att avdelningar och förskolor arbetar på olika 
sätt för att få fram en gemensam värdegrund och arbetar utifrån den.  

Vi har gjort ett värdeträd [som kompisträd, fast gjort av vuxna utan barns delaktighet, vårt till-
lägg] i förskolan, som vi håller uppsikt på varje dag. Hela förskolans personal var delaktiga och 
hade inflytande i skapandet av trädet. (Intervju E3, skriftlig) 

Dessutom har förskolepersonalen på deras avdelning eller i hela förskolan valt ut 
vissa värden och/eller egenskaper de anser vara betydelsefulla för att barnen ska 
kunna utveckla hos sig själva eller utveckla förståelse för.  

I vår förskola har vi diskuterat och kommit fram till att följande värden är viktiga för oss/…/ 
Förskolan har fem grundvärden som allt vårt arbete grundar på- samarbete, öppenhet, barnet i 
fokus, kreativitet och innovation. I varje månad fokuserar vi på följande: ärlighet, hjälpsamhet, 
kreativitet, glädje, mod, tillit, omsorg, respekt och artighet, erkännande. (Intervju E2, skriftlig) 

Vissa använder i sin avdelning, andra i hela förskolan, speciella program och/eller 
metoder som ”Mobbningsfri förskola”6 och/eller ”värdetraditioner”7. Tyvärr har 
ingen av informanterna beskrivit närmare vad de speciella programmen och meto-
derna innebär.  

Alla informanter uttryckte en medvetenhet kring värdegrundsarbetet och gav uttryck 
för ett målinriktat arbetssätt, där värdegrunden är alltid en del av förskolans plane-
ring och genomförande av aktiviteter och temaarbeten.  

Om människan som arbetar med barn, är medveten om vilka värden hen vill överföra till barnen 
som hen tar hand om, och arbetar efter detta. (Intervju E2, skriftlig) 

Varje förskola skriver en handlingsplan där värdefostran är en del. Förskolans perso-
nal kommer överens om vilka värden är viktiga i deras verksamhet eller i deras avdel-
ning och hur de ska arbeta för att överföra och göra värdena förståeliga för barnen.  
Varje läraktivitet har en värdegrundsdimension enligt informanterna.   

/…/Värdefostran är en del av vår förskolas handlingsplan. /…/Värdegrundstemat följer med/ge-
nomsyrar varje aktivitet. (Intervju E1, skriftlig). 

Dessutom skrev en av informanterna att värdegrundsarbetet görs kontinuerligt och 
systematiskt där fokus ligger på att förbättra förskolans arbete.  

Förskolan har fem grundvärden, som allt vårt arbete grundar på- samarbete, öppenhet, barnet i 
fokus, kreativitet och innovation. Men i varje månad fokuserar vi på följande: ärlighet, hjälp-
samhet, kreativitet, glädje, mod, tillit, omsorg, respekt och artighet, erkännande (ett värde ge-
nomsyrar en hel månad, vårt tillägg)./…/I vår förskolas handlingsplan har våra grundvärde-
ringar uppskrivna och varje år gör vi en sammanfattning om dem. I slutet av varje läsår (i juni) 
analyserar vi hur värden i praktiken följdes upp och hur läsåret gick. I början av varje läsår (i 
augusti) gör vi nya planer som grundar sig på utvärderingarna av det föregångna året och sätter 
upp nya överenskommelser om hur vi det kommande läsåret kan förbättra vårt arbete. (Intervju 
E2, skriftlig) 

                                                   

6 ”Mobbningsfri förskola” är en förebyggande metod vars syfte är att skapa en hänsynsfull och inklude-
rande relation mellan barnen och en förskolekultur som hindrar och förebygger mobbning (Kiusa-
misest Vabaks, inget årtal angivits). 

7 ”Värdetraditioner” är en metod som är utarbetad av Merike Mitt och som används för att arbeta lust-
fullt med värdegrunden i förskolan och i grundskolan. Det finns en bok till metodiken som innehål-
ler bl.a. konkreta aktiviteter, lekar, sånger och berättelser (Rahva raamat, inget årtal angivits). 
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Förskollärarrollen 

I materialet går att utläsa hur viktigt det är hur förskollärare agerar i verksamheten 
och hur den är som person, till exempel är det viktigt att vara ärlig med barnen och 
vara tålmodig för att kunna ta itu med problemen i barngruppen. Många av infor-
manterna menade att förskolläraren ska ”agera som förebild” och/eller att värde-
grunden ska alltid vara ”i bakhuvudet”.  

Jag har alltid värdegrunden i bakhuvudet när jag organiserar det dagliga arbetet, både i plane-
ring av och genomförande. (Intervju E3, skriftlig) 

En av informanterna (Intervju E2, skriftlig) menade även att förskollärare ”är som en 
extra mamma som erbjuder ömhet och omsorg till de små”. Detta uttrycktes också 
vara en viktig del att få föräldrarnas förtroende för att de skulle våga lämna sina barn 
hos förskolläraren.  

Förskollärare ska också vara beredd på att förändra sitt förhållnings- och arbetssätt 
om det sker förändringar i samhället eller det kommer ny forskning och nya tankar.  

Med innovation menar jag att det finns sådana lärare, också i vår verksamhet, som inte vill ta 
emot nya riktningar, nya tankar om grundutbildningen. Som lägger för mycket sin ”hand” i bar-
nens arbete. Som använder sig av gamla metoder och är rädda för nya saker, som till exempel 
dator. (Intervju E4, skriftlig) 

Som person ska förskolläraren våga prova nya metoder och hitta ett eget sätt att få ar-
betet fungera. Dessutom bör förskolläraren ha fantasi och kreativitet för att kunna 
t.ex. koppla veckotemat med värdet som är i fokus och hitta på egna berättelser och 
göra föreställningar av dem. 

Det bästa är att pröva sig fram själv. Det som fungerar för mig, fungerar inte för andra lärare. 
Därför måste man själv hitta på sina rätta tricks. (Intervju E1, skriftlig) 

4.4.2 Värdegrundsarbete i estniska barngrupper 

Gällande värdegrundsarbete, framträder det en bild av att arbetet i barngruppen sker 
via ”de elementära aktiviteterna” under hela förskoledagen, genom både planerade 
och rutinmässiga aktiviteter. Informanterna menade att värderingar ”tillförs” barnen 
genom leken, berättelser, föreställningar, drama, situationslekar, studiebesök, agera 
som förebild, samtalande och liknande. Det benämns flera gånger också programmet 
”Mobbningsfri förskola” och ”värdetraditioner”. Därutöver verkar de estniska försko-
lorna i studien följa Estlands nationella högtider som underlättar att använda sig av 
t.ex. ordspråk och talesätt, enligt förskollärarna. 

Allt som fungerar från barnlitteratur, drama, förklaringar, tips från olika metodiska material, 
egna erfarenheter, spegling, videos, praktiska aktiviteter (hälsningar/ säga hej/välkomna, 
hjälpa, dela leksaker, städning, middagssömn). Vi planerar alla aktiviteter efter högtider. Detta 
ger oss möjlighet att använda ordspråk, talesätt, gåtor och vanarahvatarkusi [klokheter från 
äldre folk från förr i tiden, vårt tillägg]. Likaså har jag använt så kallade ”värdetraditioner” och 
olika böcker om olika värden. (Intervju E1, skriftlig) 

Överföring av värden 

Många av de estniska informanterna uttryckte sig på ett sätt som vi tolkar att det är 
vuxna som ska vara aktiva i att ”överföra” de önskade värderingar till barnen genom 
att förklara och prata ”hur man ska bete sig rätt”.  
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/…/kan illustrera för barnen värdegrunden och som underlättar överföringen till dem. (Intervju 
E2, skriftlig) 

I den diskursen uppfattade vi att barnens roll inte blev så tydlig i de beskrivningarna, 
utan vi fick intrycket att barnen ansågs vara passiva mottagare.   

Ålder 

Barnens ålder verkade vara en betydande faktor i vilka värden förskollärarna valde 
för att fokusera på.  

Med små är det viktigt just värderingar som har göra med deras utveckling- omsorg, kärlek, 
kamratskap/vänskap. För att i den åldern sysslar vi med dem mest. (Intervju E2, skriftlig) 

Även val av metod påverkas av barnens ålder. De flesta förskollärarna menade att de 
yngre kanske inte skulle förstå alla värdegrundsbegrepp och därför passar detta 
bättre för de äldre barnen.  

Desto yngre är barnet, desto närmare och enklare ska man förklara allt för barnet. T.ex. när bar-
net slår. Till små barnet säger jag att man inte får slå. Desto äldre blir barnet, desto mer försöker 
jag närma mig båda barnens grunder/bakom liggande orsaker att slå, förklarar att människor 
har ord som används för kommunikation och inte händer/fötter eller tänder som en hund. (In-
tervju E1, skriftlig) 

Samtidigt menade de att ”om saker sätts på plats i småbarnsavdelningen, då är det 
mycket lättare i fortsättningen” och därför förklaras värderingar dagligen. Dock ansåg 
en informant att det inte fanns några stora skillnader i arbetet med värdegrunden vad 
det gällde barns ålder. 

4.4.3 Värdegrundsarbete i samverkan med hemmet 

I materialet gick att utläsa att samverkan med hemmet ansågs vara en betydande del 
av värdegrundsarbetet som skulle underlätta förskolans arbete och samtidigt ge 
trygghet och tillit till föräldrarna. En av informanterna uttryckte önskan att förbättra 
samarbetet med hemmet och några av informanterna kritiserade föräldrarnas i deras 
föräldraskap.  

Det har tillkommit fler föräldrar som behöver förklaras behovet av att fastställa gränser, att bar-
net inte är familjehuvud, vars instrument alla ska dansa efter. Barnet har sina egna ansvarsom-
råden, och föräldrarna sina. Om föräldern inte kan få barnet att sova kl. 12 på kvällen, att smaka 
på alla rätter, att städa/plocka undan sina leksaker, då är det något fel i familjen. Tyvärr finns 
det fler och fler sådana familjer där man inte talar med barnen, och barnet vid 3 års ålder inte 
talar eller säger några enstaka ord. /…/ I familjerna är värden inte på sin plats antingen på 
grund av inkompetens eller på grund av ovilja (även om språkligt är alla ideala). Barn respekte-
rar inte sina föräldrar (särskilt mammor som tillåter allt). En tillåter, den andra förbjuder eller 
förbjuder föräldrarna, men mor- och farföräldrar tillåter. Jag ser mycket inlärd hjälplöshet, som 
jag ständigt ska behandlas/ sysselsätta mig med. Också föräldrarnas rådgivning. (Intervju E1, 
skriftlig) 

Ofta hörs det att föräldrarna frågar varför jag måste göra det. Eller ännu värre, jag betalar för-
skoleavgiften, varför jag måste göra olika saker och vara delaktig. (Intervju E4, skriftlig) 
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4.5 Förskollärarnas arbetssätt med värdegrunden i Sverige 

Utifrån den andra frågeställningen, som handlade om hur förskollärare arbetar med 
värdegrunden, har vi kunnat urskilja följande kategorier: värdegrundsarbete på per-
sonalnivå, värdegrundsarbete i svenska barngrupper och värdegrundsarbete i sam-
verkan med hemmet.  

4.5.1 Värdegrundsarbete på personalnivå 

I materialet framkommer att hela personalgruppen ska vara med och närvarande i 
värdegrundsarbete och förhindrande av kränkningar i barngruppen. Värdegrundsar-
betet lyfts i reflektioner i arbetslaget och under APT där det diskuteras hur det grund-
läggande arbetet med värdegrundsarbetet ska ske. Personalen skriver tillsammans 
den årliga planen mot diskriminering och kränkande behandling.  

Vi har pratat om vad vi tycker är viktigt och provat på att argumentera för och emot olika påstå-
enden, oavsett om vi själva skulle stå på den sidan i vanliga fall. /.../ Vad gäller att diskutera vär-
degrunden utifrån barnen så kommer det upp varje vecka på vår blockreflektion. Vi diskuterar 
olika situationer och funderar på hur vi kan göra för att barnen ska få det bättre… (Intervju S3, 
skriftlig) 

Eftersom att det är viktigt att alla är delaktiga i arbetet, introduceras nyanställda och 
vikarier i förskolans förhållningssätt. 

Alla pedagoger har tillsammans skrivit en plan mot diskriminering och kränkande behandling. 
/.../ Nyanställda + vikarier introduceras om förskolans förhållningssätt. (Intervju S2, skriftlig) 

 

Förskollärarrollen 

Informanterna uttryckte vikten av sin medvetenhet och roll i förmedling av värde-
grunden till barnen. Att ”agera som en god förebild” och ”att leva som man lär” var en 
viktig del i arbetet, dock uttryckte en informant att detta inte alltid är lätt i stressiga 
situationer. 

En del av arbetet är också att vara förebilder för barnen vilket inte alltid är så lätt i stressande 
situationer… (Intervju S4, skriftlig) 

Det gällde enligt informanterna att hitta rätt väg in för att nå barngruppen. "Vägen 
in" kan ske via dramatisering, sagoläsande och återkoppling av händelser som skett i 
den aktuella barngruppen.  

4.5.3 Värdegrundsarbete i svenska barngrupper 

Värdegrundsarbetet i barngrupper beskrivs av informanterna utgår från konkreta 
material, samtal och diskussioner, filmer och böcker. De menar även att arbetet med 
värdegrunden ska genomsyra barngruppens vardag.  

Aktiva vuxna 

Informanterna menar att vuxna har en aktiv roll i att värdegrunden finns i barngrup-
pens vardag och i det klimat som finns vid förskolan. Förskollärarna samtalar mycket 
med barnen om vad som är okej att göra, hur man är mot varandra och vad en bra 
kompis är. Utöver att samtala om dessa ämnen arbetas det konkret med värdegrun-
den i barngruppen via läsning, dramatisering med hjälp av handdockor, gemensam 
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tillverkning av kompissolen, filmtittande och lyssnande av serien om vänskap och hur 
man ska vara som vän, t.ex. på Sveriges Radio. 

Vi arbetar tematiskt med tidigare nämnd saga (”Vännerna i kungaskogen”, vårt tillägg), vi läser, 
dramatiserar med handdockor, samtalar i mindre grupper och återkopplar fortlöpande under 
hela dagen och specifikt när det händer någonting. T.ex. någon kastar sand. (Intervju S1, skrift-
lig) 

Barns delaktighet i värdegrundsarbetet 

Förskollärarna förklarade att barnen är delaktiga i arbetet och att det sker mycket 
samtal kring värdegrunden i barngruppen. I arbetet med kompissolen bestämmer 
barnen vad som är viktigt i vänskap som skrivs in på solen. En informant uttryckte 
även att kompissolen alltid finns med hos barnen och att barnen ofta säger: ”- Tänk 
på solen.” I arbetet med värdegrunden i barngruppen utgår förskollärarna från 
böcker, filmer, radioprogram, dramatiseringar och värdegrundsövningar. Detta an-
vänds som grund för teman när förskollärarna diskuterar vänskap med barnen och 
hur man är en bra kompis mot varandra. I dagliga samtal med barnen reflekterar för-
skollärarna med barngruppen om vad som hänt under dagen och lyfter eventuella si-
tuationer som uppstått.  

I dagliga samtal med barnen om hur man bör vara mot varandra och varför. Genom övningar 
och samtal i barngrupp /…/. (Intervju S2, skriftlig) 

De samtalar även om böcker och dramatiserar sagor och situationer med hjälp av 
handdockor med barnen i mindre grupper. 

Ålder 

En av våra intervjufrågor var om förskollärarna upplever att det är en skillnad i vär-
degrundsarbetet med yngre och äldre barn. Några förskollärare upplevde att åldern 
påverkade deras arbete, men vissa menade att skillnaden inte var så stor, även om det 
fanns en skillnad. Det som beskrevs var att de yngre barnen är mer kroppsliga och 
minde verbala i sin kommunikation, vilket gör att förskollärarna arbetar mer konkret 
med dem. 

För de mindre barnen, de har ju lite mer… De är ju mer kroppsliga. De kan inte uttrycka sig ver-
balt, de har inte språket. Men de äldre är ju mer verbala, de pratar och berättar osv. Det har 
olika sätt att jobba vad det gäller värdegrunden, det har vi. (Intervju S4, muntlig) 

Några informanter menade att det som påverkar arbetssättet istället för ålder var 
”barnets mognad och tidigare erfarenheter”, men också om barnen kunde tala 
svenska.  

Ja, det finns skillnad i värdegrundsarbetet beroende på ålder, men även språkkunskaper. Både 
yngre barn och barn med annat modersmål behöver konkreta saker för att förstå, bilder är väl-
digt bra. (Intervju S3, skriftlig) 

Det uttalades även det är viktigt att introducera barnen tidigt i värdegrundsarbetet 
eftersom att värdegrunden och demokratiska vardagen är en viktig del av livet. 

Jag tror att det är viktigt att barnen introduceras i värdegrunds tänket [sic] i tidig ålder, speciellt 
eftersom det är en viktig del i livet. (Intervju S1, skriftlig) 
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4.5.4 Värdegrundsarbete i samverkan med hemmet 

Samverkan med hemmet beskrivs som en avgörande del i hur och vad som ska arbe-
tas med i förskolan värdegrundsarbete. En informant betonade användandet av för-
äldraråd där föräldrarna får berätta hur de upplever arbetet och hur de vill ha det.  

Vi har föräldraråd där vi pratar om värdegrunden och vad vi har på tapeten, vad vi har för vär-
degrund och vad är viktigt för oss och föräldrarna får diskutera vad dem upplever./.../ Vi frågar 
föräldrar och pratar mycket med föräldrar, vi har hela tiden kontakt med föräldrarna och frågar 
hur dem vill ha, hur dem upplever det också. (Intervju S4, muntlig) 

Det sker, enligt förskollärarna, mycket dialog kring vad som förskolan tycker är vik-
tigt i värdegrunden och vad de arbetar med just nu - föräldrarna ska känna en trygg-
het med förskolan. Förskollärarna i studien berättade även att ibland kan det ske kul-
turella, religiösa krockar med hemmet eller att föräldrar har olika värderingar än vad 
förskolan har.  

Det som kan ”ställa till” det kan vara olika värderingar och kulturella krockar. (Intervju S2, 
skriftlig) 

Två förskollärare uttryckte att "krockar" mellan hem och förskola påverkar värde-
grundsarbetet. En av förskollärarna förklarade att hen gärna ville vidareutveckla ge-
nusarbetet på deras förskola, men att vissa föräldrar har en annan syn. 

/…/Det är mycket sånt [sic] här att killar får inte [sic] ha klänning, killar får inte göra det och 
tjejer ska inte ha så där. Just där jag jobbar är mångkulturell förskola så de (föräldrarna, vårt 
tillägg) har väldigt mycket tankar att så här får killar inte göra, killar får inte ha klänning på sig. 
När föräldrarna kommer och ser att sitt barn har klänning så kan de gå upp i taket. Så genusper-
spektiv skulle jag vilja jobba med faktiskt. Och med föräldrar ta upp att låta barnen själva be-
stämma hur de vill ha det. (Intervju S4, muntlig) 

Förutom daglig kontakt där förskollärare berättar hur de arbetar med värdegrunden 
för föräldrarna, nämner förskollärarna även till föräldrarna att de måste prata med 
sina barn om hur de ska vara mot varandra då alla ska känna sig trygga. 

En förskollärare berättade att i hens förskola finns mycket mångfald av språk och i 
deras arbete med kompissolen hade de gjort mindre kompissolar på alla befintliga 
modersmål i verksamheten bredvid den stora kompissolen för att alla ska kunna för-
stå vad förskolan arbetar med och vilket förhållningssätt förväntas där. 

Vi har gjort en kompis sol där barnen berättat hur en bra kompis är och detta förtydligar vi med 
bilder och även små solar på alla modersmål bredvid för att även föräldrarna ska kunna förstå. 
(Intervju S3, skriftlig) 

 

4.6 Resultatsammanfattning 

Resultatsammanfattningen har vi delat i två delar utifrån studiens frågeställningar vilka är: 
Hur beskrivs värdegrunden och värdegrundsarbetets genomförande i Estlands och Sveri-
ges styrdokument?  Hur beskriver och definierar förskollärarna i de olika länderna värde-
grunden och värdegrundsarbetet? 



 29 

4.6.1 Resultatsammanfattning utifrån styrdokumentsanalysen 

I den estniska förskolans läroplan (Vabariigi valitsus, 2008) ska förskolans lär- och fos-
transaktiviteter stimulera barnens mångsidiga utveckling. I skapandet av främjande mil-
jöer och planering av läraktiviteter ska bl.a. leken, barnens ålder och förmågor finnas i pe-
dagogernas åtanke. Barnen ska inkluderas och delta i aktiviteternas planering, göra val och 
analysera det som gjorts. Genom förskolans lär- och fostransaktiviteter ska barnen utveck-
las förmågan att förstå andra människor känslor och beakta dessa, bry sig om andra män-
niskor, förstå att människor är olika och kunna göra skillnad på gott och ont beteende. Bar-
nen ska även bli självständiga, ansvarstagande och ta hand om omgivande miljö. Förskolan 
ska rikta och forma barnen till att ha hänsyn och bete sig på passande vis. I planering och 
genomförande av lär- och fostransaktiviteterna är grundprinciperna bl.a. "värdesättande av 
mänskliga och demokratiska relationer" (s. 1) och "utvecklandet av moraliska principer och 
självförtroende" (s. 8). Barnens mångsidiga utveckling ska ske i samarbetet med hemmet 
genom dialog, ömsesidig tillit och respekt där föräldrarna har möjlighet till att få råd och 
stöd i lär- och fostransfrågor, enligt den estniska förskolans läroplan. 

Den svenska förskolan ska förmedla och förankra kunskaper och värderingar genom kon-
kreta upplevelser, samtal och reflektioner, men även att personalen i sitt förhållningssätt 
ska vara en positiv förebild för barnen. I verksamheten ska demokratiska processer vara 
synliga och barnen delaktiga och ha inflytande enligt läroplanen. Förskolan ska aktivt och 
medvetet stimulera barnens förståelse för demokratiska värderingar och allt efter sin för-
måga ska barnen ta ansvar för sig själva, samvaron i barngruppen och bli medvetna om sin 
inverkan på miljön. Förskolan ska utgå från en helhetssyn på barnet och att alla barn ska 
uppleva förskolan som rolig, trygg och lärorik. För att detta ska vara möjligt, ska ett förtro-
endefullt samarbete med föräldrarna ske, enligt läroplanen. I samverkan med hemmet ska 
barnens utveckling till ansvarstagande människor och samhällsmedlemmar främjas och 
föräldrarna ska kunna påverka förskolans verksamhet (Skolverket, 2010). 

I tolkningen av ländernas läroplaner (Vabariigi valitsus, 2008; Skolverket, 2010) kunde vi 
dels se likheter mellan arbetslagets inverkan på barnens stimulerande lärande. Detta ge-
nom förskolepersonalens roll, planering, genomförande och utvärdering av aktiviteterna, 
men även i utformning av förskolemiljö. Dels skillnader, den svenska läroplanen är tydli-
gare om personalens förhållnings- och arbetssätt - att agera som en god förebild och i vilka 
demokratiska värderingar och normer som skulle förmedlas till barnen. Medan i den est-
niska läroplanen är detta mer tolkningsbart utifrån verksamheten och förskollärarens egen 
syn på vad som är t.ex. ”allmänna mänskliga värden och allmänt accepterade regler för be-
teende” (s.4).  

I vår tolkning av läroplanerna (Vabariigi valitsus, 2008; Skolverket, 2010) såg vi även att 
barnens aktiva roll i verksamheten betonas och att verksamheten ska utgå från en helhets-
syn av barnen där förskolevistelsen ska upplevas som trygg och säker. Båda läroplanerna 
betonar samverkan mellan hemmet, föräldrainflytande och delaktighet i förskolan för bar-
nens bästa. Den estniska läroplanen framhävde dialog, ömsesidigt förtroende och respekt 
som viktiga beståndsdelar, medan i den svenska läroplanen betonas arbetslagets respekt 
för föräldrarna. 

4.6.2 Resultatsammanfattning av intervjustudie 

Informanterna ombads att förklara värdegrundsarbetet och de värderingar som barnen ska 
tillägna sig under förskoletiden. De estniska informanterna ansåg att värdegrundsarbetet 
är en del av det dagliga livet och en kontinuerlig process. Värderingar som barnen skulle 
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tillägna sig var bl.a. samarbete, respekt, omsorg och ta hand om miljön. De svenska infor-
manterna betonade sitt agerande som förebild och värderingar som barnen skulle tillägna 
sig var bl.a. att vara en bra kompis, respekt, hänsyn och empati.  

En viktig aspekt, enligt alla informanter, gällande värdegrundsarbetet var medvetenhet, 
förhållningssätt och tydlighet i arbetet. En estnisk informant förklarade även att medveten-
het leder till flexibilitet i arbetet.  

Värdegrundsarbetet sker i konkreta och dagliga aktiviteter, via lek, dramatiseringar, sago-
läsning, samtalande och diskussion enligt förskollärarna. I Estland användes även metoden 
"Mobbningsfri förskola" och i Sverige kompissolen och samtal kring böcker om vänskap. 
Estniska och svenska informanter berättade att ålder är en påverkansfaktor i värdegrunds-
arbetet eftersom yngre barn är mindre verbala, kan ha svårare att förstå värdegrunden och 
dess begrepp. 

Samverkan ansågs som en viktig och värdefull del av värdegrundsarbetet. Estniska infor-
manter uttryckte att samverkan underlättade arbetet men vissa informanter var kritiska 
mot dagens föräldrar som vill frånsäga sig föräldraansvaret. Några svenska informanter 
förklarade att föräldrasamverkan påverkade hur och med vad inom värdegrunden som för-
skolan arbetade med och att "kulturella krockar" kan påverka hur förskollärarna går vidare 
med värdegrundsarbetet. 

4.7 Resultatanalys 

Med studiens teoretiska perspektiv subjektskapande (Lenz Taguchi, 2012) har vi valt 
att fokusera på och analysera tre övergripande resultat: Läroplanen som performativ 
agent: varje förskollärares möte med läroplanstexterna, Barnet som subjekt: som blir 
till i den verksamhet som konstrueras och Maktkonstruktion: synen på värdegrunden 
och värdegrundsarbetet konstrueras. 

4.7.1 Läroplanen som performativ agent: varje förskollärares möte med 
läroplanstexterna 

Det är varje förskollärares möte med läroplanstexterna som mest påverkar vilka förs-
kollärare som ”blir till” och vad de tolkar som väsentligt ur förskolans styrdokument. 
De personer som arbetar i förskolan och de möten de har sinsemellan, både möten 
med varandra som mötet med läroplanerna, verkar påverka förskollärarna, detta på-
verkar i sin tur vilka möten äger rum mellan personalen och barnen och med föräld-
rarna. 

Resultatet visar att båda ländernas förskollärare menade att förskolans personal ska 
ha en gemensam syn på värdegrunden och att det ska vara ett medvetet arbete där 
förskollärarna agerar som goda förebilder. Detta ansågs vara viktigt för att det skulle 
vara tydligt för alla inblandade - förskolans personal, barnen och föräldrar. Vi tolkar 
att barnens möjlighet att lära sig och skapa sin identitet som en demokratisk medbor-
gare ökar om de blir bemötta och får agera gång på gång själva som demokratiska 
medborgare. Utifrån resultatet kan vi också se att förskollärarna från Estland i större 
utsträckning betonade arbetslagets eller förskolepersonalens gemensamma syn på 
önskade värden och egenskaper än de svenska förskollärarna, även om de benämnde 
olika värden och egenskaper. Detta kan bero på att enligt den estniska förskolans lä-
roplan (Vabariigi valitsus, 2008) ska varje förskola utarbeta en egen handlingsplan 
som medför att personalen är tvungen att reflektera tillsammans och komma överens 
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om vilka värden och egenskaper de anser som viktiga. Likaså medför de tolknings-
bara delarna i läroplaner att personalen måste diskutera och reflektera över dem till-
sammans. Här ser vi tydligt att läroplanen är en performativ agent som har kraft och 
makt att påverka och förändra arbetssätt i de båda länderna.  

4.7.2 Barnet som subjekt: som blir till i den verksamhet som konstrueras 

Det som framträder i resultatet är att barnen i Sverige och i Estland fostras på olika 
sätt. Förskollärare från Estland, verkar vilja ”överföra” specifika värden till barnen 
genom att vara aktiva lärare. Detta tolkar vi så att de kraftfulla och maktproduce-
rande performativa agenterna är just lärare och deras makt. Enligt förskollärarna i 
Sverige, beskrivs barnen vara mycket mer delaktiga i värdegrundsarbetet, trots att lä-
rarna fortfarande har en aktiv och handledande roll. 

Barnen i Estland anser vi att verkar skapa och omskapa sin identitet i förskolan mer 
beroende på förskollärarnas och förskolepersonalens förhållningsätt. Dock menar vi 
att de verkar kunna skapa och omskapa identitet där ansvaret över sin egen roll och 
handlande mot andra, miljö och material är viktigt. Å ena sidan verkar barnen kunna 
ha inaktiv roll och det är oklart hur mycket utrymme de får i verksamheten. Å andra 
sidan verkar barnen kunna använda sitt aktörskap i hemmet sfär, utifrån estniska 
förskollärarnas kritik mot föräldrarna.  

4.7.3 Maktkonstruktion: synen på värdegrunden och värdegrundsarbetet 
konstrueras 

Performativa agenter som deltar i händelserna påverkar och samspelar med varandra 
(Lenz Taguchi, 2012). Vi menar att i studiens resultat framkommer att de performa-
tiva agenterna är läroplaner med sina ord och uttryck, förskollärare och personal, 
barnen och deras föräldrar, men att alla personers bakgrunder, ålder och erfaren-
heter osv. samhandlar i subjektskapandet. Det som är särskilt maktproducerande och 
kraftfullt, anser vi, är läroplaner, förskollärare och deras förhållningssätt och olika 
aktiviteter som sker under verksamhetens dag.  

Lenz Taguchi (2012) menar att om pedagoger och forskare utgår från tänkande där 
att allt alltid är i relation till något annat i ett sammanflätat flöde av händelser, möj-
liggör det att fokusera på vad som blir möjligt för barnet att tänka och göra i de relat-
ioner som barnet ingår i tillsammans med andra mänskliga och icke-mänskliga agen-
ter i en miljö (Lenz Taguchi, 2012). Barnen i Estland verkar få mycket stimulans och 
bli influerade av ”de goda värderingarna” i förskolan, men samtidigt verkar de ha en 
inaktiv roll, trots att i den estniska förskolans läroplan (Vabariigi valitsus, 2008) be-
tonas barnens aktiva roll. Det verkar också att det sker ett kontinuerligt och medvetet 
arbete där det krävs mycket mer av barnen än i Sverige. Däremot verkar barnen vara 
mer delaktiga i svenska förskolan, enligt förskollärarna. Vi tolkade dock inte att bar-
nen får inflytande över värdegrundsarbetet eftersom vuxna verkade vara mer makt-
producerande.  

4.7.4 Sammanfattning av resultatanalysen 

Resultatanalysen sker ur Lenz Taguchis (2012) tolkning av subjektskapande. Analysen in-
nefattar läroplanen som performativ agent och dess påverkan i hur förskollärare "blir till" i 
mötet med läroplanens texter och uttryck. De möten som sker mellan förskollärare och lä-
roplanen påverkar förskollärarnas tänkande och agerande, och vilka möten som äger rum 
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mellan personal, barn och föräldrar. Utifrån den estniska förskolans läroplan (Vabariigi va-
litsus, 2010) måste estniska förskolor utarbeta en egen handlingsplan som medför att per-
sonalen reflekterar och diskuterar tillsammans över deras arbete och läroplanens uttryck. 
Detta tydliggör läroplanens kraft och makt som performativ agent som kan påverka och 
förändra förskollärarnas arbetssätt. Sedan analyserades barn som subjekt och maktkon-
struktion där vi tolkade förskollärare som kraftfulla performativa agenter som kan fostra 
barnen och påverka deras subjektskapande. Performativa agenter såsom läroplaner, för-
skolepersonal, barnen och deras föräldrar samhandlar i subjektskapandet och vad som blir 
möjligt för barnen att göra i samspel med mänskliga och icke mänskliga agenter. Barnen i 
Sverige verkar vara delaktiga i värdegrundsarbetet även fast förskollärarna verkar aktivt 
handleda arbetet. I Estland verkar barnen skapas och omskapas mer beroende av förskole-
personalen eftersom barnens roll är oklart i värdegrundsarbetet.  

5 Diskussion 

I detta avsnitt för vi diskussion kring metodval och genomförande. Vi diskuterar även 
studiens resultat utifrån tidigare forskning och litteratur. Till sist diskuterar vi studi-
ens relevans för förskolläraryrket och ger förslag på fortsätt forskning i ämnesområ-
det.  

5.1 Metoddiskussion 

Vi har tolkat läroplanerna där vi försökt få fram texternas mening utifrån upphovs-
männens perspektiv. Vi har också försökt att vara sensitiva för den kontext i vilket 
texterna producerades (Bryman, 2011) genom att ta stöd i förskollärarnas utsagor. Vi 
är också medvetna om att vi har gett läroplanstexterna en egen vinkling under analys-
processen och att andra kan komma fram till andra tolkningar (Bryman, 2011). Uti-
från Lenz Taguchis (2012) sätt att tänka är det helt logiskt eftersom både vi och läro-
planerna har samhandlat och ”blivit annorlunda sig själva”. Om vi fick förändra vårt 
tillvägagångssätt gällande läroplansanalyserna, skulle det vara att fördjupning i hur 
styrdokument kan analyseras vetenskapligt och vilka andra metoder som finns. En 
historisk inblick i styrdokumentens utveckling i de respektive länderna hade varit 
värdefullt att fördjupa, eftersom detta är bakomliggande faktorer för hur ländernas 
styrdokument kommer till uttryck. Detta skedde inte eftersom vi valt att fokusera mer 
på de kvalitativa intervjuerna som behövdes bearbetas och kategoriseras. Därutöver 
hade vi begränsat med tid att fördjupa oss i läroplanerna och deras historiska kon-
text.  

Bryman (2011) förklarar att kvalitativa metoder för datainsamling ger beskrivande, 
fylliga, breda svar och förståelse för informantens tankar och åsikter, vilket är något 
som vi instämmer med vår upplevelse av den data som genererats. Vi anser att den 
kvalitativa intervjun som insamlingsmetod var den ”rätta” eftersom vi kunde för-
djupa oss i hur förskollärarna i Estland och Sverige beskrev sitt arbete med värde-
grunden och hur de definierar den. Detta gav oss en förståelse för hur förskollärarna 
resonerade och tänkte, något som Bryman (2011) menar är viktigt vad gäller kvalita-
tiva ansatser. Vi är dock medvetna att om alla intervjuerna hade varit muntliga, hade 
vi kunnat få djupare förståelse och därmed mer tillförlitligt resultat.    
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Det vi också skulle velat göra, var att komplettera den data som genererades från in-
tervjuerna med observationer för att få en ännu bredare inblick över hur värde-
grundsarbetet sker i förskolorna. Språkets betydelse har vi diskuterat under databe-
arbetningsprocessen och funderat på om det kan vara att i Estland har förskollärare 
ett sätt att uttrycka sig på och i Sverige ett annat, därför hade det varit givande att ta 
stöd i observationer. Anledningen till att vi inte genomförde observationer var först 
av allt tidsbrist men även att informanterna kom från olika delar av Sverige och Est-
land, vilket skulle gjort observationerna svåra att genomföra även om vi hade haft 
bredare tidsram. Om vi fick förändra något i vårt genomförande, hade det varit att 
från början ge informanterna valmöjligheten att välja om hen vill intervjuas muntligt 
eller skriftligt. Informanterna verkade föredra den skriftiga intervjun framför den 
muntliga som medförde att det tog längre tid att inskaffa informanterna, vilket påver-
kade vårt utrymme att fokusera på läroplanerna och på forskningen.  

 

5.2 Resultatdiskussion 

I detta kapitel för vi en diskussion om studiens resultat utifrån tidigare forskning och 
litteratur om förskolans värdegrundsarbete. Resultatdiskussionen har vi strukturerat 
upp efter kategoriseringar som hade utkristalliserat under intervjuernas databearbet-
ningsprocess: värdegrundsarbete på personalnivå, värdegrundsarbete i barngrupper 
och värdegrundsarbete i samverkan med hemmet.  

5.2.1 Värdegrundsarbete på personalnivå 

Förskollärarna i studien menade att värdegrundsarbetet sker under de vardagliga aktivite-
terna i förskolan. Detta går ihop med Johansson (2002) och Ülavere et al. (2015) studier 
som visade att arbetet med barns moral och värderingar har en central del av förskolans 
vardag. Våra estniska informanter nämnde mest samarbetet, respekten, omsorgen och att 
ta hand om omgivning, natur, material och hälsa. Det förekom också andra egenskaper 
som t.ex. verbal kommunikation, som kan tolkas i likhet med Johansson (2002) där barn 
ska lära sig att anpassa sig mer än att upptäcka värderingar och normer. De svenska förs-
kollärarna nämnde mer de demokratiska värderingarna som enligt den svenska förskolans 
läroplan (Skolverket, 2010) ställer krav på förskolans personal att förmedla och förankra 
dem hos barnen. Däremot de estniska förskollärarna betonade mer förskolepersonalens ge-
mensamma syn på värdegrunden, även om de benämnde många olika värden och egen-
skaper. Detta kan bero på att den estniska förskolans läroplan (Vabariigi valitsus, 2008) är 
mer tolkningsbar och att varje förskola ska utarbeta en egen handlingsplan som medför att 
personalen är tvungen att reflektera tillsammans och komma överens om vilka värden och 
egenskaper de anser som viktiga. Detta synliggör hur kraftfulla performativa agenter de 
båda ländernas läroplaner är. 

Studiens resultat visar också att både estniska som svenska förskollärare ansåg sig vara fö-
rebilder för barnen. Detta stämmer överens med Johansson (2002), Ülavere et al. (2015) 
och Niikko et al. (2012) studiers resultat som visade att förskollärarna menade sig vara fö-
rebilder för barnen i sitt språkbruk och agerande. De svenska informanterna betonade mer 
sitt förhållningssätt och gav uttryck för att barnen är mer delaktiga i värdegrundsarbetet. I 
den svenska förskolans läroplan (Skolverket, 2010) betonas förskolepersonalens förhåll-
ningssätt och roll som förebild för barnen. Här ser vi tydligt hur läroplanstexter påverkar 
förskollärarnas utsagor och därmed tänkandet. De estniska förskollärarna uttryckte att de 



 34 

”överför” värderingar till barnen. Ribaeus (2014) menar att den barnsyn och syn på barn-
dom som förskollärarna har, påverkar hur de möter barnen och hur de praktiserar uppdra-
get. Utifrån våra kunskaper om Estlands och Sveriges historiska bakgrund, är det inte för-
vånande att barns delaktighet i Sverige verkar vara större. Å ena sidan bygger det resultat 
bara på förskollärarnas utsagor. Å andra sidan kan det likaså vara att i Sverige har förskol-
lärarna lärt sig ett sätt att prata och i praktiken kan värdegrundsarbete ske ”omärkbart av 
barnen” där de vuxna har makt och ”styr” barnen mot de värderingar och normer som de 
anser lämpliga (Dolk, 2013; Ribaeus, 2014). Resultatet visar ändå att synen på värdegrun-
den och värdegrundsarbetet konstrueras och är bunden med makt (Lenz Taguchi, 2012). 

5.2.2 Värdegrundsarbete i barngrupper 

Resultatet visar att båda de svenska som estniska förskollärarna använder många olika me-
toder (filmer, böcker och dramatiseringar m.m.) att influera barnen med ”de goda värde-
ringarna”. Qvarsell (2011) framhäver kulturen, estetiken, etiken och språket som ett sätt att 
se demokrati i små barns liv, istället för att barnen får vara med och bestämma triviala sa-
ker. Om vi tar denna synvinkel att se demokrati då skulle vi kunna säga att både svenska 
som estniska barn får vara tillsammans, uppleva och undersöka olika områden, de får leva 
och därmed ”bli till” demokratiska medborgare (Lenz Taguchi, 2012). Lenz Taguchi (2012) 
menade likaså att känslor, fantasier och lust innefattar i lärandet och i subjektskapandet.  

Borresen och Malmhester (2004) betonar kommunikation som en viktig aspekt i arbetet 
med barn. Hur förskollärare kommunicerar med barnen påverkar även vilket aktörskap 
barnen har och hur de ”blir till” i mötet med förskolläraren. Från de estniska förskollärar-
nas utsagor kunde vi inte få en bild av vilken roll barnen har i verksamheten och vilka möj-
ligheter att ”bli till” som finns för dem. Vi tolkade att en konsekvens kan vara att barnen 
kan ”bli till” i en roll av ”goda” medborgare eftersom förskollärarna nämnde många olika 
värden och egenskaper och uttryckte sig ”överföra” dem. De svenska förskollärarna beskrev 
barnens delaktighet i form av att barnen får diskutera hur en bra kompis ska vara och hur 
man bör bemöta varandra i förskolan. En förskollärare betonade reflektioner vilket kan 
vara uttryck för filosoferande samtal som Borresen och Malmhester (2004) anser vara en 
viktig del av kommunikationen med barn. Johansson (2002) menar att barnen ska ges 
möjlighet att upptäcka värden och normer utifrån barns synpunkter. Tyvärr vet vi inte mer 
ingående hur mycket inflytande barnen har i förskolan men vi menar i likhet med Brodin 
och Renblad (2015) att barns aktörskap är ytterst viktigt utifrån kvalitetsaspekten men li-
kaså från subjektskapandeperspektivet i nutid och i framtid. Ribaeus (2014) och Dolk 
(2013) framställer förskollärares förhållningssätt i relation till demokratiuppdraget, där de 
menar att förskollärares syn och kunskaper påverkar hur de praktiserar sitt uppdrag och 
hur barnen lär sig demokrati när makten är ojämnt fördelat mellan barnen och vuxna. I ett 
ojämnt maktförhållande styrs barnen, de involveras inte i verksamheten och deras aktör-
skap ligger i förskollärarnas händer. Dessa forskares resultat överensstämmer även med 
vår upplevelse av vårt resultat. Det visade sig också att ålder blev en avgörande faktor i hur 
“styrda“ barnen blev och i vilka aspekter som de kan ta aktörskap över sitt subjektskap-
ande.   

5.2.3 Värdegrundsarbete i samverkan med hemmet 

Studiens resultat visar att de estniska och svenska förskollärare beskrev samverkan som 
någonting betydelsefullt i avseende med värdegrundsarbetet. Åberg och Lenz Taguchi 
(2005) menar att både förskola som föräldrar kan vara en resurs för varandra som också 
förskollärarna i studien gav uttryck åt. Dock fanns det kritik mot dagens föräldraskap 
bland de estniska förskollärarna. Är det den icke-mänskliga performativa agenten (Lenz 
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Taguchi, 2012) läroplanen som påverkar och samhandlar? I den estniska förskolans läro-
plan står det att samarbetet mellan förskola och hemmet ska grunda sig på ”dialog, ömsesi-
dighet, förståelse och respekt” (Vabariigi valitsus, 2008, s. 3). Däremot i den svenska för-
skolans läroplan (Skolverket, 2010) betonas personalens ansvar att se till att det utvecklas 
en tillitsfull relation mellan förskola och hemmet och att föräldrarna ska ha möjlighet att 
vara med och påverka verksamheten i förskolan, dock inom ramen för de nationella målen. 
En sådan begränsning fattas från den estniska förskolans läroplan (Vabariigi valitsus, 
2008) som kan möjliggöra att föräldrarna kan använda sina rättigheter för delaktighet och 
inflytande på ett sätt som medför att förskollärarnas roll blir ifrågasätt och där de kan 
känna sig utsatta. Detta i sin tur kan påverka hur förskollärarna möter föräldrarna och de-
ras barn. Beroende på bemötandet, påverkas barns subjektskapande. 

5.2.4 Slutsats 

Utifrån vad förskollärarna i studien uttryckt om värdegrunden och värdegrundsarbetet kan 
vi se hur läroplans texter med sina begrepp samhandlar med förskollärarna samt som varje 
förskollärarens eget möte med läroplanens texter verkar påverka vilka förskollärare det 
”blir till” (Lenz Taguchi, 2012). Resultatet gör synligt att värdegrunden och värdegrundsar-
betet är konstruerade i en social och historisk kontext och där olika mänskliga och icke-
mänskliga performativa agenter samhandlar med varandra (Lenz Taguchi, 2012). Vilka 
medborgare vi vill i vårt gemensamma samhälle är varierande samt det på vilket sätt vi 
strävar mot det. Det blir allt intressantare att se dessa möten som en inblick i barnens sub-
jektskapande eftersom i dessa möten subjektskapandets komplexitet kommer fram - hur 
fascinerande är det inte att beundra att barnet som beter sig och är på ett sätt i en kontext 
för att sedan i en annan vara på ett motsatt sätt? Vi menar att det är betydelsefullt att förs-
kollärare, förskolepersonal och föräldrar är medvetna om den mångfacetterade komplexi-
tet som finns i barns subjektivitet. Att allt är situerat och kontextualiserat, den jag är nu, är 
jag inte imorgon för att andra faktorer och intryck har format och omformat det subjektet 
som står framför dig just nu. Enligt oss har förskollärarna ett mycket stort ansvar i det, så 
att det inte skapas en negativ bild av barnet och att förskollärarna börjar fokusera medvetet 
och kritiskt på de möten, med de mänskliga som icke-mänskliga materialiteter, som sker i 
verksamheten. 

5.3 Relevans för förskolläraryrket 

Den relevans som detta arbete tillför till förskolläraryrket är ett bredare synsätt över 
hur värdegrundsarbetet kan ta uttryck i förskolan. Vidare påpekar vår slutsats och 
våra tolkningar, förhoppningsvis, förskollärarens medveten i hur hen förmedlar, för-
ankrar och genomför värdegrundsarbetet på flera nivåer i verksamheten och det kri-
tiska förhållningssätt som behövs till styrdokumentens uttryck och förklaringar.  

Den kunskap denna studie tillfört oss i vår kommande yrkesroll är en medvetenhet i 
subjektskapandets komplexitet och även att uppfattningar kring värdegrunden och 
dess arbete är varierande i olika kontexter. Vi tror att det är viktigt att barnen får vara 
aktiva, får kännedom om och uppleva sina rättigheter och skyldigheter, vilket kräver 
ett kontinuerligt, systematiskt och medvetet utförande av värdegrundsarbetet i för-
skolan.  
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5.4 Fortsatt forskning 

De förslag som vi har på fortsatt forskning inom detta område grundar sig i de tankar och 
funderingar som uppstått under våra reflektioner och diskussioner under arbetets gång. 
Vid ett genomförande av en jämförande studie hade det varit intressant att genomföra fo-
kusgruppsintervjuer för att få hela arbetslagets tankar inom ämnet och analysera vad dessa 
diskussioner lyfter fram. Även att använda observationer som komplement till detta skulle  
ge studien en djupare inblick. 

Andra ämnesområden att skriva jämförande studier inom, kan vara maktförhållandet mel-
lan barn och vuxna, genus och könskonstruktioner, samverkan, professionalitet, samhälls-
strukturer och barnsyn samt verksamheternas organisering. 

Användandet av en annan teori som analysverktyg för vidare forskning skulle även vara lä-
rorik och intressant att genomföra. Detta för att studera vad det blir synligt och vilka möns-
ter som framträder följaktligen.  
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Bilaga 1: Missivbrev till förskollärare i Sverige vid 
muntlig intervju 

Hej! 

Vi är två studenter som läser sista terminen i förskollärarprogrammet på Mälardalens hög-
skola och ska nu genomföra en studie för vårt examensarbete. Vi kommer att genomföra en 
jämförande studie i hur svenska och estniska förskolor arbetar med värdegrunden samt 
analysera vilka likheter och skillnader som kan finnas. Med denna studie hoppas vi att det 
tillförs en bredare syn på hur förskollärare kan arbeta med värdegrunden. 

Utöver fördjupning i forskning och litteratur kring värdegrundsarbetet, vill vi gärna ta del 
av hur verksamma förskollärare tänker om och arbetar med värdegrunden i förskolan. I 
och med det tillfrågas du härmed om deltagande i denna studie och vi hoppas på att du har 
möjlighet att ställa upp för en intervju. Intervjun tar ca 30- 45 minuter och vår förhopp-
ning är att ett givande samtal uppstår.  

Vi följer de forskningsetiska reglerna (www.vr.se) som innebär att du och förskolan förblir 
anonyma och att deltagandet är helt frivilligt, dvs. du har rätten att när som helst avbryta 
ditt deltagande utan närmare motivering och utan några negativa konsekvenser för dig. 
Datainsamlingen genomförs via intervju som spelas in och transkriberas efter intervjutill-
fället. Dina svar kommer endast att användas i denna studie och det är bara vi som kom-
mer att lyssna på inspelat material som kommer att raderas direkt efter transkriberingen. 
Resterande material som skapas under studiens gång innehåller inga namn och raderas 
och kastas efter studiens publikation. Under studiens gång får du självklart ta del av tran-
skriberingar för att du ska känna och medtycka att dina svar framställs på rätt sätt. Studien 
kommer att presenteras i form av en uppsats vid Mälardalens högskola som i sin slutvers-
ion läggs ut på databasen Diva.  

Om du har funderingar eller frågor kan du gärna kontakta oss eller vår handledare. Vi 
tackar i förhand för din medverkan i denna studie! 

 

Med Vänliga Hälsningar,                                                                                                                
Selma och Liis 

 

Selma Alijaj:                                                                        Liis Kallas: 

Tel: XXXXXXXXXX                                                          Tel: XXXXXXXXXX 

E-post: saj13001@student.mdh.se                                 E-post: lks12001@student.mdh.se 

______________________                                     ______________________ 

Underskrift                                                                          Underskrift 

 

Handledare:  Mia Heikkilä                                                                                                                 
Tel: XXXXXXXXXX                                                          Datum                                                         
E-post: mia.heikkila@mdh.se                                         Ort 

mailto:saj13001@student.mdh.se
mailto:lks12001@student.mdh.se
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Bilaga 2: Missivbrev till förskollärare i Sverige vid 
skriftlig intervju 

Hej!  
 
Vi är två studenter som läser sista terminen i förskollärarprogrammet på Mälardalens 
högskola och ska nu genomföra en studie för vårt examensarbete. Vi kommer att ge-
nomföra en jämförande studie i hur svenska och estniska förskolor arbetar med värde-
grunden samt analysera vilka likheter och skillnader som kan finnas. Med denna studie 
hoppas vi att det tillförs en bredare syn på hur förskollärare kan arbeta med värde-
grunden. 
 
Utöver fördjupning i forskning och litteratur kring värdegrundsarbetet, vill vi gärna ta 
del av hur verksamma förskollärare tänker om och arbetar med värdegrunden i försko-
lan. I och med det tillfrågas du härmed om deltagande i denna studie och vi hoppas på 
att du har möjlighet att svara på intervjufrågor skriftligt, gärna så grundligt som möj-
ligt. Dessutom hoppas vi på att du kan svara på tillkommande frågor, om det skulle 
uppstå otydligheter. 
 
Vi följer de forskningsetiska reglerna (www.vr.se) som innebär att du och förskolan 
förblir anonyma och att deltagandet är helt frivilligt, dvs. du har rätten att när som 
helst avbryta ditt deltagande utan närmare motivering och utan några negativa konse-
kvenser för dig. Datainsamlingen genomförs via insamling på skriftliga intervjufrågor-
nas svar. Dina svar kommer endast att användas i denna studie och det är bara vi som 
kommer att läsa dina svar. Resterande material som skapas under studiens gång inne-
håller inga namn och raderas och kastas efter studiens publikation. Studien kommer 
att presenteras i form av en uppsats vid Mälardalens högskola som i sin slutversion 
läggs ut på databasen Diva.  
 
Om du har funderingar eller frågor kan du gärna kontakta oss eller vår handledare. Vi 
tackar i förhand för din medverkan i denna studie! 
 
 
Med Vänliga Hälsningar, 
Selma och Liis 
 
 
Selma Alijaj:                                                                      Liis Kallas: 
Tel: XXXXXXXXXX                                                        Tel: XXXXXXXXXX 
E-post: saj13001@student.mdh.se                               E-post: lks12001@student.mdh.se 
 
______________________                                    ______________________ 
Underskrift                                                                         Underskrift 
 
 
 
Handledare: 
Mia Heikkilä 
Tel: XXXXXXXXXX                                                         Datum 
E-post: mia.heikkila@mdh.se                                        Ort 

mailto:saj13001@student.mdh.se
mailto:lks12001@student.mdh.se
mailto:mia.heikkila@mdh.se


 42 

Bilaga 3: Missivbrev till förskollärare i Estland vid 
muntlig intervju 

Tere! 

Me oleme kaks üliõpilast, kes on lõpetamas Mälardalens högskola Rootsis, kus omandame 
lasteaiaõpetaja haridust ning nüüd on veel jäänud eksamitöö kirjutamine.  

Meil on plaanis võrrelda, kuidas Eesti ja Rootsi lasteaiad töötavad põhiväärtustega ning 
analüüsida leiduvaid sarnasusi ja erinevusi. Eksamitööga loodame laiendada silmaringi, 
kuidas lasteaiaõpetajad saaksid töötada põhiväärtustega. 

Lisaks süvenemisele teadus- ja kirjandusteostele põhiväärtustest ning nende edasikandmi-
sest, soovime meeleldi osa saada lasteaiaõpetaja mõtetest ja töötamisviisidest praktikas. 
Seetõttu palume võimalusel Teie osalust selles uuringus. Intervjuu kestvus on umbes 30-45 
minutit ning loodame sügava vestluse tekkimisele. 

Me järgime eetikareegleid (www.vr.se), mis tähendab, et nii Teie kui ka lasteasutus jääte 
anonüümseks ning uuringus osalemine on täiesti vabatahtlik, st. Teil on õigus igal ajal oma 
osalusest põhjendamata loobuda ning ilma igasuguste negatiivsete tagajärgedeta. 

Andmete kogumine käib intervjuu teel, mis salvestatakse ning transkribeeritakse peale in-
tervjuud. Teie vastuseid kasutatakse ainult selles uuringus ja ainult meie kuulame salvesta-
tud materjali, mis kustutatakse kohe peale transkriptsiooni. Ülejäänud materjal, mis 
luuakse uuringu käigus, ei sisalda nimesid ning kustutatakse koheselt peale uuringu aval-
damist. Uuringu käigus võite soovikorral loomulikult osa saada transkriptsioonidest, et 
tunda, et Teie vastused on õigesti esitatud. Uuring esitatakse Mälardalens högskola lõpu-
tööna, mille lõppversioon pannakse üles “Diva” andmebaasi, mis on digitaalne teaduslik 
arhiiv.   

Kui Teil on küsimusi, siis võtke otse ühendust meie või juhendajaga. Täname Teid ette 
uuringus osalemises! 

 

Lugupidamisega,                                                                                                                               
Selma ja Liis 

 

Selma Alijaj:                                                                        Liis Kallas:                                                                    
Tel: XXXXXXXXXX                                                          Tel: XXXXXXXXXX                                                                        
E-post: saj13001@student.mdh.se                                 E-post: lks12001@student.mdh.se 

______________________                                     ______________________      
Allkiri                                                                                    Allkiri 

 

Juhendaja:                                                                                                                                            
Mia Heikkilä                                                                                                                                          
Tel: XXXXXXXXXX                                                          Kuupäev                                                         
E-post: mia.heikkila@mdh.se                                         Linn 

mailto:saj13001@student.mdh.se
mailto:lks12001@student.mdh.se
mailto:mia.heikkila@mdh.se
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Bilaga 4: Missivbrev till förskollärare i Estland vid 
skriftlig intervju 

Tere! 

Me oleme kaks üliõpilast, kes on lõpetamas Mälardalens högskola Rootsis, kus omandame 
lasteaiaõpetaja haridust ning nüüd on veel jäänud eksamitöö kirjutamine.  

Meil on plaanis võrrelda, kuidas Eesti ja Rootsi lasteaiad töötavad põhiväärtustega ning 
analüüsida leiduvaid sarnasusi ja erinevusi. Eksamitööga loodame laiendada silmaringi, 
kuidas lasteaiaõpetajad saaksid töötada põhiväärtustega. 

Lisaks süvenemisele teadus- ja kirjandusteostele põhiväärtustest ning nende edasikandmi-
sest, soovime meeleldi osa saada lasteaiaõpetaja mõtetest ja töötamisviisidest praktikas. 
Seetõttu palume võimalusel Teie osalust selles uuringus ning vastata intervjuuküsimustele 
kirjalikult ning võimalikult põhjalikult. Loodame, et olete ka nõus vastama lisaküsimustele, 
kui vajaksime mõnes asjas täpsustusi.  

Me järgime eetikareegleid (www.vr.se), mis tähendab, et nii Teie kui ka lasteasutus jääte 
anonüümseks ning uuringus osalemine on täiesti vabatahtlik, st. Teil on õigus igal ajal oma 
osalusest põhjendamata loobuda ning ilma igasuguste negatiivsete tagajärgedeta. 

Andmete kogumine käib kirjalikult intervjuuküsimustele vastamise teel. Teie vastuseid ka-
sutatakse ainult selles uuringus ja ainult meie loeme Teie vastuseid. Ülejäänud materjal, 
mis luuakse uuringu käigus, ei sisalda nimesid ning kustutatakse koheselt peale uuringu 
avaldamist. Uuring esitatakse Mälardalens högskola lõputööna, mille lõppversioon pan-
nakse üles “Diva” andmebaasi, mis on digitaalne teaduslik arhiiv.   

Kui Teil on küsimusi, siis võtke otse ühendust meie või juhendajaga. Täname Teid ette 
uuringus osalemises! 

 

Lugupidamisega,                                                                                                                               
Selma ja Liis 

 

Selma Alijaj:                                                                        Liis Kallas:                                                                    
Tel: XXXXXXXXXX                                                          Tel: XXXXXXXXXX                                                                        
E-post: saj13001@student.mdh.se                                 E-post: lks12001@student.mdh.se 

______________________                                     ______________________      
Allkiri                                                                                    Allkiri 

 

 

Juhendaja:                                                                                                                                            
Mia Heikkilä                                                                                                                                          
Tel: XXXXXXXXXX                                                          Kuupäev                                                         
E-post: mia.heikkila@mdh.se                                         Linn 

mailto:saj13001@student.mdh.se
mailto:lks12001@student.mdh.se
mailto:mia.heikkila@mdh.se
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Bilaga 5: Intervjufrågor till förskollärare i Sverige 

 

 Hur många år har du varit yrkesverksam som förskollärare? 

 Hur många år har du arbetat i denna förskola? 

 I vilken ålder på barn har du arbetat med? 

 Finns det skillnader i arbetet med värdegrunden vad det gäller barns ålder? Be-
skriv! 

 Brukar ni diskutera värdegrundsfrågor i arbetslaget/i förskolan? 

 Hur arbetar ni med värdegrunden i arbetslaget/i förskolan?  

 Vilka värderingar och beteenden vill ni att barnen ska tillägna till sig under förs-
koletiden? 

 Hur gör ni för att barnen ska tillägna sig de önskade värderingarna och beteen-
dena? 

 Vad innebär värdegrundsarbete, enligt dig? 

 Vilka aspekter av värdegrunden känner du att ni arbetar med och är det något ni 
skulle vilja arbeta mer med? 

 Är det något i värdegrundsarbetet som är svårt att arbeta med/medför svårig-
heter/utmaningar i praktiken? 

 Är det något i värdegrundsarbetet som ni skulle vilja få förtydligat för hur ni ska 
arbeta/finns det något i värdegrundsarbetet som ni tycker är otydligt för ett 
praktiskt genomförande? 

 Har ni något material/en mall som ni arbetar efter i värdegrundsarbetet (utöver 
likabehandlingsplanen)? 
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Bilaga 6: Intervjufrågor till förskollärare i Estland 

 

 Kui kaua Te olete lasteaiaõpetajana töötanud? 

 Kui kaua Te selles lasteaias olete töötanud? 

 Mis vanuses lastega Te olete töötanud? 

 Kas leidub erinevusi põhiväärtustega töötamisel erinevas vanusegrupis lastega 
töötamisel? Kirjeldage! 

 Kas Te arutate väärtusküsimusi rühmaõpetajatega/kogu lasteaia töötajaskon-
naga? 

 Kuidas töötate põhiväärtustega oma rühmas/ terves lasteaias?  

 Milliseid väärtusi ja teguviise soovite, et lapsed omandaksid lasteaias käimise 
käigus? 

 Mis metoodikat Te kasutate ja/või mida Te teete, et lapsed omandaksid need 
soovitud väärtushinnangud ning käitumisviisid? 

 Mis on Teie arvates töö põhiväärtustega? 

 Milliste väärtustega põhiväärtuste hulgast Te töötate  ja millistega Te tahaksite 
rohkem töötada? 

 Kas tööga põhiväärtuste osas on esinenud/esineb raskusi? 

 Kas põhiväärtuste osas on midagi, kus sooviksite saada selgitusi/juhiseid, kui-
das seda rakendada praktikas? 

 Kas Teil on mingeid materjale või malle, mille järgi Te põhiväärtustega töötate? 
Rootsis on näiteks võrdselt kohtlemise plaan kohustuslik koostada ning igal aas-
tal uuendada. 

 

 
 
 


