


Allt prat om värdegrunder 

• Kan riskera att stänga ute 

 

• Kan riskera att bara bli fagert tal 

 

• Det är de levda värdena som vi måste få syn på 

 

• Värden är social överenskommelser 

• Värderingar är de komplexa synsätt som styr oss var och en 

 

• Hur kan vi hjälpas åt att komma närmre våra eftersträvade 
värden och inte vägledas av våra värderingar var och en? 



Att få ett demokratiskt uppdrag 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Är det rimligt? Är det möjligt att genomföra? 



Vem ska svara? 

Vem ska ansvara? 

• Att ge innebörd åt demokratins förutsättningar – kan vi 

enas om det? 

 

• Olika demokratisyner  

-    att få vara själv utan andra 

 -   att ha gemensamma mötesplatser 

 

• Att ha rättigheter – och skyldigheter 

 

• Att ta ställning – ett medborgarnsvar 

 

• Att välja representativt – att utöva demokrati 

 

  



• Där demokrati utövas pågår lärande som 
lyssnande och undersökande? 

 

• Att förstå vår olikhet som något att dela 

 

• Olikheten vår största likhet? 



Är skolan och förskolan en  

mötesplats för  

demokratins utövande? 

 

-  



 

Vilken syn på barn, lärande 

och skolans uppgift ska styra vår 

observans och vad vi gör? 

 

-Att välkomna 

 

-LAURA! 

 

-En medborgare! 

-  



Lärandet bor i livets 



                                                          Pedagogen är inte oviktig! 

                                                                Att fånga en boll och slå den 

                                                 tillbaka 

                                                           så att barnet vill fortsätta  

                                         att spela spelet! 



Alla barn är intelligenta 

De föds med en vilja att 

förstå och skapa 

mening i sin värld 



Allt tal om barnsyner? 

Didaktik kan definieras i relation till sin: 

 

• Människosyn – barnsyn 

• Kunskapssyn – syn på lärandet 

• Samhällsyn  

– syn på skolans och förskolans uppgift 

VARFÖR SKA MAN GÅ I SKOLA – I 

FÖRSKOLA? 

 



Att möta en skillnad mot hemmet – för en 

välkomnadets pedagogik ? 



 

 

 

 

Carlina Rinaldi concluding the international network meeting 

in Stockholm i June 2007:  

 

” we do not primaraly wish to build 

schools – we need to build a new 

global democratic citizenship”  

 

– SCHOOLS ARE TOOLS FOR 

THIS 



 
Vad väntar …………………….? 



Grupplärandet – den viktigaste 

basfärdigheten! 

I alla förskolor som jag arbetat länge med ger  

pedagoger barn möjlighet att: 

- Utveckla matematiska begrepp 

-  att utvidga sin kommunikation med 

bokstäver 

- Men därutöver 98 språk till - minst 

- Men framför allt lär de sig att lära 

tillsammans 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En förskola för? 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Den goda 
kommunikationen 
Den goda vänskapen 
Den goda leken 
- 

DET GODA 
LIVET ? 









 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Det goda livet – ja 
Här och nu – ja 
 
men också: 
 
En lärande gemenskap 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 

-  

Att välkomna Laura –  
 
 
Till vad? 



 

-  

A community of  
learners 
 
and 
 
A good  
place för 
 living 



Grupplärandet – den viktigaste 

basfärdigheten! 

 

”…….när de möts så blir det en gigantisk idé” 

 

Inte bara fungera i grupp – utan också kunna 

begeppsliggöra denna erfarenhet genom 

språk 

Att utveckla ett sjätte sinne –

gemenskapsinnet! 

 



 

 

EN GLOBALISERAD POSTMODERN TID 

MED STORA FÖRSKJUTNINGAR  

 
 

 

• förändrar våra identiteter 

 

• utmanar förskolor och skolor  

 







 

FÖRÄNDRAR VÅRA IDENTITETER? 

En tid präglad av ett leva i ett pluriversum 

Prövar invanda uppfattningar om identitet, kultur, 

familj- vad är en människa?  

Små barn har sociala kapaciteter de behöver inte 

läras ut 

Inte bara 9 intelligenser – hundra språk! 

Förmågan att inte bara respektera den andre – utan 

lära tillsammans – att förändras av den andre 

 



 

UTMANAR FÖRSKOLA OCH SKOLA? 

Är skolan och förskolan en fråga för gemensamma politiska 

beslut? 

 

Vilket val av barnomsorg - och förskolesystem? 

- Och skolsystem? 

 

Vilket system kan vi skapa en bred enighet kring? 

 

En skola för alla? En förskola för alla? 

 

 



Titta – vem 

ska laga 

Trollet? 

EN plats för lärande och 

meningskapande 



Skolor borde vara: 

• – en bra plats att leva sitt liv dag för dag 

• – a learning community – en lärande   

gemenskap 

 

•  Där demokrati utövas finner man 

människor som är involverade i lärande 

 

• En miljö att leva i och bli till i– vilka möten 

behöver lyftas? 



ETNICITET  

- KLASS? 



GENUS? 

 

 

 

- vilka begrepp 

– kan vi 

transformera 

även 

begreppen – 

skapa nya? 



 

VILKEN SKOLA OCH FÖRSKOLA 

KAN VI ENAS KRING? 

 

Politiskt?  

 

Enligt statssekreterare Bertil Östberg vid möte med chilenska 

förskolechefer hösten 2007 så råder det stor samsyn om 

det svenska barnomsorgs - och förskolesystemet som det 

beskrivs i Utbildningsdepets skrift – Den svenska 

förskolan - beslut och intentioner( 2006) 

- GRATIS FRÅM DEPET 

 

–Obs: president Bachelet har beslutat bygga ut förskolan som 

en strategi att rekonstruera demokratin – 

 



 

VILKEN SKOLA OCH FÖRSKOLA 

KAN VI ENAS KRING? 

 

 

Vill och anser regeringen att denna samsyn behöver bevaras 

när man vill utveckla den svenska förskolan? 

 

Vad krävs för politiskt mod för att inte upprepa debatten om 

skolan? 

 

 eniga om det demokratiska uppdraget? 



 

VILKEN SKOLA OCH FÖRSKOLA 

KAN VI ENAS KRING? 

 

FRÅN FÖRÄLDRAMÖTE PÅ FÖRSKOLA I 

STOCKHOLM: 

 

”Varför väljer Ni att sätta Era barn ihop med dessa 

människors barn  

 

– klarar vi att skilja på familjefostran och 

medborgarfostran?” 

 

 

 



 

VILKEN SKOLA OCH FÖRSKOLA 

KAN VI ENAS KRING? 

 

 

VAR STÅR PEDAGOGERNA  

– VAR STÅR DE PEDAGOGISKA TEORIERNA  

– VAR STÅR DET PEDAGOGISKA 

ETABLISSEMANGET  

- VILKEN PEDAGOGISK FILOSOFI KAN VI ERBJUDA 

GENOM TRADITION OCH FÖRNYELSE? 

 

 

 

 



 

VILKEN SKOLA OCH FÖRSKOLA 

KAN VI ENAS KRING? 

 

KAN KRAFTER UNDERIFRÅN FÖRENAS MED 

INITIATIV UPPIFRÅN? 

 

KAN FAMILJERS DELAKTIGHET FÖRENAS MED 

PROFESSIONELL UTVECKLING? 

 

KAN DE SENASTE ÅRENS SERVICETÄNKANDE 

FÖRENAS MED IDÉN OM SKOLA OCH FÖRSKOLA 

SOM DEMOKRATISKA INSTITUTIONER? 

 

 



 

SVERIGE ÄR INSPIRERAT AV PRAGMATISMENS 

UPPFATTNING ATT EN DEMOKRATI KRÄVER EN 

SKOLA FÖR ATT TRÄNA OSS ATT VARA 

TILLSAMMANS OLIKA! 

 

 

 

 

• LÅG BAKOM DEN BREDA SKOLUPPGÖRELSEN SOM GAV OSS 
BEGREPPET EN SKOLA FÖR ALLA – UTTRYCKT I LPO 1962 

 

• SENARE UPPFÖLJT MED BESLUTET EN FÖRSKOLA FÖR ALLA 1985 

 

KANSKE HAR DENNA INSPIRATION ALDRIG DELATS AV 
BESLUTSFATTARE OCH PEDAGOGER – OCH AV MEDBORGARNA? 

 

EN SENARE UTVECKLING SOM SKILLT PEDAGOGIKENS  

                                            VAD- VARFÖR-HUR  

FRÅN VARANDRA OCH BARA LÄMNAT HURFRÅGAN TILL 
PEDAGOGERNA 

 



Att utmana  

DET FÖR GIVET TAGNA  

 Skillnaden mellan   

ideal och  vardaglig  praktik 

 
Från : 

välfärdsstaten 

utvecklingspsykologi 

och Fröbeltradition 
till 

en modern institution vägledd av sunt förnuft 
som ett resultat av snabbt växande främst styrt 

Av ropen på fler 
barn/tillsyns/barnomsorgsplatser 



Resultat av sunt förnuft och snabbt växande? 



Att återskapa och överskrida mot 

nya sätt att tänka och göra – nya 

diskurser? 
 

Handlar inte om – ” att kasta ut barnet med 
badvattnet ”– det går inte – eftersom vi bär det 

gamla i våra kroppar 

Men 

Det kräver nödvändiga prismor som kan göra det 
VÄLBEKANTA  synligt för oss! 

 

The challenge for poetry is to make the 
wellknown strange and unknown once again 

Majakovskij 



För givet taget? 



 

Vi har valt att använda Reggio Emilia som ett prisma – för 

den nödvändiga återskapandet av synen på skolor och 

förskolor som demokratiska mötesplatser 

 

• - 

Using Reggio Emilia as a mirror to find 
the Swedish challenge 
 
 
 
Start of a Swedish Reggio Emilia Institute 
in 1992 



Att möta  

en annan 

 syn på  
 

Barn och barndom 

 

Kunskap och lärande 

 

Förskolor, skolor  

och familjer 

 



Dialogen med Reggio Emilia har 

uppmuntrat till många nätverk och 

mötesformer 

 

 

• -där vi arbetar tillsammans 

•  med 100 verktyg och språkinding tools for 

reflection 

• Letandet efter verktyg för dialog och 

reflektion 









Att vända blicken från Reggio Emilia mot vårt eget 

sammanhang – vad ser vi då? 
 

 

• Att vara inspirerad av Reggio Emilia är att vända den 

intresserade blicken mot vår egen kultur  

• Stockholm – Malmö – Kalmar behöver en Malmöitiskt – 

Kalmaritisk – Stockholmsk  - EN DANSK didaktik 

• Vi behöver beskriva vår bild av oss själva – inte Reggio 

Emilia 

•  Vi behöver beskriva vårt samhälle våra pedagogiska 

traditioner – politiska och kulturella brännpunkter i vår tid 

•  VI BEHÖVER FORMULERA SVAGA DEFINITIONER 

UTAN STARKA TILLHÖRIGHETER UTAN ÖPPNA 

FÖR UTFORSKANDE OCH DELAKTIGHET 



  
Vi behöver inte enas om vilka förskolor som helst utan om förskolor med 

en särskild idé 

Vi behöver inte förskolor för barns behov eller biologiska utveckling! 

 

WE NEED PRESCHOOLS AND SCHOOLS AS A DEMOCRATIC 

TOOL – AN INSTITUION – AS IMPORTANT FOR DEMOCRACY 

AS THE RIGHT TO VOTE – ITS A TOOL FOR THE FREEDOM 

TO SPEECH AND COOPERATE 

 

BEHOVET ÄR ETT DEMOKRATISKT SAMHÄLLES BEHOV – 

ETT BEHOV AV ETT NYTT GLOBALT INTERNATIONELLT 

OCH DEMOKRTISKT MEDBORGARSKAP 

 -  A NEED FOR A GLOBAL DEMOCRATIC SOCIETY 

 

 – a community of learners and ongoing change 

 

-UN COMMUNITA – KOMMUN? 



Här tror jag att vår dialog med 

Reggio Emilia ofta gör halt 

 

• När vi tvingas fundera på motivet till varför barn 

ska gå i förskola – i skola 

• Att alla barn ska gå i skola är numer självklart – 

men har inte alltid varit så 

• Här tvingas vi ta ställning också politiskt – inte 

nödvändigtvis partipolitiskt men till frågan om 

barns möten utanför familjen 



Komplettera familjefostran med 

medborgarfostran 

Bortalikt inte hemmalikt  
 

• Men i nära samarbete med barns familjer i de 

olika former och innehåll de möter oss- med deras 

familjefostran 

• Det är ett demokratiskt samhälle som erbjuder sina 

familjer att mötas i något som överskrider 

familjefostran 

• Det erbjuder medborgarfostran – att kunna vara 

olika tillsammans 

 

 



Gemensamma värden i en demokratisk utbilding –

ett praktiskt redskap? 

 

• Medborgarfostran är inte en fråga för varje familj 

 

• Ett demokratiskt samhälle försöker enas om värden 

till försvar för demokratins förutsättningar 

 

• Värdegrund  ger intryck av något stabilt – värden är 

ständigt i behov av omprövning och kritik – de 

riskerar att exkludera – men demokratin kräver 

lyssnande och välkomnande av det komplexa 



Allt prat om värdegrunder 

• Kan riskera att stänga ute 

 

• Kan riskera att bara bli fagert tal 

 

• Det är de levda värdena som vi måste få syn på 

 

• Värden är social överenskommelser 

• Värderingar är de komplexa synsätt som styr oss var och en 

 

• Hur kan vi hjälpas åt att komma närmre våra eftersträvade 
värden och inte vägledas av våra värderingar var och en? 



Värdeområden för en demokratisk utbildning – ett 

praktiskt verktyg! 

 

Hur kan kollektiva värden bli praktiska verktyg 

som vägleder och blir utgångspunk för 

barnens utforskande och meningsskapande? 

 

• Subjektivitet  

• Skillnader 

• Delaktighet  

• Lärande 



 

 

• Subjektivitet – ge erkänsla till var och 
ens förmåga och rätt  

 

 

• Skillnader - Ge värde åt skillnader 
och alteritet  

 



• Delaktighet - Ge värde åt 

förhandlingar och ömsesidigt 

beroende bland självständiga 

människor 

 

• Lärande -  att ge värde åt ett lärande 

som ständigt växer genom vidgande 

av perspektiv och insikt om 

komplexitet och mångtydighet 

 

 



Grupplärandet – den viktigaste 

basfärdigheten! 

I alla förskolor som jag arbetat länge med ger  

pedagoger barn möjlighet att D: 

- Utveckla matematiska begrepp 

-  att utvidga sin kommunikation med 

bokstäver 

- Men därutöver 98 språk till - minst 

- Men framför allt lär de sig att lära 

tillsammans 



Grupplärandet finns alltid 

Synligt eller osynligt pågår hela tiden 

• Självvärdering 

• Gruppvärdering   

• Pedagogvärdering  

• Och familjevärdering 

Frågan är vad barnen lär sig om sig själva och 

andra och om världen när de är tillsammans 

LÅT MIG TA ETT EXEMPEL 



Att bli till tillsammans 



Att lära tillsammans –olika –  

 en basfärdighet 

i en demokratisk skola 



Barnen vid 

foten av ett torn 

-med vatten 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ett projekt om att se staden genom vatten – något bekant 



Sommaruppgiften-  
att minnas och längta 





Några av barnens tankar och frågor efter 

sommaruppgiften 

• Var kommer bubblorna i vattnet ifrån? 

• Var ligger fontänerna i staden? 

• Hur samlar man vatten? 

• Hur luktar vatten? 

• Vad är alger för någonting? 

• Kan man dricka regnvatten? 

• Hur fungerar fontänen? 

• Vattnets skillnader 

• Olika sorters vatten…. 

 

 



Återblick 



- Jag vill ta reda på var 

fontänerna ligger i staden? 



Vasabrunnen 





Sjöjungfru-fontänen 





 Vad är en fontän? 

 

- En fontän är något som sprutar 

vatten, annars är det något 

annat så att det ska bli fint. 





 



 



Att göra val… 

1. Vatten experiment 

2. Drama 

3. Gemensam målning 

4. Bygg och ritning 

- Arbeta på 100 sätt – genom 100 språk 



2. Drama:     ”Vasabrunnen” 



3. Gemensam målning 

Var kommer vattnet ifrån? 



4. Bygg och ritning 

Vasabrunnen 



Simhallen 



Barnen vill bjuda in fröken från 

förskoleklassen de ska börja i  

För att berätta om sina 

undersökningar av fontäner i staden  









 

Att sammanfatta sina 

undersökningar 



• Åsa – vår blivande fröken i förskoleklassen! 

– vi bjuder in henne och berättar om vårt 

utforskande av fontäner 



Barnen berättar  

• Efteråt diskuterar pedagogerna i förskolan 

med kollegan i förskoleklassen –  

 

• HUR KAN VI UTNYTTJA DETTA FÖR 

ATT GE BARNEN EN UTMANING SOM 

OCKSÅ FÖRBEREDER DEM FÖR 

FÖRSKOLEKLASSEN? 



Barnen får ett uppdrag….. 



 

”med alla Era kunskaper om 

vattenmonument – som Ni har förklarat 

för mig – Kan Ni tänka Er att bygga ett 

vattenmonument som vi kan ha i vårt 

klassrum i höst?” 

 

-ABSOUT !!! 

 

 

Åsa bjuder barnen att komma till 

klassrummet  

 

 





Här ska vattenmonumentet stå! 



 

 

 

MEN……………… 



VAD ÄR ETT VATTENMONUMENT? 



Vad är ett vattenmonument? 

- Vattenmoln som låter plopp, plopp. 

- Vattenfontän som låter nnnnn. 

- Vattenballonger. 

 

- Vet inte du det Mats? Åsa vet väl. Ring 

och fråga, om inte hon vet…  

   Då får vi tänka….. 



Hur ska vårt vattenmonument se ut? 



”Vi gör vattentornet eftersom det ligger vid 

dagis.” 

”Jag tycker det ska vara båtar där upp i 

vattentornet. Det ska spruta vatten och fylla 

på vatten.” 





Barnen har fått problem – huvudet 

högre än vad de tidigare löst 

tillsammans 
 

 

 

• Hur ska det se ut? 

 

• Alla ritar sin ide´! 







Hur ska vi välja? 
 

• ”Vi ska välja ut ett vattenmonument från 

alla teckningarna. 

• ”Välja ut en grej som alla barnen tycker 

om, som de tycker är bra…” 

• ”Man kan fråga kompisarna.” 

• ”Vi ska prata om det… allihopa i små 

grupper…” 

 

 





”Vi vill ha med hästarna, hästarna 

och slottet. Vi tycker våran grupp…” 



”Vi tar olika grejer från 

olika teckningar.” 

”Nej vi väljer ut en 

teckning” 

”Vi tyckte riddarsagan, 

den är fin och 

spännande.” 

”Vi tyckte som 

Alexandra, den som 

sprutar vatten från 

fatet på 

vattentornet.” 

 

 



 

 

Nu är det svårt  

 

 

 

 

 

 

– pedagogerna funderar på att ge stöd  

                                        – vilket?    



Går det att blanda förslagen? 

• ”Ja… där hästarna är med, vattentornet och 

sagan med draken, en fontän, riddarborgen 

och sjöjungfrun.” 

• ”Vi kan sätta ihop allt. Alla teckningarna, vi 

sätter fast alla teckningarna runt fontänen.” 



Vilka ska vi ta??? 

EN pilotgrupp gör ett förslag 







 

Förslaget läggs fram – ändras och accepteras 

- Nu måste vi göra grupper 



Att välja grupp 

• Materialgruppen 

• Lugna rummet gruppen 

• Sagogruppen 



Lugna rummet gruppen 



Sagogruppen 





Materialgruppen 

Vad ska vattenmonumentet vara gjort av? 

-Sten, lera, plast…. 

-Man tar en pinne och en pump så blir det en fontän i 

vattentornet. 

-En kopia av något som man vill komma ihåg. 



-Man kan ta guld och silver så det 

blir fint. 

På samlingarna har vi diskuterat hur vi tekniskt ska gå tillväga. 

Efter samråd med konstnären Edwin Böck.  

Det är viktigt att det blir vackert tycker barnen.  

Barnen är delaktiga i alla moment och har tankar och åsikter. 



- Vi gjorde en saga, det ska bli ett 

vattenmonument. 







 

 

 

»Värden – 

som 

praktiska 

verktyg? 



Att värdera 

subjektivitet 

som 

förutsättning 

för 

nyfikenhet 

på andra 



Att ge 

värde åt 

skillnader 

och olika 

ideer och 

strategier 



Att ge värde åt ömsesidigt 

beroende och att låna och 

låna ut ideer 



Att ge värde åt 

kooperativt lärande –  

grupplärande 

den högsta 

formen av 

individuellt 

lärande 



Att ge värde åt 

både resultat och 

process – att 

värdera skapande 

av och 

överskridandet av 

traditionell 

kunskap 



-Vi barn kan lära tillsammans – ge oss 

en skola och förskola där vi får 

använda den förmågan!!! 



Att få ett demokratiskt uppdrag 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Är det rimligt? Är det möjligt att genomföra? 



Är det rimligt – kanske i förskolan  

 

– det är för romantiskt för skolan 



Jag vet inte! 
 

Det har varit viktigt i vårt land tidigare – efter ett 

världskrig 

 

Det har skett i en dansk kommun – Hirtshals 

 

Det sker i Reggio Emilia  

 

 

Det byggs av människor av kött och blod – inte roller! 

Det kräver mod och risktagande 

Och det behöver en organisation som stöder detta  

– men den är hela tiden färskvara 

 

 ÄR DET VÄRT ETT FÖRSÖK? 



Att formulera värdedokument? 

• En viktig arena för samtal och 
ställningstaganden efter förhandlingar 

 

• Att skapa demorkatiska forum 

 

• Att se dokument som vägledande – men 
också som något som ska kritiskt granskas i 
ett utforskande arbete med barn och familjer 



Men glöm inte :  

Varje projekt måste skapa sin egen metod 

 

VÄGLEDD OCH 

UNDERSÖKANDE VÅRA 

VÄRDEN! 



Towards a children’s international supporting schools and 

preschools for democracy 

 
• We need to go on supporting and revitalizing the democratic reason for  

schools and preschools 

 

• We need each other in the world to support a democratic early childhood 

education and school 

 

 



Lycka till  

oss alla som vill 

 

I alla länder 

 

Det ligger i våra händer! 




