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Syftet med studien var att ta reda på hur förskollärare tolkar två utvalda artiklar ur 
barnkonventionen och hur dessa tankar sedan återspeglas i verksamheten. Studien är 
kvalitativ och datainsamlingen genomfördes med observationer och intervjuer, som 
tog plats på fyra olika förskolor och totalt fem olika avdelningar. Vi inspirerades av 
den induktiva metoden i sammanställning och analys av resultat. Resultatet visade på 
att även om alla förskollärare var eniga om att de valda artiklarna var viktiga, lade 
förskollärarna fokus på olika delar och nivåer och därmed såg också deras arbete ut 
på olika vis. De olika fokus rörde antingen barnet som individ, gruppen som helhet, 
vikten av en fungerande verksamhet eller barns säkerhet i förskolan och hemmet. 
Vissa informanter lyfte dock flera delar att fokusera på och fokuserade alltså inte 
nödvändigtvis på endast en av delarna. Inte i något fall blev alla sätt att tolka och 
gestalta artiklarna belysta av en förskollärare. Slutsatserna blev därmed att 
barnkonventionen tolkas på olika sätt och att arbetet med barn därmed varierar i de 
olika verksamheterna. 
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1 Inledning 

Under vår lärarutbildning har vi skapat ett intresse för etiken i förskolan, hur barn 
behandlas och vikten av att ha barns rättigheter i åtanke i verksamheten. Under 
utbildningen har vi dock ytterst sällan stött på barnkonventionen, vilket stärkte vårt 
intresse kring hur förskollärare resonerar kring barns rättigheter. 

Barnkonventionen arbetades fram under en tid då Sverige såg annorlunda ut än det 
gör idag. Orlenius (2004) menar att värdena som ansågs viktiga när 
utbildningssystemet utvecklades inte har lika stor betydelse längre: solidaritet och 
kollektivism har bytts ut mot individens integritet och frihet. Även barnkonventionen 
är skriven i en annan tid då samhället såg annorlunda ut. Trots detta ses den ändå 
som aktuell och grundläggande i allt arbete med barn. Det kan bero på att artiklarna 
som idag finns i barnkonventionen är så pass allmänna att de fungerar i alla världens 
kulturer och därmed också i tidens olika samhällen. Den problematik vi vill lyfta i 
detta arbete grundas i tankar om att vissa artiklar kan bli alltför allmänna, vilket kan 
leda till i att barns rättigheter underprioriteras.  

Vad är då barnkonventionen? En konvention kan ses som en typ av internationell lag 
där varje land som skriver under texten åtar sig att arbeta för att upprätthålla det som 
står i dokumentet. Konventionen är en starkare typ av text än exempelvis en 
deklaration (Gustafsson, 2011). Barnkonventionen riktar in sig på barns rättigheter i 
samhället och endast två av alla världens länder har ännu inte skrivit under. 
Gustafsson (2011) problematiserar hur teorin möter praktiken rörande 
barnkonventionen i förskolan. Som förskollärare är det omöjligt att alltid kunna se 
till varje barns rättigheter i alla sammanhang då man arbetar i en stor barngrupp på 
en förskola. Hur prioriterar man då som förskollärare? Vems bästa kommer i första 
hand? Studien syftar även till att undersöka hur barnkonventionen återspeglas i 
verksamheten. Vem har rätten att bestämma vad som är bäst för varje barn? 
Gustafsson (2011) problematiserar vidare och väcker tankar kring hur förskollärare 
egentligen tolkar barnkonventionen och hur detta sedan gestaltas i deras arbete. 

I detta arbete lyfts artikel 3 och 12 ur barnkonventionen. Artiklarna har valts för att vi 
ser dem som relevanta för den dagliga verksamheten i svensk förskola. Vi upplever 
också att dessa artiklar är öppna för tolkning och diskussion och att de inte är lika 
definitiva som många andra artiklar ur barnkonventionen. Vad är barnets bästa? Vem 
bestämmer när ett barn är redo att forma egna åsikter? 

”3. Barnets bästa ska komma i främsta rummet vid alla beslut som rör barn.” 
”12. Varje barn har rätt att uttrycka sin mening och höras i alla frågor som rör 
henne/honom. Barnets åsikt ska beaktas i förhållande till barnets ålder och mognad.” 

– UNICEF (2009)  
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1.1 Syfte 

I denna studie läggs fokus på hur förskollärare resonerar kring barnkonventionen. 
Studien undersöker hur barnkonventionen tolkas av förskollärarna samt hur dessa 
tolkningar av barnkonventionen gestaltas i den dagliga verksamheten. Arbetet 
fokuserar på artikel 3 och 12 ur barnkonventionen. 

1.2 Forskningsfrågor 

Hur tolkas barnkonventionen av förskollärare? 

Hur återspeglas barnkonventionen i verksamheten? 
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2 Litteratur 

2.1 Barnkonventionen 

Detta kapitel handlar om att förtydliga barnkonventionens innebörd med fokus på 
artikel 3 respektive artikel 12. Vi har valt att fokusera SOU 1997:116, Barnets Bästa i 
främsta rummet, eftersom den har skrivits för att vidare förklara barnkonventionen 
och dess artiklar. Vi har därför valt att använda denna offentliga utredning som 
hjälpmedel i beskrivningen av barnkonventionen.  

2.1.1 Barnkonventionens utveckling 
I början av 1900-talet var det inte lika självklart att barn hade samma rättigheter som 
vuxna. Tanken om barns rätt att få komma till tals växte fram under seklet och fick 
sedan en plats i barnkonventionen som en egen artikel. Denna rättighet hade aldrig 
tidigare funnits med i något internationellt dokument (SOU 1997:116, 1997).  

Efter första världskriget blev det tydligt för många att barn befann sig i en väldigt 
utsatt position där de ofta tog skada både fysiskt och psykiskt. Utifrån detta 
påbörjades arbetet med att skapa rättigheter för barn. Grundtanken med rättigheter 
för barnen var att man skulle tillgodose deras grundläggande behov och att de skulle 
få uttrycka sina åsikter. Ett ytterligare syfte var att förhindra diskriminering och 
utnyttjande riktat mot barnen. Tankarna om barns rättigheter har sedan utvecklats 
till barnkonventionen som den ser ut idag och FN-kommittén som idag ser till att den 
efterföljs (UD 05.059, 2006). UNICEF (2013) skriver att barnkonventionen är 
ratificerad i 193 länder och bland dem finns Sverige. Däremot har inte Sverige 
transformerat barnkonventionen, vilket innebär att Sverige har skrivit om 
barnkonventionen i svensk lag istället för att implementera själva barnkonventionen. 
Sverige har kritiserats av UNICEF som anser att denna behandling av konventionen 
leder till att barnkonventionens status i Sverige sänks och därmed även sänker barns 
rättigheter. Enligt UNICEF skulle en god ratificering av barnkonventionen innebära 
att barnkonventionen skulle prioriteras över svensk lag i de fall där det uppstår en 
konflikt mellan dem (UNICEF, 2013). 

Skollagen (2010:800) slår fast att barns bästa alltid ska vara utgångspunkt inom så 
väl skolan som övrig barnverksamhet (Skollagen, paragraf 10). Verksamheten ska 
vidare utformas i samstämmighet med de mänskliga rättigheterna och de 
demokratiska värderingar dagens svenska samhälle grundas på.  Verksamhet med 
barn ska utgå från varje barns förutsättningar och behov med en helhetssyn på barnet 
som grund (Skollagen, paragraf 6). Vidare står under paragraf 1o att ”Barnets 
inställning ska så långt det är möjligt klarläggas. Barn ska ha möjlighet att fritt 
uttrycka sina åsikter i alla frågor som rör honom eller henne. Barnets åsikter ska 
tillmätas betydelse i förhållande till barnets ålder och mognad.” 

2.1.2 Artikel 3 och artikel 12 i barnkonventionen 
Enligt FN ska artikel 3 fungera som vägledande artikel för barnets bästa och i alla 
lagstiftande och administrativa beslut som vidtas i samhället. Enligt denna punkt ska 
barnets behov och intressen alltid komma i första hand, såvida inte beslutande 
myndigheter valt att prioritera andra intressen för det specifika fallet (SOU 1997:116, 
1997). 
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Med utgångspunkt i artikel 3 ur barnkonventionen, bör den vuxna se till barnets 
bästa genom barnets perspektiv och inte bara ur sitt eget perspektiv. Som 
beslutstagare bör den vuxne försöka förstå hur barnet upplever den givna 
situationen. Barn kan inte se på sin situation utifrån olika perspektiv utan endast sitt 
eget och som vuxen behöver man då försöka se situationen ur barnets synvinkel för 
att kunna se till barnets bästa (SOU 1997:116, 1997). Barnkonventionen sätter barns 
bästa i fokus och barnperspektivet skall finnas med när beslut i olika nivåer tas. Trots 
det kan principen om barnets bästa tolkas på olika sätt i olika kulturer och FN-
kommittén gör klart att denna princip gäller på olika sätt beroende på hur samhället 
och kulturen ser ut. Dessutom kan det tolkas olika beroende på barnet och dess 
individuella situation. Däremot finns det universella grundläggande rättigheter för 
barn som ej får brytas (SOU 1997:116, 1997). Artikel 3 handlar om barnets bästa i 
både individuell nivå och i gruppnivå och det kan vara svårt att se vilket som ska 
prioriteras utifrån barnkonventionen. Att bägge nivåer lyfts kan skapa funderingar 
kring vilket som ska prioriteras och i vilka lägen (SOU 1997:116, 1997). 

Artikel 12 handlar om barns rätt till att uttrycka sig, men handlar lika mycket om att 
vuxna måste ta hänsyn till barns åsikter då dessa inte alltid tas på allvar och inte 
bemöts med samma respekt som vuxnas åsikter. Denna artikel är skapad för att 
motverka att barns åsikter åsidosätts och istället bemöts med ett genuint intresse och 
respekt. Den är också framtagen för att låta barn och ungdomar ta en mer aktiv roll i 
samhället och öka vuxnas förmåga till empati, förståelse och förmåga till att lyssna på 
barn (SOU 1997:116, 1997). 

2.2 Barnet 

Barn är ett svårdefinierat begrepp. Synen på barn är något som är i ständig 
förändring och det finns många idéer kring vad ett barn är utan att det finns en 
enhetlig definition. I detta avsnitt definieras barnet utifrån barnkonventionen samt 
diskuteras den barnsyn som utvecklats i samhället över de senaste 150 åren. I detta 
arbete används barnkonventionens definition av barn som skrivs i deras första 
artikel: ”I denna konvention avses med barn varje människa under 18 år, om inte 
barnet blir myndigt enligt den lag som gäller barnet” (Barnkonventionen, artikel 1).  

Ellen Key (1996) ansåg att varje barn måste få utvecklas utifrån dem själva. Vuxna 
har ett ansvar gentemot barnen att se till att de får en trygg och säker tillvaro där de 
får utforska sin miljö. Dessutom måste vuxna se till att barn aldrig blir bestraffade. 
Det enda straff hävdar Keys som barn ska behöva utstå är effekterna som barnets 
egna handlingar orsakar. Hon hävdar också att barn måste få en känsla för att 
fungera tillsammans med andra och i grupp och visa andra människor hänsyn.  I 
likhet till Keys tankar om barnets rätt att få fungera som en egen individ menade 
Korczak (2002) att barn har förmågan att bestämma själva hur de vill tolka och förstå 
sin omvärld. De själva är kloka nog att kunna förstå hur de bör göra i olika 
situationer. Korczak skrev i en av sina böcker att vuxna har en tendens att ge 
abstrakta regler och villkor till barnen och menade att vuxna måste kunna lita på att 
barn kan göra korrekta beslut utifrån deras egna erfarenheter. Han upplevde att 
genomtänkta överenskommelser och tillit till barnens samarbetsförmåga är det som 
behövs inom barnuppfostran. Korczak hävdade att vuxna inte uppmuntrar barnen 
när de gör som de vuxna vill utan anmärker endast när barnen missköter sig eller går 
emot den vuxnes vilja. När det istället förmodligen skulle ge en långt bättre effekt att 
ge barnen ett uppmuntrande ord när de gör något positivt. 
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Gustafsson (2011) menar att både Keys och Korczak hade båda viktiga roller i 
barnkonventionens skapande och utformning. Mycket av deras tankar kom att lägga 
grunden för hela barnkonventionen och för den svenska barnsynen i förskolan. I 
likhet till hur barnkonventionen utvecklades kom den svenska förskolans pedagogik 
och tankar kring barnsyn ur liknande teorier menar Gustafsson. Lekens betydelse och 
individens utveckling fick ett stort fokus i förskolans skapande. Andra förskollärare 
som fick ett stort inflytande på pedagogiken i denna utveckling var reformpedagoger 
som Maria Montessori, Célestin Freinet och Lev Vygotskij. 

Vygotskij (1995) hade flera tankar kring barns fantasi och utveckling där hans egen 
syn på barnet kommer till ytan. Han ansåg att barnets fantasi inte på något sätt är 
mindre värt än en vuxens. Däremot menade han att fantasier hos barn respektive 
vuxna skiljer sig åt genom att den vuxnes har präglats av fler upplevelser och 
erfarenheter och på så sätt har ett större förråd att skapa nya uppsättningar av idéer 
och tankar. Barnets fantasi har enligt Vygotskij inte samma ramar att hålla sig inom 
utan kan mer fritt kombineras. Han menade vidare att erfarenheterna en människa 
har, intrycken man tagit till sig under livet, påverkar hur vi ser på vår omgivning och 
hur vi sedan agerar utifrån dem. Erfarenheterna påverkar också vår kreativa förmåga 
att finna lösningar och skapa möjligheter. 

2.3 Barnkonventionen i teori och praktik – det 
pedagogiska arbetet  

I detta avsnitt behandlas hur pedagogik påverkas av och kan användas i strävan mot 
artiklarna barnkonventionen uttrycker. I och med förskolans läroplan har man som 
förskollärare ett uppdrag att bidra till barns lärande och utveckling på flera nivåer, ett 
uppdrag som vi här sätter i förhållande till artiklarna ur barnkonventionen. Artikel 3 
och 12 uttrycker vikten av att vuxna ser till barnets bästa såväl som deras rätt att 
komma till tals. Hur detta ter sig i praktiken kommer också att lyftas i detta avsnitt, 
då vi problematiserar läraryrkets komplexitet utifrån ramarna som sätts upp för 
verksamheten samtidigt som barnkonventionen ställer krav på hur förskolans 
verksamhet utformas.  

Barnkonventionen har utformats för att beskriva barns rättigheter och lika värde. 
Barn har rätt till att befinna sig i en miljö där de inte känner sig diskriminerade och 
där barnens bästa kommer i första hand. För att följa barnkonventionen är det viktigt 
att förskollärare är lyhörda och kan ta barns vilja och tankar i beaktning (Bengtsson & 
Bladini, 2012). I likhet till detta menar Gustafsson (2011) att de som arbetar med 
barn har ett ansvar att alltid se till barnets bästa. Barn har också rätt att komma till 
tals i frågor som rör dem. Uppstår en intressekonflikt mellan barn och vuxen har 
barnet företräde, samtidigt som det finns gränser för hur långt barnets bästa ska 
prioriteras. Att barnen har rätt att säga sitt betyder alltså inte att de ska få göra som 
de vill. Vem har då rätten att dra denna gräns? Måste den vuxne fråga barn om allting 
innan beslut fattas? Gustafsson (2011) lyfter dessa frågor och anser att är det viktigt 
att de som arbetar med barn utvecklar en förmåga att vara lyhörda gentemot barnets 
önskningar utan att nödvändigtvis skapa konflikter kring varje beslut. Vidare anser 
författaren att barnkonventionen, trots vaga formuleringar, uttrycker att man i arbete 
med barn ständigt ska försöka se barnets perspektiv, låta individen göra sig hörd, se 
till barnets bästa och samtidigt reflektera kring ansvaret som ligger på den vuxne 
inom arbete med barn.  
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Gustafsson (2011) anser att en av artiklarna som är grundpelare för 
barnkonventionen är principen som rör barnets bästa och denna princip är något 
som vi alltid ska ha med oss i arbetet med barn. Den problematik som kan uppstå i 
praktiken är vem denna artikel gäller för och vem som har rätt att bestämma vad som 
är bäst för barnet. Enligt barnkonventionen gäller alla artiklar varje enskilt barn och 
därmed räcker det inte att skapa en miljö som är bra för barn generellt sett. För att 
följa barnkonventionen ska verksamheten anpassas för varje individs bästa.  

Dahlin (2012) skriver att inom utvecklingspsykologin finns det en tendens att se barn 
som inte ännu har nått till en viss utvecklingsnivå som omogna. Barnet i fråga kan 
därmed ses som mindre eller icke kompetent inom vissa frågor. Vidare menar Dahlin 
att det ändå finns skillnader mellan vuxna och barn. Vissa förmågor som vuxna 
värdesätter och anser vara viktiga i det samhälle som vuxna är del av kan ibland 
fattas hos barn. Barn kan istället besitta förmågor och kunskaper som vuxna sedan 
länge har förlorat och de förmågorna värdesätts ej av vuxna. Åberg och Lenz Taguchi 
(2005) är av samma mening som Dahlin och påpekar att vuxna är ofta mer 
intresserade av att förmedla de kunskaper som den vuxna besitter snarare än att 
lyssna och på hur barnen själva resonerar. Enligt författarna kan förskollärare ofta se 
förskolans miljö som en idealisk plats för barnen och denna miljö blir gärna 
oklanderlig när förskolläraren upplever problem hos barnen, vilket leder till att 
problemen läggs på barnen istället för att kopplas till miljön (Åberg & Lenz Taguchi, 
2005). Vuxna skulle behöva bli bättre på att lyssna på barnet och därmed skapa en 
verksamhet som vilar på en demokratisk grund. Då förskollärare ger barn möjlighet 
att ta ansvar och ta del i skapandet av regler i verksamheten blir reglerna dels mer 
begripliga än om de bestämdes endast av förskollärarna. Det blir också mer självklart 
för barnen att följa reglerna som man gemensamt kommit fram till (Åberg & Lenz 
Taguchi, 2005). 

Gustafsson (2011) menar att som arbetslag i en förskoleverksamhet måste man ha ett 
långsiktigt och ett kortsiktigt perspektiv på hur man lägger fram sitt pedagogiska 
arbete. Ibland måste man för barnets bästa kunna kompromissa för att den dagliga 
verksamheten ska kunna flyta på. Det är viktigt att kunna göra förändringar som 
utvecklar förskolans arbetssätt. Stern (1997) anser att förskollärare i förskolan har en 
grundläggande uppgift att skapa och upprätthålla en ömsesidig kontakt med barn. 
Detta är nödvändigt f ör att kunna arbeta med det pedagogiska uppdraget. Ofta har 
förskollärare god kontakt med de flesta barn, men det händer att denna kontakt bryts 
eller att den är svårare att skapa med vissa individer. Det är därför viktigt att 
förskollärare är lyhörda och tillmötesgående gentemot alla barn.  

Johansson & Pramling Samuelsson (2003) menar att det kan vara en utmaning för en 
förskoleverksamhet att prioritera mellan gruppens och individens vilja och behov. 
Lärare behöver ständigt överväga det ena mot det andra och det kan vara svårt att 
etiskt befoga att prioritera en individ över en grupp eller tvärtom. Vidare anser de att 
denna problematik kan kopplas till ett utvecklingspsykologiskt synsätt där varje 
individs utveckling är väldigt viktig. Nordenfalk (2004)  diskuterar samma 
problematik och menar att det är viktigt att man som förskollärare finner en balans 
mellan synen på barn som individer, och barn som ett kollektiv. Vidare hävdar 
Nordenfalk (2004) att pedagoger bör ta ansvar för att utveckla det yrkesetiska arbetet 
utan att detta sker på bekostnad av barns välmående. Skulle en situation uppstå där 
en anställd i förskolan kränker ett barn eller på annat sätt motsätter sig barns 
rättigheter bör man som kollega gå in och stoppa situationen. 
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Politiker som är aktiva inom skolpolitiska frågor har makten över hur förskolan och 
skolan formas medan förskollärarna har getts ansvaret för att skapa en fungerande 
verksamhet utifrån de juridiska ramar som sätts. Den makt som de två parterna har 
kan dessutom påverkas av föräldrar och kommunmedborgare. Det är i och med detta 
viktigt att reflektera över varför förskolans verksamhet finns till och för vem (Åberg & 
Lenz Taguchi, 2005). 

2.4 Juridik 

I detta avsnitt fokuserar vi på de politiska styrdokument som sätter ramar för hur 
verksamheten kan utformas. Främst behandlas läroplanen som präglar hela 
förskolans verksamhet, men också diskussioner kring det demokratiska synsättet, 
sekretess och anmälningsplikt kommer att hanteras här. 

Läroplan för förskolan (Lpfö 1998/2010) uttrycker tydligt vikten av att förskolans 
verksamhet formas av omsorg för barnets välbefinnande. Vidare beskrivs att 
verksamheten måste beakta barns olika förutsättningar och behov som ska vara en 
grund för utformning och planering av verksamhetens arbete och miljö. Barn som 
behöver mer stimulans och/eller stöd ska få det baserat på den enskilde individens 
behov och förutsättningar. Lärare inom förskolan ansvarar för att varje individ får 
uppleva personligt värde och får sina behov tillgodosedda, samt praktisera demokrati 
där barn deltar aktivt och har ett eget inflytande på verksamhetens arbetssätt och 
innehåll. Verksamheten ska anpassas efter varje barn och för att kunna göra detta 
kan förskolans verksamhet inte planeras lika överallt (Lpfö98/10). 

Demokrati och etik är väldigt abstrakta fenomen och förståelsen för dessa begrepp 
utvecklas i samspel med andra (Åberg & Lenz Taguchi, 2005). Larsson (2003) menar 
att demokrati fungerar mer som en beslutsteknik och som följd av detta krävs 
ett demokratiskt tänkande hos involverade individer för att denna teknik ska fungera. 
För att demokratin ska fungera krävs att alla som tar del av beslutsfattandet har 
kunskap och insikt i vad demokrati handlar om. Här spelar förskollärarna en stor roll 
för att ge barnen denna insikt och praktisera demokrati för att socialisera dem in i de 
etiska frågor som lyfts i samhället. 

Lindelöw och Olsson (1991) menar att lagen om sekretess finns till för att skydda 
barn, föräldrar och andra närstående i sammanhang där någon av dem kan lida men 
av att uppgifter röjs. Trots sekretessen är det viktigt att alltid tänka på barnets bästa 
och i vissa fall kan det eventuellt vara nödvändigt att kompromissa och dela med sig 
av fakta med kollegor och andra sekretessbelagda personer i verksamheten. Inom ett 
arbetslag är det exempelvis ofta nödvändigt att dela med sig av information om 
barnen för att kunna tillgodose deras behov. Som anställd på en förskola har man 
även anmälningsplikt och måste i de fall där barnet far illa bryta mot sekretessen. 
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3 Metod 

3.1 Datainsamlingsmetod och genomförande 

Syftet med vår studie är att ta reda på förskollärares tankar kring barns rättigheter 
utifrån barnkonventionen. Studien är kvalitativ och fokuserar på att skapa en djupare 
förståelse för hur förskollärare tolkar barnkonventionen. 

Inom kvalitativ forskningsmetod finns fyra grundprinciper som bör beaktas vid 
analys av de kvalitativa data. Den första principen uttrycker att alla slutsatser som 
dras behöver vara fast förankrade i data, alltså bör forskaren undvika att använda 
abstrakta resonemang och egna teorier vid analys av data. Den andra principen 
benämner att de data som samlats in inte ska ses som fakta som kan stå för sig själv 
utan den behöver alltid tolkas och sättas i perspektiv till tidigare forskning och 
litteratur. Den tredje principen handlar om att forskaren undviker att ta med sina 
förutfattade meningar angående det ämne som valts i studien. Till sist benämner den 
fjärde principen att tolkningarna och den diskussion som förs i studien ständigt ska 
röra sig fram och tillbaka i förhållande till de empiriska data som samlats in 
(Denscombe, 2009). Studien fokuserar i huvudsak på intervjuer men vi har även 
använt oss av observationer för att tydliggöra förskollärarnas arbete. Våra 
observationer har använts som underlag i intervjuerna för att få en djupare förståelse 
kring hur förskollärarna tänker. Att vi lyfter observationer i intervjun ger oss också en 
möjlighet att få en mer korrekt helhetsbild av händelserna i observationerna (Aspers, 
2007). 

3.1.1 Observationer 
Våra observationer har skett under kortare stunder – runt 20 minuter – i den dagliga 
verksamheten. Björndal (2005) menar att det finns två typer av observation. 
Observationer av första ordningen är då den observerande har detta som primär 
uppgift, medan observationer av andra ordningen tolkas som förskollärares 
kontinuerliga observation av situationer som denne tar del av i den dagliga 
verksamheten. Vi har valt att göra observationer av första ordningen för att få ut så 
mycket som möjligt av observationstillfället och på så vis kunna hålla högre kvalitet 
då observatören kan fokusera på situationen.  

Vi har dokumenterat observationerna med hjälp av anteckningar. Fördelarna med att 
anteckna under observationerna är att forskare kan vara mer flexibla under sina 
observationer. Observationer med anteckningar är en observationsform där det finns 
större anonymitet och den påverkar heller inte verksamheten mer än nödvändigt. 
Under observationen kan det vara svårt att få med allt och det kan således hjälpa 
observatören att använda sig av stödord och förkortningar. Inför observationstillfället 
kan det vara viktigt att bestämma om man ska observera allt eller lägga fokus på 
specifika delar av verksamheten (Björndal, 2005). Vi valt att använda observationer 
med papper och penna då vi strävar efter att bibehålla verksamhetens naturlighet då 
andra metoder som exempelvis videoinspelningar kan påverka barn och personal i 
större utsträckning (jfr. Björndal, 2005). 

Inför observationen kom vi alltid utvilade, väl förberedda och motiverade. Detta 
gjordes i syfte att höja kvalitén på observationen. Som observatörer har vi också tänkt 
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på hur situationen påverkas av vår närvaro och arbetar för att påverka så lite som 
möjligt även om vi inte helt kan ta bort denna påverkan (jfr. Björndal, 2005). Innan 
våra observationer såg vi också till att vara väl förberedda med material, veta vilket 
material som fanns tillgängligt och under vilka förhållanden som observationen kan 
ske. Vi bestämde redan i förväg vem som skulle göra vad under observationen (jfr. 
Björndal, 2005). Vi har valt olika tidpunkter på dagen för våra observationer utefter 
hur den dagliga verksamheten ser ut i ett försök att få med olika aspekter av det 
dagliga arbetet. Detta gjorde vi för att få en tydligare helhetsbild av verksamheten. 

3.1.2 Intervju 
En fördel med intervjuer är att de ger en möjlighet att lägga märke till sådant som 
man i annat fall kunde ha missat samt att intervjuaren får en djupare förståelse för 
den intervjuades syn på situationen. Intervjun ger en stor flexibilitet som låter oss 
tolka svaren på ett bra sätt. Kvalitén på svaren i en intervju står i direkt förhållande 
till vilket klimat den som intervjuar har lyckats skapa. En lugn miljö utan störande 
faktorer som tidspress och mobiltelefoner är gynnsamt för kvalitén på intervjun. Det 
är bra att ha väl formulerade frågor och att intervjuaren förmedlar en attityd av 
respekt för den som blir intervjuad (Björndal, 2005(90-95). 

Vi har valt att göra semi-strukturerade intervjuer där vi har förberett ett antal öppna 
frågor i strävan att skapa en miljö där samtalet kan ta sin egen väg. Aspers (2007 
(137)) menar att i semi-strukturerade samtal finns det utrymme att skapa en dialog 
som följer upp den intervjuades svar. Denna intervjumetod är delvis strukturerad 
eftersom intervjuaren har format frågor som leder samtalet till vissa områden. Den 
intervjuade har inte samma möjligheter att lyfta sin egen syn som i exempelvis en 
tematiskt öppen intervju – där forskaren endast lagt fokus på en del teman utan att 
ha förberedda frågor. Semi-strukturerade samtal kan vara bra att använda sig av när 
den forskande vill samla information (Aspers, 2007). Vi har genomfört enskilda 
intervjuer eftersom de kan vara mindre komplicerade än gruppintervjuer. I en grupp 
med flera intervjuade kan vissa få det svårt att komma till tals om inte gruppen redan 
innan har ett gott samspel (Trost, 2010). En erfaren intervjuare kan motverka sådana 
effekter utan att skapa en spänd atmosfär men eftersom vi inte upplevt oss så erfarna 
har vi undvikt risker för att skapa en sådan situation. 

Dessutom har vi valt att göra våra intervjuer med två intervjuare. Trost (2010) menar 
att det är lämpligt att oerfarna intervjuare arbetar tillsammans med någon annan, 
antingen en erfaren intervjuare eller att man är två som är samspelta. På det viset kan 
man få ut mer data från varje enskild intervju. Vi känner att vi är samspelta i dessa 
lägen och kompletterar varandra bra. Trost menar dock att det är viktigt att vara 
försiktig med hur maktfördelningen ser ut i intervjusamtalen när det är två 
intervjuande.  Inför intervjuerna har vi beaktat maktfördelningen i rummet och 
strävat efter att göra den så jämlik som möjligt. Det ideala samtalet ska ske utan att 
någon part i samtalet försöker skapa ett övertag. Det går inte att helt neutralisera 
maktfördelning i en intervju då intervjuaren alltid kommer leda samtalet till viss del. 
Genom att vara medveten om detta kan intervjuaren minska sin påverkan i 
maktfördelningen och på så vis skapa en bättre samtalsmiljö (Asper, 2007). 

Det är viktigt att tänka på hur intervjun dokumenteras. Vanliga metoder är att man 
antecknar med papper och penna samt ljud- och videoinspelningar. Nackdelar med 
anteckningar är att intervjuaren är så pass upptagen med att dokumentera att delar 
av samtalet kan gå förlorat. Det skapar onaturliga stopp i intervjun när den som 
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intervjuar hela tiden måste stanna till för att anteckna (Björndal, 2005). Med detta i 
åtanke har vi använt oss av ljudinspelning under våra intervjuer vilket sedan 
transkriberats. Genom att använda sig av ljudinspelning kan så mycket information 
som möjligt bevaras (Björndal, 2005). Nackdelar med inspelningar kan vara att den 
som blir intervjuad kan känna sig obekväm med situationen och detta är något 
intervjuaren måste hålla i åtanke under intervjuens gång (Trost, 2010 och Björndal, 
2005). Vidare menar Aspers (2007) att man som intervjuare bör göra intervjun utan 
förutfattade meningar för att inte påverka intervjun och det är något vi har i åtanke 
när vi gör våra intervjuer. 

3.2 Urval 

Förskolorna vi har valt är valda slumpmässigt och vi har försökt ta reda på så lite som 
möjligt om varje förskola för att på så sätt komma dit utan några förutfattade 
meningar. Denscombe (2009) skriver att forskarens urval ofta blir subjektivt för att 
det ska överensstämma med studiens syfte. För att undvika att lägga värderingar 
innan studien har vi därför gjort som vi gjort. Eftersom studiens syfte är att 
undersöka förskollärares tolkningar av barnkonventionen har vi givetvis lagt fokus på 
förskollärarna istället för barnen och detta kan ses som ytterligare ett urval. 

3.3 Databearbetning och analysmetod 

För att underlätta analysen av intervjuer har vi transkriberat inspelningarna och på 
så vis hoppas vi att förenkla bearbetningen. Det är viktigt att inte utelämna detaljer 
då man transkriberar eftersom det kan leda till att man förbiser faktorer i 
analysarbetet och misstolkar händelsen i sig. Beroende på syftet kan dock forskaren 
transkribera olika noggrant och övervägningen mellan vad som är relevant eller inte 
är av stor vikt för arbetet. Trots denna möjliga övervägning bör forskaren ta med även 
de minsta detaljer då de kan komma att bli viktiga i analysarbetet. En god 
transkription ska kunna läsas högt och då likna den verkliga inspelningen, därför är 
det också viktigt att få med både vad som sagts och hur det sägs när man 
transkriberar (Fejes och Thornberg, 2009). Däremot kan det vara svårt att skapa sig 
en förståelse för det material som har samlats in när det befinner sig i rå form som 
intervjuinspelningar, snabba anteckning eller videoobservationer. För att kunna hitta 
liknande kategorier, teman och ämnen i all data måste den sorteras, bearbetas och 
göras färdig för att analyseras och tolkas (Denscombe, 2009). Fejes & Thornberg 
(2009) menar att det är viktigt att kunna göra skillnad på vad som är relevant och 
icke-relevant data för att hitta betydelsefulla mönster i analysen.  

I studien har vi bearbetat både observationerna och intervjuerna för att göra dem 
redo för analys. Sedan förberedde vi materialet för att bearbeta det genom att sätta all 
data i samma typ av dokumenthanterare. Detta för att både skapa en lämplig 
plattform att jobba vidare med och för att kunna sätta dit anteckningar och 
minnesnoteringar. Sedan har vi namngett varje enskild databit för att lättare kunna 
hitta och identifiera data vid ett senare tillfälle. Vi har bekantat oss med data genom 
bearbetningen följt av att vi läst igenom allt material flera gånger för att helt bekanta 
oss med texterna. Denscombe (2009) anser att det är viktigt att bli väl förtrogen med 
materialet som samlas in för att på så sätt lättare kunna göra välarbetade och 
djupgående analyser. Eftersom varje kvalitativ studie är unik, blir också arbetssättet 
med analysen unikt. Den mänskliga faktorn kommer med både fördelar och 
nackdelar i kvalitativt forskningsarbete. Arbetet är starkt beroende av vilka 
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kompetenser och färdigheter som forskarna själva besitter, såväl som deras 
kreativitet och självdisciplin (Fejes & Thornberg, 2009). 

Första steget i vår analys är att koda data och här har vi använt oss av symboler för 
att märka ut det vi upplever relevant. Symbolerna har varit enkla för att snabbt kunna 
skapa tydlighet, som en stjärna eller en bokstav (I - individ, P - pedagogik, och 
liknande). Efter detta har vi fortsatt med att jämföra insamlad data, se vilka symboler 
vi märkt ut för att finna eventuella mönster och genomgående teman i arbetet. 
Baserat på de teman vi hittat kunde vi sedan koppla till existerande teorier och dra 
eventuella slutsatser kring arbetet (Denscombe, 2009). 

I analysen har vi dragit slutsatser kring de olika teman vi hittat i resultatet. För att 
kunna dra slutsatser utifrån resultat behöver man besluta vilka delar som är mer 
relevanta än övriga för att veta vad man ska fokusera på. Vi behöver också begränsa 
oss i hur många koder/symboler vi använder oss av och här behövs det göras en 
avvägning mellan vad som går att koppla ihop och vad som inte gör det. Här utformar 
vi då olika nivåer på symbolerna, där vissa symboler blir mer inkluderande medan 
andra blir smala och precisa. Att använda mer inkluderande symboler kan hjälpa i 
processen att identifiera nyckelbegrepp som vi sedan använder oss av i analysen. 
Efter att ha kommit fram till våra slutsatser jämför vi dessa med redan existerande 
teorier och/eller förklaringar (Denscombe, 2009). I analysen har vi valt att dra 
slutsatser i arbetet genom induktion. De teman vi lyfter i resultat och analys är 
genomgående teman vi funnit i resultatet och ingenting vi konstruerat på förhand 
(Thurén, 2007).  

3.4 Etiska ställningstaganden 

Under studien har vi tagit hänsyn till de forskningsetiska principerna. 
Informationskravet innebär att vi som genomför studien är skyldiga att informera 
deltagarna om villkoren som gäller studien. Samtyckeskravet handlar om att 
deltagarna själva bestämmer om de vill delta i studien och att de har möjlighet att 
avbryta när som helst. Med den tredje av de forskningsetiska principerna som är 
nyttjandekravet menas att data som samlas in endast används i denna studie. 
Konfidentialitetskravet innebär att alla deltagares personliga information skyddas 
(Vetenskapsrådet, 2002). 

Vi har utformat ett missivbrev för att informera om vår studie och de etiska 
principerna. Detta missivbrev har sedan skickats till förskolorna vi önskat besöka. 
Enligt Trost (2010) är det viktigt att informera de som ska intervjuas om vad 
intervjun och studien handlar om för att de ska kunna ta ett beslut de kan stå fast vid. 
Dessutom måste den intervjuade veta att de när som helst kan avsluta intervjun. 
Efter att missivbrevet skickats ut har verksamheter och förskollärare själva fått 
kontakta oss om de är villiga att vara med i vår studie, och även under studiens gång 
får deltagarna dra sig ur om de har behov att göra så. All data som samlats in kommer 
endast att användas i denna studie och hänsyn tas även till konfidentialitetskravet 
bland annat genom att vi inte nämner några namn på deltagare eller verksamheter i 
studien.  
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4 Resultat 

I detta avsnitt har vi valt att utforma rubriker som återspeglar de tendenser vi sett i 
det informanterna sagt. Olika förskollärare har lagt fokus på olika delar av 
verksamheten då de lyfter sin syn av barnkonventionen och delarna som var mest 
framgående genom intervjuerna är de vi här lägger fokus på. I Resultat- och Analys 
av detta arbete refererar vi ofta till barnkonventionen. När vi gör detta är det främst 
artikel 3 och 12 som menas, men om hela barnkonventionen är menad att hänvisas 
till står det uttryckligen. Vi kommer också att namnge de intervjuade i resultatet, 
namnen är fiktiva och det finns ingen koppling mellan namnen och de intervjuade. 
Alla intervjuade kommer också att namnges som kvinnor, ett beslut som inte upplevs 
relevant för undersökningen och inte nödvändigtvis stämmer överens med 
verkligheten. 

I denna studie har fem deltagare blivit intervjuade och kommer här att kort 
beskrivas: 

Fia har läst lärarprogrammet som ger behörighet mot förskolan, förskoleklass och 
dem tidigare åren i grundskolan. Hon har arbetat inom yrket i 2,5 år och aldrig bytt 
arbetsplats. Hennes nuvarande barngrupp består av barn i åldern: 1-4 år. Fia arbetar 
på en större förskola med stora barngrupper (40-45 barn per avdelning). 

Marika har läst lärarprogrammet som ger behörighet mot förskolan, förskoleklass 
och dem tidigare åren i grundskolan. Hon har arbetat inom yrket i 5 år och befunnit 
sig på den nuvarande arbetsplatsen i ett par månader. Hennes nuvarande barngrupp 
består av barn i åldern: 4-5 år. Marika arbetar på en större förskola med stora 
barngrupper (40-45 barn per avdelning). 

Britt är utbildad förskolelärare som har arbetat inom yrket i 15 år varav 8 år på den 
nuvarande arbetsplatsen. Hennes nuvarande barngrupp består av barn i åldern: 1-5 
år. Britt arbetar på en förskola med mindre barngrupper (cirka 20 barn per 
avdelning).  

Karina är utbildad förskolelärare som har arbetat inom yrket i drygt 29 år och aldrig 
bytt arbetsplats. Hennes nuvarande barngrupp består av barn i åldern: 1-3 år. Karina 
arbetar på en förskola med mindre barngrupper (cirka 20 barn per avdelning). 

Ullis är utbildad förskolelärare som har arbetat inom yrket i 12 år och aldrig bytt 
arbetsplats. Hennes nuvarande barngrupp består av barn i åldern: 2-5 år. Ullis 
arbetar på en förskola med mindre barngrupper (cirka 20 barn per avdelning). 

4.1 Med fokus på kollektivet och det demokratiska 
synsättet 

Kollektivism är ett perspektiv där man sätter kollektivet, gruppen, framför individen 
och ser till dem gemensamma åsikterna snarare än dem personliga. I arbetet används 
begreppet främst för att beskriva situationerna där barngruppen sätts framför den 
enskilda individen (barnet) och hur detta förhåller sig mot barnkonventionen. 
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Trots att alla förskollärare är överens om att bägge valda artiklarna är viktiga frågor 
och att man som förskollärare alltid ska se till barns bästa, finns skilda meningar i 
exakt hur man går till väga. Under observationerna med Marika, Britt och Ullis 
uppstod situationer där de upplevde det nödvändigt att tillrättavisa barnen genom 
skarpa tillsägelser eller genom att sätta barnet i ens knä. När vi sedan frågade 
förskollärarna om deras tankar kring dessa situationer blev svaren att man reagerade 
spontant eller reflexmässigt, följt av att det ibland är nödvändigt att göra på det här 
sättet för gruppens välmående eller för att få verksamheten att fungera. Andra 
förskollärare valde att fokusera på varje individ för att se till barns bästa, något vi 
utvecklar under rubriken individ. 

Ullis: Kanske något man gör spontant det vet inte jag men lite just det här att vi 
arbetar ju mycket med att vi ska vänta på varandra för det är ett sätt att visa varandra 
hänsyn kan jag tänka… 

Britt: Det blev kanske inte så bra men ibland. så hm, måste man för att få samlingar 
och sånt att funka.. Det är viktigt för dem andra att det blir så ibland. 

Marika: Alltså samtidigt som det är viktigt att lyssna på barnen, att de ska få komma 
till tals, så är det nog också viktigt att de får lyssna på varandra. Alltså är det någon i 
den här samlingen som pratar ja men då förväntar vi oss att kompisarna… Att man 
lyssnar på varandra, vi ställer dem kraven. 

Det demokratiska synsättet kommer främst fram tydligt i tre observationer där det är 
antingen samling eller fruktstund. Under samtliga samlingar går förskollärarna 
igenom barnen i tur och ordning och ser till att alla får komma till tals (och eventuellt 
få sin frukt om det är fruktstund). Informanterna accepterar inte att andra barn 
trängs eller pratar över den som har ordet i någon av situationerna. I intervjuer med 
förskollärarna, när vi lyfter frågor om demokrati, väljer de främst att lyfta hur man 
kan lära barnen att lyssna på och respektera varandra. 

Karina: Det här med att säga förlåt, och stopp, och det här med att man ska respektera 
varandra så… Sen får man ju alltid tala om. Vi har så små barn så man får alltid tala 
om ”nej men stopp nu… Det här är inte riktigt. 

Karina: Då försöker vi att de ska lyssna på varandra och då får man liksom sätta upp 
den här stopphanden att. 

Britt: Där är ju lyssnandet en stor del. Som att lyssna på kompisar och. få komma till 
tals själv. 

Ullis: Men så att, vänta på varandra och sedan turas vi om för att hallen där vi tvättar 
händerna är inte så stor och det finns bara två handfat. 

I samband med denna diskussion lyfter de flesta förskollärare även att man ska vara 
lyhörda gentemot barnens önskningar. I Karinas fall visade hon också på detta då ett 
barn bad om en frukt och man pausade verksamheten för att gå och hämta den 
specifika frukt han önskade sig. 

Ullis: Det är mycket det vi jobbar med och det jag kan påverka det är ju just barns 
inflytande. Hur lyssnar jag till barnen, hur ser jag till att de får inflytande och när de är 
så pass små… Vad ska de vara med och ha inflytande över? Sådant diskuterar vi väldigt 
mycket. 

Britt: Att vara lyhörda inför barnen. Att de ska få vara med och påverka. i förhållande 
till mognad och ålder. 
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Fia: man får ju lyssna in hela tiden och se. Även om vi kanske har en tanke eller en 
aktivitet så måste vi ju ändå lyssna in barnen hela tiden. 

Karina: Vi försöker verkligen att vara lyhörda för barnen och ställer upp på deras 
önskemål. 

4.2 Individen 

Definitionen av individen i detta arbete syftar till människan som individ och 
används för att i motsats till kollektivism se till varje enskild individ i första hand. 

I intervjuerna finns en tendens hos förskollärarna att lyfta den enskilda individen och 
hur man ska arbeta för att varje individ ska tillgodoses i största möjliga mån. Fia 
tycks inte känna att det är nödvändigt att sätta individen mot kollektivet utan väljer 
att helt fokusera på individen. Aktiviteter kan helt skippas om hon känner att barnen 
mår bäst av att vara kvar i sin lek, men om individens önskningar däremot krockar 
med organisationens rutiner sätts organisationen före individen. Ullis och Karina 
menar att verksamhetens ramar begränsar möjligheten att tillgodose alla individer 
enskilt, och väljer då att fokusera på att gruppen som helhet mår bra. Marika har 
tillsammans med sin kollega försökt att lösa denna situation för att alla barn ska ”få 
sitt” genom att anpassa aktiviteter och storlek på barngruppen. 

Fia: Märker vi att barnet inte har intresse av det vi ska göra eller så, så självklart gör vi 
något annat. Eller har vi tänkt en sak, en aktivitet under en dag, men så märker vi att. 
Men, barngruppen just nu leker med något helt annat och har väldigt fin lek och 
samspel. Då lägger vi ju våran idé åt sidan och följer barnens lek i det de gör istället 

Fia: Sitt synsätt emot olika saker tycker jag är viktigt. Men vi pratar ju ständigt om 
"vad är barnets bästa" och att vi alltid ska utgå ifrån barnet. Och att det blir så 
individuellt eftersom alla barn är ju egna individer. 

Karina: Ibland kanske det är några som sitter några andra dagar i veckan, det är 
mycket annat och då tycker jag att det blir lite jobbigt. Det är det. Så ibland känner jag 
faktiskt att jag vill göra något annat, just för att jag känner att jag inte är här för 
barnen tillräckligt, det är ju dem jag… Det var ju därför jag började det här jobbet, för 
att finnas för barnen och idag är det många som har svårt och de behöver ju ännu mer 
närvarande pedagoger. Det är både och där, för de [mötena] behövs ju också. Det är 
jättesvårt. 

Ullis: Halvtimme på morgonen, till lunch, och sedan säger jag hej då innan jag går 
hem. Och det känner jag att det är inte det optimala. Det optimala vore om jag fick tid 
till att vara med barnen för det är det som är mitt jobb. 

Marika: Vi försöker alltid i alla moment även om de är styrda som det här med Arne 
Alligator, för han är ju ett litet projekt det är han ju, som det som vi visade upp på den 
här skärmen. Så försöker vi hitta på så många moment så att det ska passa alla barn 
och de behöver inte vara med på allting om de inte vill för vi [förskollärare] är ju två i 
duo-paren och då är det ju så att ja men de barn som hänger på mig, och vill det, de är 
med och de andra får liksom vara med min kollega eller göra det de själva vill göra. […] 
Alltså jag och min kollega vi jobbar ju i duo-par så vi har ju 15 barn som vad heter 
det… Men jag känner att man kan ändå, alltså då kanske det får bli så att ibland 
kanske jag har 13 barn och då får hon ha 2 men så länge. Då kanske hon kan tillgodose 
det här barnet, det som den kanske visat att den behöver. 

Genomgående i alla intervjuer var att förskollärarna trycker på barnens rätt att bli 
sedda och här menar de att barn kan känna sig trygga och må bra när de vet att 
förskollärarna finns där för dem. När man som förskollärare lyckas hitta någonting 
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som barnen gläds åt menar flera förskollärare att man har sett till barnets bästa och 
att detta skapar en lust att utvecklas. Karina hävdar vidare att barn som ges respekt 
och uppskattning får uppleva att de blir sedda för den de är. 

4.3 Organisation, säkerhet och styrdokument 

Förskolan och dess styrdokument tillsammans med andra politiska beslut styr hur 
verksamheterna ska fungera och sätter ramar för hur den kan utformas. Även andra 
juridiska beslut, lagar och säkerhet, har lyfts under intervjuer och får då plats i det 
här avsnittet. I denna del lyfts de intervjuade förskollärarnas tankar som handlar om 
hur dem ser på och kopplar styrdokumenten och politiska beslut till 
barnkonventionen. Detta är en trend vi såg hos majoriteten av respondenterna. 
Organisation är ett begrepp som vi använt för att kategorisera sådana tendenser som 
vi sett som handlar om det som sker runt verksamheten. Detta kan gälla allt från 
planering av den dagliga verksamheten till större administrativt arbete. 

Britt kopplar artiklarna till läroplanen och den värdegrund som finns uttryckt där och 
menar då att det som står i barnkonventionen redan står i läroplanen. Några 
förskollärare menar att mycket av det som står i artiklarna är sådant de redan jobbar 
med, även om förskollärarna erkänner att de inte är alltför bekanta med 
barnkonventionen. Flera förskollärare har med sig en likabehandlingsplan som de 
visar upp för oss och Karina påpekar hur viktigt det är att barnen vet vilka rättigheter 
de har. 

Britt: Alltså tolvan(Artikel tolv i Barnkonventionen) är ju mer, att det står att, det är de 
barn som är i stånd att bilda egna uppfattningar ska få uttrycka dessa. Och det... det 
känner jag ju att det finns ju uttryckt i läroplanen med. 

Karina: Så då måste de ju verkligen få samma rättigheter som vi, fast på deras nivå 
liksom. Att man ändå visar att det finns medmänsklighet, det finns… Jag har så svårt 
att säga, hitta orden… Ja, fri vilja eller vad ska jag säga. Demokrati. Att det finns 
möjligheter, som egentligen ska finnas och alla har rätt att ha. 

Fia: Men det känns ändå som att man har pratat ihop sig över hur vi vill ha det över... 
Mer såhär vilken värdegrund, barnsyn vi har, vilken pedagogik och sådär. Att man 
ändå jobbar ihop en gemensam grundsyn. 

Vissa förskollärare menade att de administrativa delar kunde ta upp för mycket tid i 
verksamheten och att förskollärare gärna skulle få mer tid tillsammans med 
barngruppen för att på så sätt skapa en lugnare plats för barnen att vistas i. Karina 
ansåg att det var en stor skillnad mot hur det var tidigare inom yrket och att 
förskolläraryrket har förändrats från att man som förskollärare är mycket 
tillsammans med barngruppen till att man har många uppgifter som rör 
verksamheten i stort. 

Ullis: Jo, jag skulle vilja säga att jag skulle vilja ha mer tid till att se barnen. I dagens 
läge så är jag inte bara förskoleläraren, i mitt förskolelärarjobb så är det liksom… Jag 
ska gå på möten, för att så att säga min extra aktivitet det är matte så i vårat förskole 
områden då har vi matte-grupp och då träffas vi 1-2 pedagoger från varje förskola där 
vi pratar om hur vi jobbar med matte, för att föra det framåt. Vi har andra möten som 
man måste gå på så vi är borta väldigt mycket från barngruppen 

Karina: Vi är ju här för barnen. Och tyvärr så är det ju mycket som händer som också 
ska vara på barnens tid tycker jag. Jämfört med hur det var förut. Det är mycket möten 
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hit och dit och det är olika grupper så… Ja det är liksom mycket sånt och ibland kan 
det vara lite splittrat tycker jag. 

En situation där verksamhetens rutiner prioriterades över individen var då det var 
dags för lunch på en småbarnsavdelning. 

Ett barn ville inte sätta sig i stolen utan protesterade, pedagogen valde att lösa detta 
genom att sätta pojken i stolen sist och alltså ta övriga barn först. Även då ville barnet 
inte sätta sig i stolen men blev placerade där ändå. Pedagogen spekulerade 
tillsammans med en annan pedagog om möjligheterna att barnet inte mådde så bra 
just den dagen, sedan fick alla barn en bit av ett rån medan de väntade på maten. Det 
protesterande barnet stryks då över magen och lugnar sig när rånet ges. 

- Utdrag ur observation 1:2 

Britt lyfter hur viktigt det är att barnen känner sig trygga i förskolan och att det finns 
en säkerhet som både barnet och föräldrarna upplever. Om barnet själv mår dåligt 
ska personalen ha skapat en så pass trygg miljö att barnet vågar berätta detta och det 
ligger hos förskollärarna att hjälpa barnen när något gått fel. Detta kan vara i form av 
samtal med vårdnadshavare om förskollärarna känner att barnets bästa inte sätts i 
fokus hemma, men även då de misstänker att ett barn far illa i hemmet och är 
skyldiga att anmäla detta. 

Britt: Att barnets bästa ska komma i främsta rummet. Det använder vi ju nästan alltid 
när vi går in i samtal om barn som inte. Där vi inte tycker att föräldrarna uppfyller 
dem. De behov som barnen har.. att det måste komma i främsta rummet och att vi 
har... Det har ju också med skydd och omvårdnad att göra. 

4.4 Pedagogik 

I detta avsnitt behandlas resultat där förskollärarna gjort direkta kopplingar mellan 
barnkonventionen och barns utveckling och lärande. 

De flesta förskollärare anser att det är viktigt att man alltid lyssnar in och ser barnen 
för att utforma en så bra verksamhet som möjligt där alla barn kan uppleva att man 
tar hänsyn till deras rättigheter. Detta kopplas starkt till barns bästa och 
förskollärarna som lyfter detta menar att om man kan se till barns bästa kan detta 
också bidra till deras utveckling. 

Fia: Det är ju vår uppgift att försöka... Nej men, locka och erbjuda men vill de inte så 
kan man ju inte göra så mycket tycker jag. […] Jo men jag tycker det är viktigt att.. Ja 
men att lyssna in och se, vad är de intresserade av? Samtidigt som man vill utmana 
och vidga deras lärande och utveckling. Alltså lägga lite, jo men så att de utvecklas. 

Britt: Vi känner ju att det viktigaste utav alltihopa i hela läroplanen är ju värdegrunden 
och värdegrundsfrågorna med barnen. För har man inte det så känner vi att då blir det 
svårt med allt annat lärande. 

Karina: Vi tycker det är viktigt att vi ser varje barn och då ger man dem den 
möjligheten så då utvecklas ju dem hela tiden. Och då får man hela tiden öka, eller ja… 
Det är så svårt att förklara men man måste ju hela tiden ge dem nya möjligheter så att 
de får rätt steg och gå liksom. 

Ullis: Ju mer jag är här, ju mer ser jag vad de kan och ju mer kan det bli sådana här 
spontana situationer där jag kan… Ja jag kan fånga upp, lyfta, utveckla och jag kan… 
Ja, gå vidare i deras utveckling och mycket sånt. 



21 
 

Grundläggande för att skapa en lustfylld stund för barnen är att man lägger 
aktiviteten på barnens nivå, menar flera förskollärare. Då kan barnen komma till sin 
rätt, vilket menas vara att se till barns bästa. Att uppmuntra barnen och låta dem 
känna sig som en tillgång i gruppen hjälper dem också att utvecklas, påpekar Britt. 

Arbetslaget och förskollärares utveckling är ytterligare något som lyfts av ett par 
förskollärare. Att man kan diskutera i arbetslaget och våga utmana varandra för att 
vidga sina synsätt är något som kan hjälpa barnen vidare också. 

Fia: Ja, men som vi har ju planeringar varje vecka och då har vi ju mer tid att sätta oss 
ner hela arbetslaget […] om det är någon pedagogisk situation som man kanske har 
olika åsikter om att man vågar göra de här, som vi kallar pedagogiska kullerbyttorna. 
Vågar utmana varandra liksom, man kan vidga sitt synsätt emot olika saker tycker jag 
är viktigt. 

Ullis: Att vi kanske behöver väcka den här frågan och diskutera när vi sitter själva. 
Alltså att vi reflekterar över ”hur gör vi?” så att man blir mer medveten om hur man 
gör och utifrån det så kan man ju kanske hitta nya infallsvinklar. 

För att bidra till barns utveckling menar flera förskollärare att det är viktigt att 
barnets bästa är en stor del av verksamheten, även om detta ter sig på lite olika vis i 
olika verksamheter: Några förskollärare menar att barnen ska få större frihet att 
själva välja vilka delar av verksamheten de vill vara med i, samtidigt som några 
stunder är obligatoriska för att barnen ska få lära sig att lyssna på varandra. Fia har 
dock inte sagt någonting om obligatoriska stunder utan menar att barnen helt enkelt 
ska få frihet att säga till om och välja vad de vill göra. Karina menar att en mer styrd 
verksamhet kan skapa större trygghet för barnen och att man genom detta ser till 
deras bästa. 

4.5 Etiska ställningstaganden 

Etik handlar om en människas tankar och reflektioner bakom sitt handlande, medan 
moral är just detta handlande utifrån en känsla av vad som är rätt och fel. (NE) Detta 
avsnitt lyfter situationer där förskollärarnas moral har belysts ur observationer för att 
sedan diskuteras i intervju, men också förskollärares egna spontana etiska inlägg i 
intervjuerna. De etiska ställningstaganden förskollärarna gör upplevs starkt kopplade 
till deras tolkning av barnkonventionens artiklar. 

Ett exempel på detta är under en observation av Fia i vattenrummet där en flicka kom 
in avklädd och gråtandes. I intervjun förklarar Fia att flickan aldrig varit i 
vattenrummet tidigare och att hon förmodligen tyckte att det var lite läskigt. “Jag vill 
inte tvinga henne att vara här om hon inte tycker att det är kul.” 

Förskolläraren plockar upp flickan och går runt med henne, berättar om vad man kan 
göra i vattenrummet och visar olika leksaker för att väcka intresse hos flickan. Efter en 
stund intresserar sig flickan för vad barnen gör och tystnar. Ett barn till kommer in i 
rummet (avklädd utanför av annan personal) och flickan som tidigare blev ledsen 
börjar åter att gråta. Förskolläraren konstaterar att flickan inte vill vara med i 
vattenrummet och tar ut henne därifrån för att klä på henne igen. Flickan svarar 
genom att sluta gråta och går tillbaka till hemviste leende. 

- Utdrag ur observation 1:1 
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Ett par förskollärare till har i intervju uttryckt vikten av att man lyssna på vad barnen 
vill och försöker att i största möjliga mån uppfylla barnens önskningar för att göra 
deras tid i förskolan lustfylld och uppmuntrande. Här har förskollärarna alltså 
uttryckt en vilja att följa barnens egna önskemål. 

En annan vinkel på etiska ställningstaganden är då förskollärarna valt att lyfta hur 
barnen är emot varandra. Här har tre av de intervjuade uttryck att de vill att barnen 
ska lyssna och respektera varandra, men hur förskollärarna visar detta i 
verksamheten varierar. Marika och Britt upplever att ibland är skarpa tillsägelser 
nödvändiga för att barnen ska förstå vikten av att man lyssnar på varandra och 
respekterar gruppen. Karina var mer inne på att hjälpa barnen att se vad det är som 
har hänt genom att förklara situationen och varför kompisen blev ledsen eller 
liknande. 

Karina: Eftersom de är så små så måste man ju hela tiden tala om hur man gör och vad 
som händer så att… Men vi försöker ju hela tiden men de är jättefina mot varandra de 
lär sig fort tycker jag, barnen och de är gärna med och klappar [på kinden] efter, även 
om de inte kan säga ordet så är de där och klappar. 

De flesta förskollärare vill även att man i arbetslaget lyfter och diskuterar situationer 
eller agerande som går att ifrågasätt. Förskollärarna menar här att det är viktigt att 
man kan diskutera med varandra och våga lyfta sådant som kan vara mer känsligt. 
Marika menar att hon till och med kan stoppa kollegor i skeendet om hon upplever 
att de gör något som inte stämmer överens med barnets bästa. 

Marika: Jag har lovat mig själv att alltid stå upp för barnen om jag känner att de blir 
kränkte av personal. Det är svårt att gå emot en kollega på det sättet, men jag känner 
att om jag tar på mig det här och gör det så kan jag gå hem med gott samvete.  



23 
 

5 Analys 
5.1 Kollektivet och det demokratiska synsättet möter 

individen 

Vi upplever att förskollärarna som väljer att lägga fokus på verksamheten och 
gruppen som helhet ofta ser hinder i arbetet. Detta kan handla om ramarna som 
arbetet måste ske inom eller en specifik individ som uppstår som hinder för gruppens 
välmående. Det vi främst upplever intressant är hur man arbetar och/eller tänker 
kring nämnda hinder. Administrativa hinder som finns tycks inte upplevas som 
något man kan ändra på, medan det verkar vara betydligt enklare att tillrättavisa 
individerna som motarbetar målen verksamheten satt upp för barngruppen. Det 
administrativa fokus beskrivet ovan vill vi ställa i motsats till förskollärarna som 
väljer att fokusera på individen och ser stora möjligheter att ändra verksamheten och 
planeringen. Utifrån en observation av Fia under en sångsamling tolkar vi det som att 
hennes syn på dessa situationer skiljer sig från övriga förskollärare, då själva stunden 
och arbetssättet hos förskollärarna såg så pass annorlunda ut i jämförelse. Om ett 
barn väljer att göra någonting annat under samlingen är det accepterat och man 
fortsätter samlingen även utan det barnet. 

Barnen blir ombedda att gå in i respektive rum för samlingen och när jag kliver in ser 
jag bilder på barnen fastklistrade i golvet som en cirkel. Det framkommer att dessa är 
placeringar för var barnen ska sitta under samlingen, en ordning som dock inte hålls 
utan barnen sätter sig/står där de vill och andra barn leker med annat under 
samlingen. Pedagogerna är inte hårda med hur det ska vara på samlingen utan tillåter 
barnen att göra det de vill. 

– Utdrag ur observation 1:2 

Utifrån det här ser vi att det många gånger finns skillnader i hur förskollärare ser på 
hur man ska lägga upp verksamheten för barns bästa. Vissa anser att barnens bästa 
främst handlar om att anpassa verksamheten till gruppens bästa. Andra menar att 
verksamheten istället främst måste anpassas efter varje individ.  

Det finns alltså även situationer där individen sätts framför gruppen i den mening att 
varje individs utveckling i varje givet läge prioriteras över en mer generell utveckling 
hos gruppen. I situationerna där individen får fokus kan övriga gruppen ses mer som 
ett bihang. Vi lyfter här ett exempel där fokus ligger på att tillgodose två specifika 
barn medan övriga gruppen hamnar utanför detta fokus. 

… vi [förskollärare] är ju två i duo-paren och då är det ju så att ja men de barn som 
hänger på mig, och vill det, de är med och de andra får liksom vara med min kollega 
eller göra det de själva vill göra. […] Alltså jag och min kollega vi jobbar ju i duo-par så 
vi har ju 15 barn som vad heter det… Men jag känner att man kan ändå, alltså då 
kanske det får bli så att ibland kanske jag har 13 barn och då får hon ha 2 men så 
länge. Då kanske hon kan tillgodose det här barnet, det som den kanske visat att den 
behöver. 

Förskollärare i intervjuerna har i de flesta fall ett demokratiskt synsätt och vill 
utforma verksamheten efter principen att låta varje barn komma till tals. Utifrån 
intervjuerna ser vi två utgångpunkter för hur demokrati utformas i verksamheterna. 
Det ena handlar om att låta barnen vara öppna och demokratiska mot varandra 
snarare än hur deras viljor ska influera verksamheten.  
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Britt: Där är ju lyssnandet en stor del. Som att lyssna på kompisar och.. få komma till 
tals själv. 

Det andra förhållningssättet riktar sig mot på barnens vilja som något som ska få 
influera hela verksamheten och vi gör tolkningen att barns delaktighet får rum i detta 
sammanhang. 

Ullis: Det är mycket det vi jobbar med och det jag kan påverka det är ju just barns 
inflytande. Hur lyssnar jag till barnen, hur ser jag till att de får inflytande och när de är 
så pass små… Vad ska de vara med och ha inflytande över? Sådant diskuterar vi väldigt 
mycket. 

Vi tolkar bägge utgångspunkterna som att de lyfter gruppen före individen. Delvis 
genom att individerna måste lyssna på de övriga i gruppen, en tanke som 
förskollärarna kopplar till fostran och skapandet av goda samhällsmedborgare. 
Förskollärarna uttrycker en vilja att tillgodose majoriteten av rösterna och menar att 
man inte kan låta alla barn få sin vilja igenom även om alla barn ändå får sina röster 
hörda. Individen får i dessa fall ta ett steg tillbaka för gruppens önskan. Detta 
motsätter Marikas uttryckta vilja att tillgodose alla barns behov och inte endast 
gruppen. Även om det är ett eller två barn som har uttryckt att de vill något kan de få 
sin vilja igenom även om övriga i gruppen inte vill vara med på det. 

Marika: … vi [förskollärare] är ju två i duo-paren och då är det ju så att ja men de barn 
som hänger på mig, och vill det, de är med och de andra får liksom vara med min 
kollega eller göra det de själva vill göra. […] Alltså jag och min kollega vi jobbar ju i 
duo-par så vi har ju 15 barn som vad heter det… Men jag känner att man kan ändå, 
alltså då kanske det får bli så att ibland kanske jag har 13 barn och då får hon ha 2 men 
så länge. Då kanske hon kan tillgodose det här barnet, det som den kanske visat att 
den behöver. 

Här tolkar vi att det återigen handlar om att man måste göra ett val mellan gruppen 
och individen. I de lägen där man måste prioritera det ena före det andra verkar 
majoriteten av förskollärare välja att prioritera gruppen. Detta kan bero på att man 
upplever det som ett lättare val att göra, då uppfattningen är att man kan tillgodose 
större delen av gruppen och därmed fler barn än om man prioriterar individen. I de 
fall där övriga förskollärare prioriterar individen först tycks deras uppfattning 
snarare vara att man kan tillgodose alla individers behov under dagen och därmed 
väljer man att anpassa verksamheten och planeringen för att uppnå detta mål. Varför 
förskollärare väljer att sätta individens utveckling i fokus kan bero på att man inom 
den svenska förskolan har en lång tradition av att göra detta och detta kan kopplas till 
ett utvecklingspsykologiskt synsätt, menar Johansson och Pramling-Samuelsson 
(2003). Vidare anser författarna att det kan vara svårt för förskolan att prioritera 
mellan gruppen och individen. Gustafsson (2011) och Nordenfalk (2004) 
problematiserar också situationerna där en förskollärare måste prioritera individen 
eller gruppen, och menar att man måste finna en balans i detta avseende. 

5.2 Organisation, individ och pedagogik möter 
varandra 

Förskollärarna själva har lyft just hur delar av organisationen kommer i vägen för 
arbetet med barnen både i allmänhet och på en individuell nivå. Vad gäller rutiner 
som är låsta, som matstunder och möten, är det ingen förskollärare som lyfter att det 
går att justera. Delarna av organisationen som vi kallar låsta upplevs alltså 
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oföränderliga av samtliga informanter. Ett par förskollärare menar dock att den egna 
planeringen och delar av verksamheten som arbetslaget har större kontroll över går 
att anpassa helt efter barnen i verksamheten. Dock har de två förskollärarna, bland 
annat Fia, svårt att skjuta på de låsta rutinerna. 

Ett barn ville inte sätta sig i stolen utan protesterade, förskolläraren valde att lösa 
detta genom att sätta pojken i stolen sist och alltså ta övriga barn först. Även då ville 
barnet inte sätta sig i stolen men blev placerade där ändå. Förskolläraren spekulerade 
tillsammans med en kollega om möjligheterna att barnet inte mådde så bra just den 
dagen, sedan fick alla barn en bit av ett rån medan de väntade på maten. Det 
protesterande barnet stryks då över magen och lugnar sig när rånet ges. 
  – Utdrag ur observation 1:2 

Karina: Vi är ju här för barnen. Och tyvärr så är det ju mycket som händer som också 
ska vara på barnens tid tycker jag. Jämfört med hur det var förut. Det är mycket möten 
hit och dit och det är olika grupper så… Ja det är liksom mycket sånt och ibland kan 
det vara lite splittrat tycker jag. 

Vi tolkar det här som att förskollärarna upplever att man inte kan anpassa 
verksamheten efter barnen i de låsta rutinerna och att detta fenomen kan upplevas 
som ett hinder även om de samtidigt upplever att det finns ljusa sidor med möten. 
Karina menar även att rutinerna kan skapa trygghet för barnen i verksamheten. 
Oavsett om de låsta rutinerna upplevs positivt eller negativt prioriteras de i vilket fall 
framför det enskilda barnets behov. 

Att förskollärarna känner sig låsta inom rutinerna kan bero på att de är låsta efter vad 
som krävs av dem i verksamheten. Möten framförallt kretsar främst kring sådant som 
är relevant för organisationen och måste utföras. Därför kan man som förskollärare 
inte välja att arbeta med barngruppen istället och mötena blir därmed obligatoriska. I 
Karinas intervju lyfter hon ämnes-lyft som kommunen bestämt att man ska ha och då 
försvinner några förskollärare i veckan för att träffa andra förskollärare inom samma 
ämnesområde. Då sådana administrativa beslut ligger hos kommunen finns ingen 
möjlighet för förskolan att motsätta sig den typen av beslut. 

Rutiner används utifrån ett resonemang att det ska ge barnen i gruppen en typ av 
trygghet som ska på något sätt ska vara positivt för barngruppen. De vet vad som ska 
hända och kan därför förstå hur verksamheten är upplagd under dagen. 

Vi har ju en sångsamling innan lunch varje dag för att skapa en rutin, ehm.. Vi ser att 
barnen tycker det är kul. Vissa barn går ju runt i rummet och vi tillåter ju vi vill ju inte 
att de ska sitta bara statiskt(?) i en ring utan vi vet ju att små barn även vill röra på sig 
och vi tänker nog att de ändå lyssnar in ja men. 

Vi tolkar det som att Fia i dessa lägen motsäger sig själv en aning. Å ena sidan tillåter 
hon barnen att röra sig fritt och gå ifrån planerade aktiviteter som sångsamlingen, 
men när det handlar om matsituationen tolkar vi det som att hon upplever att den 
rutinen prioriteras över barnen. En tolkning av detta är att hon tycker det är bäst för 
barnet att ta del av matstunden och äta någonting även om detta tycks gå emot 
barnets vilja. 

Förutom att möten inom organisationen kommer i vägen för förskollärarnas fokus på 
barnet upplever Ullis att det även minskar möjligheterna till pedagogiska situationer 
där hon kan hjälpa barnen att utvecklas och lära sig. 
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Ullis: Jag ska gå på möten, för att så att säga min extra aktivitet det är matte så i vårat 
förskoleområde då har vi matte-grupp och då träffas vi 1-2 pedagoger från varje 
förskola där vi pratar om hur vi jobbar med matte, för att föra det framåt. Vi har andra 
möten som man måste gå på så vi är borta väldigt mycket från barngruppen. [...] Ju 
mer jag är här, ju mer ser jag vad de kan och ju mer kan det bli sådana här spontana 
situationer där jag kan… Ja jag kan fånga upp, lyfta, utveckla och jag kan… Ja, gå 
vidare i deras utveckling och mycket sånt. 

Vi uppfattar det som att förskollärarna generellt sätt känner att man kan ändra på 
eller helt ta bort egen planering i verksamheten med utgångspunkt hos barnen, 
medan det mer administrativa arbetet såsom möten är oföränderligt.  

Vi tolkar det som att aktiviteterna som finns i förskolan inte endast riktar sig till 
barnens bästa utan det finns även andra delar i förskolans verksamhet som 
förskollärare måste ta hänsyn till, exempelvis administrativa delar och planering som 
tar tid från barnen. Ett par förskollärare ifrågasätter detta och menar att de jobbar 
där för att finnas där för barnen och inte för att gå på möten, men samtidigt upplevs 
mötena som utvecklande och vidareutveckling hos förskollärarna är något som de 
menar är positivt för barnen. Dilemmat ligger då kring om man ska ta så pass mycket 
tid till alla möten, eller om förskollärarna istället ska fokusera på barnen - vilket trots 
allt är deras uppdrag. 

5.3 Etiska ställningstaganden i jämförelse med övriga 
genomgående teman 

Vår studie visar att förskollärarna har olika syn på vem som har högst prioritet i 
verksamheten: individen eller gruppen. Fia har exempelvis lagt fokus på individen, 
något som framgår tydligt både i intervjun och i observationerna. Vi tolkar det som 
att hon upplever att hon kan tillgodose alla barns behov på en individuell nivå utan 
att lägga fokus på gruppen som helhet.  

Förskolläraren plockar upp flickan och går runt med henne, berättar om vad man kan 
göra i vattenrummet och visar olika leksaker för att väcka intresse hos flickan. Efter en 
stund intresserar sig flickan för vad barnen gör och tystnar. Ett barn till kommer in i 
rummet (avklädd utanför av annan personal) och flickan som tidigare blev ledsen 
börjar åter att gråta. Förskolläraren konstaterar att flickan inte vill vara med i 
vattenrummet och tar ut henne därifrån för att klä på henne igen. Flickan svarar 
genom att sluta gråta och går tillbaka till hemvisten leende. 

- Utdrag ur observation 1:1 

Britt och Ullis har å andra sidan lagt fokus på gruppens välmående framför individen. 
Ullis menar att man inte kan tillgodose alla barn i alla situationer och därmed strävar 
hon efter att tillgodose gruppen och skapa glädje hos barnen på det viset. Resurserna 
som finns i verksamheten räcker inte till och det är där det finns hinder, menar Ullis. 

Sedan är det ju inte alltid barns bästa att de är nöjda och lyckliga hela tiden, för att 
nöjd och lycklig blir du ju när du får exakt vad du vill. Och det kan vi inte uppfylla här, 
du kan inte få exakt som du vill för det är 20 andra barn som också ska vara med och 
dela på sakerna. Och då blir ju de ledsna och då är de ju inte glada längre, men att de i 
det stora hela faktiskt mår bra och har det bra utifrån de förutsättningar vi har här på 
förskolan. 
 
Barnen dansar runt i en ring under sången och ett barn börjar springa runt utanför 
ringen. Barnet får en kort tillsägelse men fortsätter. [...] Samlingen fortsätter med en 
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ny låt och barnen börjar sjunga och göra rörelser till sången och tillsammans med 
pedagogerna. Under denna låt börjar barnet knuffa de andra och får varningen att 
denne får ta det lugnt eller så får barnet inte vara med under samlingen mer. Tillslut 
får barnet lämna rummet tillsammans med en pedagog. Pedagogen kommer tillbaka 
efter en kort stund utan barnet. 

- Utdrag ur observation 3:2 
 
Vi upplever att det är problematiskt för förskollärarna i deras strävan att alltid se till 
barns bästa, då de ofta sätter gruppen och individen mot varandra. Detta kan bero på 
att de känner sig begränsade av det administrativa arbetet och resurserna som finns 
tillgängliga. I denna begränsning upplever vi att förskollärarna känner sig 
otillräckliga och att de då försöker se till så många barn som möjligt istället för varje 
individ och därmed uppstår dessa motsättningar mellan individen och gruppen. Vi 
tolkar Fias tankesätt som att hela verksamheten är individuellt anpassad och ska vara 
det, och hon ser därmed inte begränsningarna som andra förskollärare upplever. 
Givetvis kan det finnas begränsningar även i Fias arbets- och tankesätt som hon inte 
lagt märke till under denna studie. 

Vad gäller etiska ställningstaganden i förhållande till barns bästa har förskollärarna 
även här valt att ifrågasätta olika delar av/utanför verksamheten. Britt menar att det 
är viktigt att förskolan är en trygg miljö för barnen och att man som förskollärare 
måste vara uppmärksam gentemot hur barnet mår. Hon lägger här fokus vid problem 
som kan uppstå i hemmet och menar att om man ser barn som far illa utanför 
förskolans verksamhet måste man direkt kunna ta upp det med vårdnadshavare. 
Marika väljer istället att koppla våra frågor till förskollärarens eget agerande och 
säger att hon själv alltid försöker att gå in och stoppa eller säga till en kollega om hon 
upplever att denne beter sig kränkande mot barnet. 

Britt: Att barnets bästa ska komma i främsta rummet. Det använder vi ju nästan alltid 
när vi går in i samtal om barn som inte. Där vi inte tycker att föräldrarna uppfyller 
dem. De behov som barnen har.. att det måste komma i främsta rummet och att vi 
har... Det har ju också med skydd och omvårdnad att göra. 

Marika: Jag har lovat mig själv att alltid stå upp för barnen om jag känner att de blir 
kränkte av personal. Det är svårt att gå emot en kollega på det sättet, men jag känner 
att om jag tar på mig det här och gör det så kan jag gå hem med gott samvete. 

Förskollärarna tolkar barnkonventionens två artiklar utifrån två förhållningssätt 
kring etiska ställningstaganden. Britt ser att hon har en uppgift att skydda barnen i de 
fall där de blir felaktigt behandlade i hemmet. Att hon valde denna tankegång kan 
bero på att de i verksamheten nyligen haft en undersökning kring hur föräldrar ser på 
verksamheten där Britt arbetar och att de fick bra respons på föräldrakontakt och 
trygghet. Det kan också bero på att förskolläraren sätter barns säkerhet högt utifrån 
styrdokumenten som finns i förskolans verksamhet. Det kan vara på grund av att, 
som Lindelöw och Olsson (1991) skriver, att man som förskollärare har en 
anmälningsplikt vilket är något som Britt lyfter upp i intervjun och därmed tolkar vi 
det som att barns säkerhet är viktigt för henne. 

Vi tolkar det som att Marika har en annan syn på det etiska ställningstagandet och 
menar att man som förskollärare måste kunna “försvara” barnen i förskolans miljöer 
från kränkande behandlingar av andra anställda på förskolan. Vidare tolkar vi detta 
som att hon känner att barn ofta kan bli utsatta för en behandling som är kränkande 
mot barns rättigheter. Marika uttrycker att för att hon ska kunna gå hem med “ett 
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gott samvete” måste hon kunna poängtera händelser och diskutera med andra 
förskollärare och på så sätt utveckla verksamhetens arbete.  

5.4 Återkommande begrepp 

I detta avsnitt tar vi upp begreppen som förskollärarna själva lyft genomgående 
under intervjuerna. Dessa återkommande begrepp används av informanterna för att 
beskriva det pedagogiska arbetet i förskolorna utifrån dem valda artiklarna ur 
barnkonventionen. 

5.4.1 Lyhörda mot barnen 
Flera informanter talade om att de vill vara lyhörda mot barnen. Med detta menade 
de att de vill kunna lyssna på barnen och använda barnens egna viljor och röster för 
att utveckla och arbetet i verksamheten. Förskollärarna som tog upp just att vara 
lyhörda inför barnen gjorde detta i samband med artikel 12 i barnkonventionen. 

Karina: Vi försöker verkligen att vara lyhörda för barnen och ställer upp på deras 
önskemål. 
 
Britt: Att vara lyhörda inför barnen. Att de ska få vara med och påverka... i förhållande till 
mognad och ålder. 

 
Vi tolkar det som att förskollärarna vill lyssna på barnen i förskolan och visa att 
barnens viljor är något som man tar hänsyn till och använder sig av för att utveckla 
verksamheten så att den blir en verksamhet som alla är delaktiga i. Britt ställer 
barnets påverkan i förhållande till ålder och mognad. Vi tolkar det som att 
förskolläraren anser att det finns gränser för hur man hanterar mognaden i förskolan 
och att vissa barn kan vara mer delaktiga i beslutsprocessen. I samband med detta tar 
flera förskollärare upp att barnen bör lyssna på varandra. 

Marika: Alltså samtidigt som det är viktigt att lyssna på barnen, att de ska få komma till 
tals, så är det nog också viktigt att de får lyssna på varandra.  

 
Det tolkar vi som att det finns en viss begränsning på hur mycket barnen får vara med 
och faktiskt påverka verksamheten och att det i de flesta fall snarare handlar om 
fostran än om att barnen ska få påverka själva verksamheten. 
 

5.4.2 Glädje kopplat till barnets välmående 
Genomgående i intervjuerna när vi lyfte artikel 3 i barnkonventionen var att 
förskollärarna vill att barnen ska känna glädje under sin tid i verksamheten. De 
menade att om barnen känner sig glada under sin tid på förskolan har förskollärarna 
lyckats se till barnets bästa. Dock lyfte Ullis och Karina att detta endast kan ske inom 
vissa ramar. Ullis syftade här till att med den mängd barn som finns i samma 
verksamhet är det inte möjligt att alla barn alltid kan vara helt nöjda och lyckliga, då 
man måste samsas om allt som finns på avdelningen. Samtidigt menade hon på att 
barns bästa är kanske inte alltid att få exakt det som de önskar sig. 

Ullis: Sedan är det ju inte alltid barns bästa att de är nöjda och lyckliga hela tiden, för 
att nöjd och lycklig blir du ju när du får exakt vad du vill. Och det kan vi inte uppfylla 
här, du kan inte få exakt som du vill för det är 20 andra barn som också ska vara med 
och dela på sakerna. Och då blir ju de ledsna och då är de ju inte glada längre, men att 
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de i det stora hela faktiskt mår bra och har det bra utifrån de förutsättningar vi har här 
på förskolan. 

 
Utifrån intervjuerna gör vi den tolkningen att ett par förskollärare inte upplever att 
verksamheten är tillräcklig för att uppfylla önskningen om att alltid se till att alla 
barn är glada, för att på så vis se till barnets bästa. Övriga förskollärare är mer av 
inställningen att det alltid går att kreativt använda vad man har för att kunna 
tillgodose alla barnen. I de senare nämnda verksamheterna upplever vi att 
verksamheten i sig också är mindre låst. En tolkning av vad detta beror på kan vara 
att just de olika tankesätten kring verksamhetens tillräcklighet påverkar arbetet i den 
utsträckningen. 

5.4.3 Se barnen 
I likhet till att vara lyhörda inför barnet handlar ”se barnet” om att kunna hitta barns 
vilja i arbetet. Där lyhördheten handlar om att faktiskt lyssna på vad barnet har att 
säga tolkar vi ”att se barnet som att instinktivt kunna hitta barnens vilja. Även här 
kopplar förskollärarna detta till artikel 12 och Ullis menar att hon vill ha mer tid med 
barnen så att hon ska kunna se barnen mer och då kunna skapa sig en bättre 
uppfattning om vad barnen tycker är kul, intressant och hur man som förskollärare 
ska kunna tillgodose varje barn.  
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6 Diskussion och slutsatser 

6.1 Problematik för barnkonventionen i praktiken 

Av det vi har kunnat se i verksamheterna vi har tagit del av har det funnits stora 
skillnader i hur förskollärare dels tolkar styrdokumenten och dels hur man i 
förskolan tolkar barnkonventionen. Främsta anledningen till detta är förmodligen att 
förskollärare också är människor som har olika erfarenheter och utgångspunkter. 
Varje förskollärare är en produkt av sina erfarenheter och har således sina egna sätt 
att tolka olika direktiv. Vygotskij (1995) menar att de erfarenheter en människa har, 
de intryck man tagit till sig under livet, påverkar hur vi ser på vår omgivning och hur 
vi sedan agerar utifrån erfarenheterna. Erfarenheterna påverkar också vår kreativa 
förmåga att finna lösningar och skapa möjligheter. Eftersom förskolan som 
institution är uppbyggd av en mängd olika individer som påverkar verksamheten är 
det självklart att varje förskola och avdelning kommer skilja sig mycket åt.  Förutom 
alla individer i förskolan som influerar hur den dagliga verksamheten ser ut finns det 
även andra faktorer som påverkar som ekonomi, tid och planering och faktorerna kan 
både vara till verksamhetens fördel eller nackdel. Förskollärare i verksamheten har 
många krav ställda på dem och det kan bli svårt att balansera alla dessa. När 
förskolans personal ställs inför olika sorts krav kan det även vara svårt att ta hänsyn 
till alla barns viljor och alltid i alla lägen sätta barnets bästa först. 

Det kan vara svårt att sätta barnkonventionens artiklar i konkret handling och det 
kan vara så att förskollärare i förskolan helt enkelt måste prioritera andra saker än att 
barn i verksamheten ska få komma till tals i varje givet läge. I dagens förskolor finns 
det en mängd individer med olika behov, några med fler behov än andra, och med 
kraven som ställs på verksamheten kan det blir svårt att kunna se till varje barns 
bästa i varje given situation. Gustafsson menar att artikel 3 och 12 alltid måste finnas 
i åtanke. Det är inte endast ett samhälleligt krav utan det är även lagstadgat genom 
barnkonventionens form som en deklaration gällande barnens rätt i samhället. 
Problematiken, menar Gustafsson vidare, uppstår sedan i hur teori möter praktik, 
något som också vi har märkt tydligt. Denna undersökning visar på att 
barnkonventionen kan tolkas på flera olika sätt, vilket leder till att man undrar om 
barnkonventionen, specifikt artikel 3 och 12, är tillräcklig för att konkret lyfta barns 
rättigheter. 

Vi har också tidigare lyft det demokratiska synsättet som många förskollärare påvisar 
och vill förmedla vidare till barnen. Detta synsätt innebär vidare att det oftast är 
majoriteten som blir tillgodosedd i en given situation där det uppstår konflikt mellan 
olika viljor. Marika har utvecklat ett arbetssätt som gör att även minoriteten får 
möjlighet att bli tillgodosedd, något vi tidigare lyft. Här vill vi lyfta den problematik 
som kan uppstå när man främst ser till majoriteten och gruppen som helhet, snarare 
än då man individualiserar verksamheten mer. Vi känner att förskolläraren här måste 
göra ett etiskt ställningstagande kring var gränsen går för hur mycket majoriteten får 
påverka hela verksamheten och när en individ har rätten att få sin vilja igenom. Även 
om alla individer får göra sina röster hörda, uttrycker artikel 12 att barnets åsikter ska 
sättas i förhållande till mognad och ålder, vidare står det inte i vilken utsträckning 
barnets åsikter bör påverka verksamheten. Om förskolläraren väljer att se till 
barngruppen som helhet och en aktivitet planeras som flera barn inte vill ta del av: 
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Måste det då vara med på aktiviteten? Kanske kopplar man detta till stunderna då 
man som förskollärare vill utmana barnen för att bidra till deras utveckling, men om 
ett barn inte vill gå ut på gården en kall vinterdag, ska barnet behöva göra det då? 
Gustafsson (2011) menar att man för barnets bästa ibland måste kunna kompromissa 
för att den dagliga verksamheten ska kunna flyta på. Det är viktigt att kunna göra 
förändringar som utvecklar förskolans arbetssätt. Enligt barnkonventionen gäller alla 
artiklar varje enskilt barn och därmed räcker det inte att skapa en miljö som är bra 
för barn generellt sett. För att följa barnkonventionen ska verksamheten anpassas för 
varje individs bästa, fortsätter Gustafsson. 

6.2 Komplexa krav i förskolans verksamhet 

Vi tror att den problematik som uppstår i det praktiska arbetet delvis uppstår på 
grund av förskollärares egna varierande tolkningar av styrdokumenten, som 
beskrivet i avsnittet ovanför. Vi upplever dock att de svårigheter som uppstår även, 
och kanske främst, kommer utifrån kraven som ställs på verksamheten och 
förskollärarna och hur förskollärarna väljer att “tacklas” med dessa krav. Flera 
förskollärare har uttryckt att möten kommer i vägen för arbetet med barnen, medan 
andra menar att just de stunderna är möjligheter att diskutera hur de kan hjälpa 
barnen vidare i utvecklingen. Dessa skilda meningar kan ha att göra med hur man tar 
vara på mötena. Marika lyfte hur de på hennes tidigare arbetsplats endast fokuserade 
på administrativa delar under deras möten och att det inte kändes lika givande som 
dem möten de har idag, där de diskuterar barnet i större utsträckning. 

Under studiens gång har det även framkommit att rutinerna som finns i 
verksamheten kommer i vägen för arbetet med artikel 3 och 12. Samlingar, 
matstunder, på- och avklädning och liknande aktiviteter som sker rutinmässigt vid 
specifika tider på dagen har strikta upplägg som tycks svåra att lämna. En fråga väcks 
hos oss, kring varför man inte skapar möjligheter att justera dem rutinerna för att 
förskollärarna ska bli nöjda med sin dagliga insats. Här menar informanterna att 
man behöver fostra barnen, lära dem hur man ska vara mot varandra och andra 
kvaliteter som de anser nödvändiga för att skapa goda samhällsmedborgare. 

Informanterna lägger, som vi tidigare nämnt, fokus på olika delar av verksamheten 
när de tolkar artiklarna. Främst lägger förskollärarna det antingen på en individnivå, 
eller så ser det på administrativa delar och barngruppen som kollektiv. Den 
problematik vi ser då fokus läggs på administrativa delar, som tidsplanering och 
utomverksamhetligt arbete, är densamma som de svårigheter vi ser då fokus läggs vid 
gruppen. Då fokus läggs på dessa delar känner vi att individen glöms bort. Gustafsson 
(2011) menar att det är av stor vikt att förskollärare är lyhörda mot barnen och lägger 
vikt vid deras åsikter, även om detta för den skull inte innebär att man frågar barnen 
om alla detaljer i verksamheten utan att man istället ser barnet och tolkar dess behov 
utifrån det. Gustafsson menar vidare att i strävan efter att följa barnkonventionen 
måste förskolläraren i alla moment söka se barnets perspektiv och göra individen 
delaktig i verksamheten. Det handlar inte bara om att göra en god verksamhet för 
gruppen som helhet, utan att tillgodose alla individer i barngruppen.  

6.3 Barns rättigheter – etiska ställningstaganden 

Arbetet med barnkonventionen grundades i en mängd tankar och idéer som uppkom 
långt innan barnkonventionens skapandes. Det var en rörelse som ville förändra 
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synen på barn och försöka ge barnen ett eget skydd i samhället. Ellen Key (1996), som 
var en förespråkare för barns rätt, menade att barn måste kunna utforska och erfara 
sin miljö utan att behöva vara rädda för att bestraffas. Vidare ansåg hon att de enda 
straff barn ska få utstå är att de får erfara effekterna som deras eget handlande 
skapar. I denna rörelse fanns det tankar om att rättigheterna som barnen hade under 
den tiden inte var tillräckliga för att skydda barn mot övergrepp av olika slag. 

Av de intervjuer och observationer som gjorts i arbetet upplever vi att alla 
informanter strävar mot att arbeta på ett sätt som både ser till barns bästa och låter 
barnen komma till tals. Många gånger skiljer sig tolkningar av barnkonventionen åt 
mellan förskollärarna. I arbetet framkom det även tankar kring hur man bör 
behandla barn och vilka rättigheter de ska ha. Marika menade exempelvis att hon 
aldrig vill låta något barn bli kränkt av varken personal eller föräldrar utan att säga 
till. Det visar på ett sätt att tänka som medvetet sätter ett värde vid barns rättigheter 
– något som inte alltid är självklart. I likhet till hur Marika ser på sin yrkesetik anser 
Nordenfalk (2004) att det är upp till varje förskollärare att ansvara för att 
verksamheten behandlar barnen på ett etiskt riktigt sätt. Det perspektiv Marika visar 
att hon har kring barns rättigheter kan hjälpa henne i arbetet med barn och att 
anpassa och utveckla verksamheten för att bättre tillgodose varje barn. Barns 
rättigheter ska inte bara ske när de passar vuxna utan det ska gälla i alla lägen. Det 
gäller därför att man som förskollärare är flexibel i planering och utformning av 
verksamhet för att verksamheten ska kunna flyta på. Gustafsson (2011) är av samma 
mening och påpekar att det är den vuxne som har ansvar för att barnets bästa alltid 
kommer i första rummet.  

Vi har också tidigare lyft det demokratiska synsättet som många förskollärare påvisar 
och vill förmedla vidare till barnen. Detta synsätt innebär vidare att det oftast är 
majoriteten som blir tillgodosedd i en given situation där det uppstår konflikt mellan 
olika viljor. Marika har utvecklat ett arbetssätt som gör att även minoriteten får 
möjlighet att bli tillgodosedd, något vi tidigare lyft. Här vill vi gå igenom den 
problematik som kan uppstå när man främst ser till majoriteten och gruppen som 
helhet, snarare än då man individualiserar verksamheten mer. Vi känner att 
förskolläraren här måste göra ett etiskt ställningstagande kring var gränsen går för 
hur mycket majoriteten får påverka hela verksamheten och när en individ har rätten 
att få sin vilja igenom. Även om alla individer får göra sina röster hörda, uttrycker 
artikel 12 att barnets åsikter ska sättas i förhållande till mognad och ålder, vidare står 
det inte i vilket utsträckning barnets åsikter bör påverka verksamheten. Om 
förskolläraren väljer att se till barngruppen som helhet och en aktivitet planeras som 
flera barn inte vill ta del av: Måste det då vara med på aktiviteten? Kanske kopplar 
man detta till stunderna då man som förskollärare vill utmana barnen för att bidra 
till deras utveckling, men om ett barn inte vill gå ut på gården en kall vinterdag, ska 
barnet behöva göra det då? Gustafsson (2011) menar att man för barnets bästa ibland 
måste kunna kompromissa för att den dagliga verksamheten ska kunna flyta på. Det 
är viktigt att kunna göra förändringar som utvecklar förskolans arbetssätt. Enligt 
barnkonventionen gäller alla artiklar varje enskilt barn och därmed räcker det inte att 
skapa en miljö som är bra för barn generellt sett. För att följa barnkonventionen ska 
verksamheten anpassas för varje individs bästa, fortsätter Gustafsson. 
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6.4 Slutsatser 

Under arbetets gång har flera funderingar väckts hos oss som genomfört studien. Den 
slutsats vi främst vill belysa är att artiklarna 3 och 12, i överenstämmelse med våra 
grundläggande tankar, går att tolka på olika sätt. Förskollärare i de olika 
verksamheter vi har besökt har haft olika förhållningssätt kring hur man arbetar med 
barns bästa och barns rätt att komma till tals. Bengtsson och Bladini (2012) menar att 
barnkonventionen har kommit till för att beskriva barns rättigheter och deras lika 
värde Utifrån denna studie upplever vi att barns rättigheter är väl förankrade i de 
förskolor vi har undersökt. Baserat på denna upplevelse väcks tanken att 
barnkonventionen, trots de tolkningsbara delarna, kanske är tillräcklig utan att 
behöva utvecklas vidare. Dock visar vårat arbete att många förskollärare inte alls 
använder sig av barnkonventionen i själva arbetet utan barns bästa och barns rätt att 
komma till tals är rätt naturliga delar i det vardagliga arbetet genom att de lyfts i 
skollagen och läroplanerna.  

Den problematik vi ser i samband med att artiklarna tolkas på olika sätt är just det 
fokus som förskollärarna lägger på olika delar av verksamheten: Administrativt 
arbete, barn som kollektiv och barn som individer. Johansson och Pramling 
Samuelsson (2003) har lyft denna pedagogiska utmaning och menar att lärare hela 
tiden måste överväga det ena mot det andra för att på så vis prioritera beroende på 
situationen. Även Nordenfalk (2004) lyfter denna avvägning och anser att det är 
viktigt för förskolläraren att finna en balans mellan de avvägningarna och inte alltid 
fokusera på en specifik del. Vi har sett att ett par informanter i undersökningen har 
varierat sig i dessa avvägningar genom att ibland prioritera individen och ibland välja 
att prioritera gruppen eller organisationen, medan andra förskollärare i stora drag 
endast fokuserat på en specifik del av verksamheten. Det finns alltså vissa skillnad 
mellan vad författarna säger och hur verkligheten ser ut, och våran fundering är om 
det hör ihop med hur pass tolkningsbara artiklar 3 och 12 är. Om det funnits en större 
tydlighet i vilken del av verksamheten man ska lägga fokus vid, eller om man skrivit 
ut vikten av att balansera prioriteringarna, hade förskollärarnas arbete då sett 
annorlunda ut?  

6.4.1 Vidare forskningsfrågor 
Vi vill påminna om att denna studie skedde i endast en kommun i Sverige, där 
samma kommun-beslut gäller, men trots detta har vi sett flera skillnader. Efter denna 
realisation väcks funderingar kring vilka skillnader, om några, som finns mellan olika 
kulturer i olika länder. På samma sätt som förskollärarna i denna studie gör 
individuella tolkningar av barnkonventionens artiklar, gör de olika staterna också 
egna tolkningar som sedan interpreteras av deras förskollärare? 

Trots att förskollärarna i undersökningen själva lyfter att barnkonventionen inte är 
något de arbetar med konkret i verksamheten, upplever de ändå att barns rättigheter 
är ett viktigt ämne som de arbetar med genom de olika styrdokument som finns i 
verksamheten. Kan det vara så att barns rättigheter är så pass förankrade hos dessa 
förskolor redan genom att vi har transformerat barnkonventionen i svensk lag? Eller 
har det snarare att göra med barnsynens snabba utveckling ur ett historiskt 
perspektiv? 
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8 Bilagor 

8.1 Bilaga 1 – Barnkonventionen artikel 3 och 12 

Artikel 3 
1. Vid alla åtgärder som rör barn, vare sig de vidtas av offentliga eller privata sociala 
välfärdsinstitutioner, domstolar, administrativa myndigheter eller lagstiftande organ, 
skall barnets bästa komma i främsta rummet. 

2. Konventionsstaterna åtar sig att tillförsäkra barnet sådant skydd och sådan 
omvårdnad som behövs för dess välfärd, med hänsyn tagen till de rättigheter och 
skyldigheter som tillkommer dess föräldrar, vårdnadshavare eller andra personer 
som har lagligt ansvar för barnet, och skall för detta ändamål vidta alla lämpliga 
lagstiftnings- och administrativa åtgärder. 

3. Konventionsstaterna skall säkerställa att institutioner, tjänster och inrättningar 
som ansvarar för vård eller skydd av barn uppfyller av behöriga myndigheter 
fastställda normer, särskilt vad gäller säkerhet, hälsa, personalens antal, och 
lämplighet samt behörig tillsyn. 

 
Artikel 12 

1. Konventionsstaterna skall tillförsäkra det barn som är i stånd att bilda egna åsikter 
rätten att fritt uttrycka dessa i alla frågor som rör barnet, varvid barnets åsikter skall 
tillmätas betydelse i förhållande till barnets ålder och mognad. 

2. För detta ändamål skall barnet särskilt beredas möjlighet att höras, antingen direkt 
eller genom företrädare eller ett lämpligt organ och på ett sätt som är förenligt med 
den nationella lagstiftningens procedurregler, i alla domstols- och administrativa 
förfaranden som rör barnet. 
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8.2 Intervju guide 

1. Vad har du för tankar kring dessa punkter? 
2. Hur arbetar ni i verksamheten utifrån dessa punkter? 
3. (observationsexempel lyfts) Hur reflekterar du kring den här situationen? Vilka 

tankar väcks hos dig? 
4. Hur tycker du man kan arbeta/utveckla arbetet i förhållande till barns bästa? 
5. Hur tycker du man kan arbeta/utveckla arbetet utifrån barns rätt att komma till 

tals? 
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8.3 Missivbrev 

Hej! 

Vi är två lärarstudenter som studerar på Mälardalens högskola med inriktning Lek, 
Lärande och utveckling. Den här terminen genomför vi ett examensarbete inom 
kunskapsområdet pedagogik. 

Beskrivning av undersökningen 
Vi vill ta reda på hur förskollärare resonerar och arbetar kring barnkonventionen och 
skulle verkligen uppskatta att få höra era tankar. Syftet är inte att på något sätt 
värdera verksamheten utan att undersöka och få en djupare förståelse för hur det ser 
ut i en verksamhet idag. 

Metod 
Under våra fältstudier kommer vi observera förskollärares arbete i den dagliga 
verksamheten. Dessa observationer kommer sedan fungera som underlag då vi 
genomför enskilda intervjuer med förskollärarna. Observationen sker under tre 
spridda tillfällen på dagen och sker inom tidsramen av 20 minuter per observation. 
Intervjuerna är uppskattas till ungefär 30 minuter var. 
  
Vi hoppas kunna komma ut till er verksamhet så snart ni har möjlighet och ber er att 
höra av er till oss senast den 27/11 gällande om ni vill medverka eller inte. 

Etik 
Det är frivilligt att delta i vår studie och deltagare kan när som helst avbryta 
medverkan. Insamlad data behandlas konfidentiellt och kommer endast att användas 
för denna studie. Inspelad data kommer förvaras säkert. Information om namn samt 
namn på förskolan kommer inte att nämnas i studien. 
  
Tveka inte att höra av er om ni har några frågor. Tack på förhand! 

  

  

  

  

Kontaktuppgifter 
Mathilda Johansson                                               Rickard Skjoldhammer Klintdahl 
namn@student.mdh.se                                  namn@student.mdh.se 
                                                                                    
  
Handledare: 
Jonas Nordmark 
namn@mdh.se 
  



39 
 

8.4 Arbetsfördelning 

Arbetet har fördelats jämnt mellan oss. Litteraturen har vi delat upp mellan oss och 
utifrån det producerat likvärdig mängd brödtext i arbetets litteraturdel. Genom alla 
delar av arbetet har vi valt att lägga mycket tid till diskussion innan vi skriver. Vi har 
också turats om att skriva i arbetet och högt formulerat meningarna inför varandra. 
På grund av detta arbetssättet finns det ingen del som endast en av oss har skrivit 
utan hela arbetet är gemensamt framtaget. 
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