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Abstract 

The purpose of the study is to contribute with knowledge of interpretation and 

applicable of the Convention on the Rights of the Child in preschool, with the 

background that the Convention on the Rights of the Child becomes Swedish 

law in 2020. I want to investigate how preschool managers and preschool 

teachers relate to the children's convention, and work alongside it in the daily 

activities to gain a better understanding of the difficulties involved in the work 

of the child convention (UNICEF, 1989).  

My questions that are fundamental to the work are:  

• How do preschool teachers and preschool managers describe the preparations 

that are required in pre-school activities for the Convention on the Rights of 

the Child to become Swedish law 2020? 

• How does preschool teachers and preschool managers describe the work on 

the children's convention in the children's group, both current and future? 

In my survey I have used relevant literature, previous research and open-ended 

interviews. The interviews have been conducted at two different preschools in 

two different municipality, one preschool manager and one preschool teacher 

in each municipality. 

The study has shown that they are working on the children's convention at pre-

schools at the present time, but that the work needs to be clarified and high-

lighted for the children but also the guardian.  

 

Keywords 

Children's democracy and rights, preschool, child convention, sociocultural 

perspective, interviews 
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Sammanfattning 

Syftet med studien är att bidra med kunskap om tolkning och tillämplig av 

barnkonventionen i förskolan, med bakgrund av att barnkonventionen blir 

svensk lag år 2020. Jag vill undersöka hur förskolechefer och förskollärare för-

håller sig till barnkonventionen samt arbetar utefter den i verksamheten och få 

en ökad förståelse av vilka svårigheter det finns i arbetet med barnkonvent-

ionen.  

Mina frågeställningar som är grundläggande till arbetet är: 

• Hur beskriver förskollärare och förskolechefer de förberedelser som krävs 

inom förskoleverksamheten inför att barnkonventionen blir svensk lag 2020? 

• Hur beskriver förskollärare och förskolechefer arbetet med barnkonventionen 

i barngruppen, såväl det nuvarande som det kommande?  

I min undersökning har jag använt mig av intervjuer med öppna frågor. Inter-

vjuerna har genomförts på två olika förskolor i två olika kommuner, en försko-

lechef och förskollärare i vardera kommuner.  

Studien har visat att det finns förskollärare som arbetar med barnkonventionen 

på förskolorna i dagsläget, men att det arbetet behöver tydliggöras samt belysas 

för barnen men också vårdnadshavare.  

 

Nyckelord 

Barns demokrati och rättigheter, förskola, barnkonventionen, sociokulturella 

perspektiv, intervjuer   
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1 INLEDNING  

Mitt forskningsområde jag valt att studera rör barns demokrati och barns rät-

tigheter. Jag valde vidare att fördjupa mig i barnkonventionen som blir svensk 

lag år 2020. Syftet med studien är att bidra med kunskap om tolkning och till-

lämplig av barnkonventionen i förskolan, mot bakgrund av att barnkonvent-

ionen ska bli lagstadgad. Under utbildningens gång har jag fått bekanta mig 

med barnkonventionen och förstått betydelsen utav den och hur central den är 

i läroplanen och för förskolans undervisning. I min undersökning vill jag un-

dersöka hur arbetet med barnkonventionen faktiskt ser ut i dagsläget och hur 

förskollärare och förskolechefer ställer sig till att barnkonventionen blir 

lagstadgad och ett styrdokument man måste arbeta tydligt utifrån i förskolans 

verksamhet. 

Sedan 1990 när barnkonventionen antogs har dokumentet varit juridiskt bin-

dande för Sverige, men det har ändå inte varit tillräckligt utan det har funnits 

brister i arbetet med barnkonventionen i Sverige. När barnkonventionen blir 

svensk lag kommer det tydliggöras att barn är egna individer och har egna rät-

tigheter. Genom att barnkonventionen blir lagstadgad får den även högre status 

fastän det inte innebär några nya rättigheter för barnen. Skillnaderna kommer 

framför allt handla om att myndigheter, rättsväsendet och andra beslutsfattare 

kommer ha ett större ansvar och större verkan vid bedömningar, ärenden och 

beslut som rör barn (Unicef, 2018). 

Barnkonventionen kommer ha samma status som andra svenska lagar, till ex-

empel föräldrabalken och socialtjänstlagen. Det innebär att barnkonventionens 

lag ensamt kommer kunna hänvisas till i svenska domstolar, vilket tidigare inte 

varit möjligt. Meningen med barnkonventionen som lägger grunden för barns 

rättigheter är att det ska vara det yttersta skyddsnätet när övriga lagar inte 

räcker till (Unicef, 2018).  

Barnkonventionen blir lag i januari 2020 men kunskapslyftet påbörjades redan 

under sommaren 2018. Många myndigheter började förbereda sig genom att 

öka sin kunskap och kompetens kring barns rättigheter utifrån barnkonvent-

ionen (Unicef, 2018).  

Min förhoppning är att denna studie ska bidra med vilka tankar, erfarenheter 

och vilken syn förskollärare har på hur man arbetar med barnkonventionen i 

dagsläget. Men även vilken betydelse som barnkonventionen har i förskolans 

verksamhet enligt förskollärare och förskolechefer. Jag hoppas även att mina 

informanters tankar och erfarenheter kan vara intressanta och betydande för 

blivande men även verksamma förskollärare och förskolechefer och att min 
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undersökning kan bidra med tankar och erfarenheter om hur arbetet med barn-

konventionen kan se ut i förskolans verksamhet. Mina förhoppningar är också 

att min undersökning kan inspirera och hjälpa verksamma- och blivande förs-

kollärare med att förstå vikten utav barnkonventionen och att inspirera till att 

tydligt arbeta med den i förskolans verksamhet.  

1.1 Bakgrund 

I det här kapitlet kommer jag berätta om barnkonventionens utveckling över 

tid. Jag har tagit del av befintliga texter för att skapa mig en större förståelse 

av barnkonventionen och hur arbetet med den bör se ut i förskolans verksam-

het. Jag synliggör vad som sägs i barnkonventionen och hur det hör ihop med 

skollagen och förskolans läroplan. Sedan lyfter jag vetenskapliga texter som 

grundar sig i barnkonventionen under kapitlet forskningsöversikt.  

I sin avhandling skriver Nina Thelander (2009) hur barnkonventionen utveck-

lats från 1990 och barnkonventionens betydelse i Sverige. 1990 skrev Sverige 

under barnkonventionen och tre år efter det tillsattes det en barnombudsman 

som styr och vägleder genomförandet av barnkonventionen i Sverige och som 

ansvarar över att man tillgodoser alla barns rättigheter. 2005 var det en utred-

ning i Genève i Schweiz där man kom fram till att Sverige hade skapat program 

och reformer där barnens rätt och synpunkter skulle få komma fram, men ut-

redningens ledamöter uttryckte en oro över att barn och unga faktiskt kände att 

de inte hade något inflytande i frågor som rör deras liv i det svenska samhället. 

Thelander skriver vidare att Sverige länge har varit i framkant i diskussioner 

gällande barns rättigheter, men det har varit stora skillnader mellan i olika reg-

ioner och på olika förskolor.  

Hösten 2008 var det en konferens i Sverige anordnad av Europarådet där fo-

kuset låg på att skapa ett Europa som är mer barnvänligt. Stockholmsstrategin 

som den fick hela byggde på skydd, deltagande och tillhandahållande och 

handlade om att, i politiska beslut integrera barnens bästa för att stärka barns 

deltagande, se barn och erkänna att de behöver särskild vård och särskild åtgärd 

och administrationen ska göras mer barnvänlig (Thelander, 2009).  

1.1.1 FN Barnkonventionen 

Barnkonventionen kallas även för FN:s konvention om barnets rättigheter. Det 

engelska namnet för barnkonventionen är Convention on the Rights of the 

Child, förkortat CRC. Redan 1923 skrevs dokumentet Deklarationen om barns 

rättigheter som innehåller fem grundläggande punkter om barns rättigheter och 

1948 stod FN:s deklaration om mänskliga rättigheter färdig. 1959 fanns det en 
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deklaration om barns rättigheter som vädjade till föräldrar, enskilda män och 

kvinnor men även till frivilliga organisationer, lokala och nationella myndig-

heter att de skulle erkänna barnets rättigheter och syftet var att de skulle följas 

genom lagstiftning bland annat (Unicef, 2018).  

Efter ytterligare många år arbete om att vidareutveckla ett sammanställt doku-

ment rörande barns rättigheter stod det första utkastet till barnkonventionen 

redo1978 och en grupp tillsattes som skulle bygga vidare på utkastet. Barnkon-

ventionen stod färdigt och hade fastställts i 20 stater hösten1990. Konvent-

ionen sågs som mer än bara en deklaration om idéer och det var i samband med 

att barnkonventionen fastställdes som barns intressen tydligt sågs i form av 

mänskliga rättigheter och man började arbeta utefter det (Unicef, 2018).  

Riksdagen fattade beslut sommaren 2018 att barnkonventionen ska bli svensk 

lag. I över tio år har UNICEF arbetat för att barnkonventionen ska bli svensk 

lag som innebär att domstolar och myndigheter har en större skyldighet men 

även ökad möjlighet för att sätta barns rättigheter i fokus. Regeringen har till-

satt en utredning som ska kartlägga men även belysa hur den svenska lagstift-

ningen i dagsläget stämmer överens med barnkonventionen (Unicef, 2018).  

Sveriges barnombudsman har tagit fram olika hjälpmedel för att säkerhetsställa 

tillämpningen av barns rättigheter med bakgrund i barnkonventionen. Dessa 

hjälpmedel är till för regioner, landsting, myndigheter och kommuner för att 

underlätta omställningen. Satsningen heter ”Barnrätt i praktiken” och kommer 

pågå mellan år 2017-2019 och är ett kunskapslyft. Även en webbportal har 

tagits fram utav barnombudsmannen, minarattigheter.se, där det finns inform-

ation samt lektionsupplägg som handlar om just barns rättigheter. Webbporta-

len är en bra hjälp för både barn och pedagoger för att de ska kunna skapa sig 

ökad kunskap om barnkonventionen och barns rättigheter. Webbportalen är 

uppbyggd med två sektioner varav den ena sektionen är riktad mot pedagoger 

och den andra mot barn. Den sektionen som är riktad mot barn är åldersindelad 

vilket innebär att varje åldersgrupp kan tillgodogöra sig svårare kunskap fast 

på sin egen nivå (Kahn, 2019).  

Justeringar i andra lagar kan komma att ske framöver och en utredning tittar 

på om svenska lagar är tillräckliga utifrån barnkonventionen. Barnombuds-

mannen har enligt Kahn (2019) förhoppningar om att den nya lagen kommer 

skapa större möjlighet och att man på ett likvärdigt sätt kommer pröva barns 

tillgång till deras egna rättigheter i domstol. Ett stort ansvar ligger på dem som 

jobbar med barn och möter barn genom att dem måste förbereda sig inför den 

nya lagen och genom det kan barnrättslagen få ett genomslag i praktiken. För 

de människor som tar beslut som påverkar barn och/eller arbetar med barn be-
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höver se över hur de följer barnkonventionen och inte enbart känna till barn-

konventionen. Det är viktigt att man arbetar med den och säkerhetsställer att 

man följer lagen (Kahn, 2019).  

Unicef (2018) skriver att skillnaderna som blir utav att barnkonventionen blir 

svensk lag handlar framförallt om att det kommer bli ännu tydligare med att 

barn är individer med egna rättigheter. Ett större ansvar på myndigheter, rätts-

väsendet och andra beslutsfattare kommer få ett större ansvar över att tillämpa 

rättigheterna i barnkonventionen och bedömningar, ärenden och beslut rörande 

barn kommer grunda sig i barnkonventionen.  

I den svenska förskolan kommer man behöva arbeta tydligt utifrån barnkon-

ventionen och barnkonventionen ska vara ett lika viktigt och stort styrdoku-

ment i verksamheten precis som läroplanen är. Barnens rättigheter kommer 

behöva belysas för både barnen själva men också för vårdnadshavare och andra 

vuxna. Barnkonventionen kommer ha samma status som andra svenska lagar 

och något som inte varit möjligt tidigare kommer bli möjligt nu genom att 

barnkonventionen kommer åberopas i svenska domstolar. Tanken med barn-

konventionen är framförallt att fungera som ett skyddsnät när övriga lagar inte 

räcker till (Unicef, 2018).  

Barnkonventionen är uppbyggt på insikter om vilka principer, normer och vär-

deringar som är rätta, gällande barn och ungdomars livsvillkor och liv i hela 

världen. Konventionen bygger framförallt på barnets rättigheter och barnets 

skyldigheter nämns endast fåtal gånger och gäller framför allt att varje barn 

ska respektera andra människors fri- och rättigheter. 1990 trädde barnkonvent-

ionen i kraft i Sverige. Den omfattar alla barn som är under 18 år och riktar sig 

mot det enskilda barnet. Barnkonventionen ska gälla för varje enskilt barn i 

alla länder som anslutit sig till barnkonventionen. Konventionen talar om att 

varje barn har behov som är grundläggande och universella och egna rättig-

heter (Bartley, 2001). 

Bartley (2001) lyfter vidare barnkonventionens innehåll, 54 artiklar. Artiklarna 

omfattar samtliga former utav mänskliga rättigheter, medborgerliga, politiska, 

ekonomiska, sociala samt kulturella. Konventionens artiklar kan delas upp i 

fyra olika kategorier. Den första kategorin är rätt att överleva som handlar om 

rätt till mat, bostad och tillgång till vård. Andra kategorin handlar om rätt till 

utveckling och inbegriper rätten till utbildning, tillgång till information, rätt till 

lek- och fritidsaktiviteter samt kulturella aktiviteter och rätt till tanke- och re-

ligionsfrihet. Tredje kategorin omfattas av rätt till skydd och innebär skydd 

mot utnyttjande, tortyr samt begrepp. Den sista kategorin är barns rätt till att 

delta. Den omfattas av barnens rätt att bli hörd och få uttrycka sin åsikt i frågor 
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som rör det egna livet. Barnens möjligheter ska bli större allt eftersom barnet 

mognar, till att få delta i beslut i familjen, samhället samt skolan. 

Barnkonventionen har även ibland kallas för ”barnrättkonventionen” eftersom 

det är barns rätt som det ska fokuseras på, inte barnen. Det är inte nödvändigt 

att barnen kommer i centrum för åtgärder, vilket det lätt blir med fokus på 

barnen, för att man ska kunna tillgodose deras rättigheter eller beakta barnets 

perspektiv (Qvarsell, 2001). 

1.1.2 Skollagen 

I skollagen (SFS 2010:800, kap 1 § 8) står det beskrivet att alla barn ska ha 

lika tillgång till utbildning både i skolan och i förskolan. Det förklaras vidare 

att oavsett geografisk hemvist och sociala och ekonomiska förhållanden, ska 

alla barn ha lika tillgång till utbildning i skolväsendet. Vidare lyfts även dis-

krimineringslagen (2008:567) som talar om att det finns bestämmelser med 

syfte att motverka diskriminering och främja lika rättigheter och möjligheter 

främst inom ett utbildningsområde oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion, 

funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder.  

Barnkonventionens andra artikel i del ett stärker skollagen (SFS 2010:800, kap 

1 § 8) och diskrimineringslagen (2008:567) genom att det står tydligt beskrivet 

att, barns rättigheter inte ska påverkas av barnets eller dess förälders eller vård-

nadshavares ras, hudfärg, kön, språk, religion, politiska eller annan åskådning, 

nationella, etniska eller sociala ursprung, egendom, funktionsnedsättning, börd 

eller ställning i övrigt (Unicef, 2009, s.14). 

I skollagen (SFS 2010:800, kap. 1 § 10) står det all verksamhet och i all utbild-

ning ska utgångspunkten vara barnets bästa. Det gäller varje människa som är 

under 18 år. Åsikter som barn har ska de ha rätt att fritt få uttrycka och man 

ska tillmäta betydelsen utav åsikterna i förhållande till barns mognad men 

också ålder.  

Även skollagen (SFS 2010:800, kap. 1 § 10) och barnkonventionens tolfte ar-

tikel i del ett, präglar varandra fullständigt. I barnkonventionens tolfte artikel 

står det att, konventionsstaterna skall tillförsäkra det barn som är i stånd att 

bilda egna åsikter samt rätten att fritt uttrycka dessa i alla frågor som rör barnet, 

varvid barnets åsikter skall tillmätas betydelse i förhållande till barnets ålder 

och mognad (Unicef, 2009, s. 18).   

När de gäller citaten/artiklarna i relation till min undersökning så är jag nyfiken 

och intresserad utav att se om mina informanters svar på något sätt förstärker 
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det som står i diskrimineringslagen och/eller skollagen även ifall jag inte spe-

cifikt frågar om det, utan för att jag kan se kopplingar mellan lagarna och barn-

konventionen.  

1.1.3 Läroplan för förskolan 

Sveriges första läroplan för förskolan skapades 1998. Syftet var framförallt att 

läroplanen skulle ange förskolans värdegrund, uppdrag, mål och riktlinjer. Lä-

roplanen var till för alla som arbetade i förskolan och till hela arbetslaget samt 

vägledande för familjedaghem som fanns då (Villanueva Gran, 2011).  

1 juli 2019 träder Sveriges nya läroplan för förskolan i kraft som innehåller 

olika förändringar, både från den första läroplanen från 1998 men också från 

den senaste läroplanen som reviderades 2016.  

De största förändringarna i den nya läroplanen handlar bland annat om att för-

skolan ska spegla de värden som uttrycks i Barnkonventionen. I den första de-

len av läroplan för förskolan står det: ”Utbildningen ska därför utgå från vad 

som bedöms vara barnets bästa, att barn har rätt till delaktighet och inflytande 

och att barnen ska få kännedom om sina rättigheter” (Skolverket, 2018, s. 5). 

Genom hela den nya läroplanen för förskolan är barns bästa och barns rättig-

heter som en röd tråd. Ett av förskolans uppdrag är att barnen ska få möjlighet 

att utveckla en positiv uppfattning om sig själva som individer som är lärande 

och skapande. Förskolans uppdrag är också att barnen ska få förundras över 

nya upptäckter, utrymme för fantasi och föreställningsförmåga och förutsätt-

ningar för bildning (Skolverket, 2018).  

I förskolans nya läroplan står det skrivet om barns delaktighet och inflytande. 

Jag menar att det är tydligt hur barnkonventionen finns inskriven i läroplanens 

mål, utan att det anges. Målen och riktlinjerna under den rubriken kopplas till 

barnkonventionen och innehåller barnkonventionens intentioner. Det står att: 

”Utbildningen i förskolan ska lägga grunden för att barnen ska förstå vad de-

mokrati är. Barnens sociala utveckling förutsätter att de alltefter förmåga får 

ta ansvar för sina egna handlingar och för miljön i förskolan. Barn har rätt till 

delaktighet och inflytande. De behov och intressen som barnen själva på olika 

sätt ger uttryck för ska ligga till grund för utformningen av miljön och plane-

ringen av utbildningen.” (Skolverket, 2018, s. 16). Det är därför speciellt in-

tressant att undersöka hur personal i förskolan tänker omkring hur de skapar 

förutsättningar och miljöer för barn i förskolan när det gäller inflytande och 

delaktighet men också sociala miljöer.   
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1.2 Syfte 

Syftet med studien är att bidra med kunskap om tolkning och tillämpning av 

barnkonventionen i förskolan, med bakgrund av att barnkonventionen blir 

svensk lag år 2020.  

1.3 Frågeställningar 

• Hur beskriver förskollärare och förskolechefer de förberedelser som 

krävs inom förskoleverksamheten inför att barnkonventionen blir 

svensk lag 2020? 

• Hur beskriver förskollärare och förskolechefer det nuvarande arbetet i 

relation till barnkonventionen i barngruppen. 

  



Vad händer inför att barnkonventionen blir svensk lag  Anesa Asic 

8 

 

2 FORSKNINGSÖVERSIKT 

I min forskningsöversikt utgår jag från två centrala vetenskapliga texter i relat-

ion till barnkonventionen. Jag hade stora svårigheter med att hitta tidigare 

forskning som passade till min forskning om barnkonventionen, framför allt 

forskning som gjorts på senare år.  

2.1.1 Förskollärarnas ansvar för arbetet med barnkonventionen 

Kristina Bartley (2001) har skrivit om barnkonventionen och barns rättigheter 

med utgångspunkten att undersöka och belysa lärarna inom förskolans verk-

samhet och skolan som är en viktig yrkesgrupp för att förverkliga innehållet i 

barnkonventionen. De blivande förskollärarna och lärarna måste få kunskap 

om FN:s barnkonvention och dess innehåll för att de ska kunna arbeta utefter 

den för att barnets rättigheter tillvaratas i förskolan och i det övriga samhället. 

Forskningen som Bartley (2001) gjort har visat att barn tillbringar stor tid i 

förskolan och att förskollärarna ansvarar för att skapa möjligheter till delaktig-

het samt inflytande. Man bör se barnet huvudsakligen som aktör ut ett skol- 

och lärarperspektiv vilket innebär att se barnen som deltagare med kapacitet 

att framföra sina egna åsikter, men även som människor under utveckling. 

Detta är en följd av att konventionen om barns rättigheter ska gälla i hela värl-

den samtidigt som den ska ta hänsyn till det enskilda barnet. En utmaning för 

förskollärare och personal inom förskolan är att omtolka diffusa rättigheter till 

mer konkreta samt människovärdiga rättigheter. Bartley menar att inom för-

skolans- samt skolans verksamhet handlar det om att den vuxnas makt inte får 

missbrukas. Regler som är kollektiva ska anpassas till varje enskilt barn och 

dess behov, och tvärtom. Förskollärare inom förskolans verksamhet förväntas 

arbeta utefter barnkonventionen om barns rättigheter. 

Slutsatsen av artikeln är att utmaningar och svårigheter finns när barnkonvent-

ionen ska tolkas och tillämpas i praktiken. Inom förskolans- och skolans värld 

handlar det framförallt om att den vuxnes makt inte får missbrukas. Ännu en 

utmaning som visade sig var att omtolka abstrakta rättigheter till konkreta och 

människovärdiga rättigheter, men även avvägningar mellan den enskilda indi-

viden och kollektivet. Yrkesverksamma förskollärare förväntas ha förmåga att 

i vardagssituationer anpassa kollektiva regler utefter varje enskilt barns behov 

och arbeta i enlighet med barnkonventionen om barns rättigheter (Bartley, 

2001). 



Vad händer inför att barnkonventionen blir svensk lag  Anesa Asic 

9 

 

2.1.2 Barnkonventionen i relation till utbildning och förskola 

För nästan 20 år sen skrevs en vetenskaplig artikel med syfte att undersöka om 

hur barn garanteras sina rättigheter, både vad det gäller juridiskt och politiskt 

samt vilka konsekvenser det får för barnpedagogiken. Qvarsell (2001) som 

skrivit denna artikel beskriver barnkonventionen som är en konvention om 

barns rättigheter. Den handlar inte enbart om barnet bästa eller barnets rätt till 

liv och utveckling, utan också om att ha en barnvänlig utbildning. I barnkon-

ventionen står det skrivet om begreppet utbildning som innebär att barnet går 

igenom en process i samhället där kunskap, färdigheter, kultur och etik över-

förs till nästkommande generation. Med utbildning menas det också att varje 

barn ska få möjlighet att utveckla sin personlighet samt sina anlag och sin psy-

kiska men även fysiska förmåga. Utbildningen i förskolan och skolan ska en-

ligt barnkonventionen vara likvärdig men också tillgänglig och anpassad för 

barn med särskilda behov. 

Vidare skriver Qvarsell (2001) att barnkonventionen om barns rättigheter gäl-

ler alla barn, även arbetande barn eller gatubarn. Alla åtgärder som berör barn 

på något sätt ska vara till barnets bästa. 2001 var det 26 länder som underteck-

nad barnrättskonventionen men många problem kvarstod efter tio år ändå. Fler 

barn levde i fattigdom och skillnaden mellan rika och fattiga ökade. För barn 

blir det en fientlig värld att leva i. Ett odemokratiskt samhälle alla människor, 

särskilt de som lever i fattigdom, men också barnen. Barn arbetar i svåra och 

farliga miljöer och deltar i krig. 

Artikelns resultat handlade om att barnombudsmannens uppgift är att ta tillvara 

på barns och ungas intressen samt rättigheter i samhället. Frågor om barn i 

utsatta situationer ska man prioritera. Genom barnkonventionens artiklar ska 

barn och unga känna samt känna till att deras rätt och deras röst alltid självklart 

uppmärksammas. Dokument som är juridiska utsätts alltid för tolkning. Inter-

nationella dokument sätts i relation till nationernas lagstiftning, eventuellt 

också till politiska och kulturella diskurser, och uttolkas. Hur man ska bedöma 

barnkonventionen som rör barns rättigheter medför problem runt om i världen 

eftersom lagstiftningen ser olika ut (Qvarsell, 2001). 

2.1.3 Barnkonventionen blir lag i Sverige 

För att undersöka hur processen ser ut när barnkonventionen blir lagstadgad i 

Sverige har jag valt en vetenskaplig artikel med syfte att beskriva att barn har 

blivit viktiga för utbildningspolitikens utformning redan för nästan 20 år sen 

därför att de bland annat utgör kommande generationer. Redan för länge sedan 

ville man skapa aktiva medborgare som tar ansvar för sina egna och andras liv. 

Lindgren och Halldén (2001) har undersökt hur svensk lagstiftning förhållit sig 
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till barnkonventionen efter att man i många år har diskuterat om barnkonvent-

ionen ska bli svensk lag eller inte. Staten gjorde en utredning för att få en in-

blick i hur svensk lagstiftning och praxis förhållit sig till barnkonventionen, 

samt för att skapa större klarhet om vad begreppet barnets bästa innebär.  

Barnkonventionen har inte varit en lag och därför inte en del av rättsväsendet. 

Domstolar och myndigheter har ändå bortsett från det ålagts att beakta barns 

bästa när beslut har tagits. Det har inte varit självklart att barnkonventionen ska 

hållas utanför rättsordningen utan frågan har diskuterats flertal gånger i riks-

dagen (Lindgren & Halldén, 2001). 

Lindgren & Halldén menar vidare att barn har varit en förutsättning för politi-

ken, men också bidragit till att ändra synen på frågor i samhället som är viktiga. 

Flera steg har vidtagits för barns bästa och ett barnperspektiv efter att Sverige 

skrivit under barnkonventionen. Det är inte enbart myndigheter på regionala 

och kommunala nivåer som ska arbeta med barnkonventionen, utan även rege-

ringens och riksdagens arbete samt frivilligorganisationer, enskilda utförare 

och familjer.  

Vidare skriver Lindgren och Halldén (2001) att i olika sammanhang ser barns 

rätt till att komma till tals olika ut och innebörden ser olika ut beroende på 

sammanhang. För att ha argument mot andra aktörer i samhället gällande vad 

politiken ska investera i kan man fråga barnen om deras åsikter. Genom det 

skapas en föreställning om att det är barnen som bestämmer den politiska dag-

ordningen istället för politiker och andra vuxna. 

Resultatet var att Sveriges lagstiftning i flera fall gått längre än vad barnkon-

ventionen föreskrev när de gällde hänsyn till barn, men man förstod att åtgärder 

behövdes för att tillföra idéerna i samhället på fler nivåer. Varje kommuns 

skyldighet var att upprätta arbetsplaner för hur barnkonventionen ska genom-

föras och den skulle synliggöras på samtliga verksamhetsområden (Lindgren 

& Halldén, 2001).  

Sammanfattningsvis har studier om barnkonventionen konstaterat att det finns 

svårigheter med hur arbetet med barnkonventionen ska tillämpas och tolkas i 

förskolans verksamhet. Samtidigt är personal inom förskolan och andra myn-

digheter väl medvetna om att barns rättigheter är viktiga och att beslut rörande 

barn alltid ska grunda sig i att det är det bästa för barnet. I Sveriges lagstiftning 

har man gått längre än nödvändigt gällande barnkonventionens föreskrifter och 

det är varje kommuns ansvar att upprätta arbetsplaner för hur barnkonvent-

ionen ska synliggörs.  
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För min studie betyder det att jag har en större kunskap om att arbetet med 

barnkonventionen kan skilja sig mycket beroende på vilken kommun mina in-

formanter är verksamma i. Jag har fått en förståelse för att verksamma förskol-

lärare upplevt svårigheter med tolkning och tillämpning utav barnkonvent-

ionen och att verksamma förskollärare är medvetna om barns rättigheter. Där-

för menar jag att det är intressant att undersöka hur arbetet med barnkonvent-

ionen kan se ut i förskolans verksamhet och undersöka vilka svårigheter det 

finns med tolkning och tillämpning av barnkonventionen. En förutsättning för 

att arbeta utifrån barnkonventionen i förskolans verksamhet är att man ska 

skapa sig kunskap om barnkonventionen för att sedan tolka den och till sist 

tillämpa den i praktiken i förskolans verksamhet.  
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3 TEORI 

Syftet med min studie är att bidra med mer kunskap om tolkning och tillämp-

ning av barnkonventionen i förskolan, med bakgrund av att barnkonventionen 

blir svensk lag år 2020. Därmed valde jag det sociokulturella perspektivet och 

det utvecklingspsykologiska perspektivet som på olika sätt synliggör och ana-

lyserar hur tolkning och tillämpning av barnkonventionen görs av verksamma 

förskollärare i förskolan samt av verksamma förskolechefer.  

I det här kapitlet presenterar jag det sociokulturella perspektivet och det ut-

vecklingspsykologiska perspektivet. Jag väljer det sociokulturella perspektivet 

för att Vygotskij menade på att den sociala miljön hänger ihop med barns ut-

veckling. Genom språket får barnen möjlighet att visa på att de är självständiga 

individer med egna åsikter och önskemål i olika sammanhang där kommuni-

kationen är länken mellan barnen och deras omgivning (Säljö, 2014).  

Med hjälp av det sociokulturella perspektivet skapar jag mig en förståelse för 

förskollärarnas tankar om- och arbete med barnkonventionen genom att under-

söka förskollärares tolkningar gällande deras eget agerande i förskolans verk-

samhet och hur de konstruerar kulturella miljöer som kan kopplas till barnkon-

ventionen. Men även hur förskollärare skapar socialt samspel och sociala sam-

manhang för barnen utifrån barnkonventionen där barnens rättigheter är i fokus 

och barnen får möjlighet till att uttrycka sina önskemål.  

Genom att som förskollärare förstå den proximala utvecklingszonen utifrån det 

sociokulturella perspektivet skapar man sig en bättre förståelse för hur arbetet 

med barnkonventionen bör se ut i förskolans verksamhet eftersom man får en 

bättre förståelse av vad som krävs för att barnen ska känna att de är självstän-

diga individer med åsikter som blir respekterade. Jag skapar mig en bättre för-

ståelse av förskollärarnas tankar gällande deras syn på hur de arbetar med barn-

konventionen genom att undersöka hur de beskriver hur en stöttande miljö kan 

skapas.  

Det utvecklingspsykologiska perspektivet grundar sig i att man ser barnen som 

självständiga individer och det är en viktig förutsättning för att förskollärare 

ska kunna arbeta utifrån barnkonventionen med barn. Det utvecklingspsykolo-

giska perspektivet hjälper mig att få syn på och analysera förskollärares be-

skrivning utav barnkonventionen genom jag analyserar svaren utifrån perspek-

tivet och därför skapar mig en större förutsättning och möjlighet att förstå om 

förskollärarna skapar förutsättningar för att kunna arbeta utifrån barnkonvent-

ionen med barnen. Jag redovisar även centrala teoretiska begrepp ur perspek-
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tiven som är relevanta för min undersökning. Mina frågeställningar som hand-

lar om vilka förberedelser förskollärarna och förskolecheferna anser behövs 

inför att barnkonventionen blir lag och förskollärarnas och förskolechefernas 

beskrivning utav arbetet med barnkonventionen i dagsläget men även det kom-

mande arbetet kommer analyserar utifrån dessa två perspektiv.  

3.1 Det sociokulturella perspektivet 

Lev Vygotskij menade på att den kulturella miljön som ett barn växer upp i 

påverkar deras utveckling. Barnets sociala samspel med föräldrar, syskon men 

också lärare resulterar i barnets utveckling och ger möjlighet till barnen att 

uttrycka sina önskemål. För att individen ska utveckla psykologiska verktyg 

och sitt språk behöver den lära sig att hantera olika problem man möter och 

lära sig hantera samt tolka sin omgivning. Vygotskij såg språket som en stor 

och viktig del för barn genom att språket ger möjlighet till att delta i sociala 

sammanhang, både när det gäller samtal men även andra dialoger, det vill säga 

förmågan att föra egna resonemang och sitt eget tänkande. Genom språket kan 

barnen uttrycka sina behov, önskemål och sina åsikter de har till andra männi-

skor. Genom ett utvecklat språk får barnet hjälp med att rikta sig uppmärksam-

het mot framtiden och möjlighet att styra den i någon mån (Hwang & Nilsson, 

2011).  

Den kognitiva utvecklingen hos ett barn påverkas av språk och kultur menade 

Vygotskij. Både inifrån-och-ut och utifrån-och-in sker en utveckling. Genom 

att barn blev medvetna om hur de tänker när de ställs inför ett problem utveck-

lade barnen sitt tänkande och sin problemlösningsförmåga och förutsättningar 

för att barn ska förstå att de är självständiga individer med egna rättigheter 

skapas (Hwang & Nilsson, 2011).  

Ett begrepp som används mycket inom det sociokulturella perspektivet är språ-

kets betydelse och socialisation. Enligt det sociokulturella perspektivet ser man 

språket som det viktigaste kulturella redskapet och ett redskap människor an-

vänder för att kunna förklara, beskriva, förstå- men även för att kunna tänka 

kring världen runt omkring en. Genom språket får barnen möjlighet att uttrycka 

sina behov och sina åsikter de har. I interaktion med andra människor får det 

språkliga verktyget mening. Socialisation beskriver att språkets verktyg förs 

vidare till nästa generation och det sker framförallt inom en individs pri-

märgrupp. Primärgruppen brukar oftast vara familjen och just därför utgör fa-

miljen en viktig roll i en individs socialisationsprocess som påverkar ens upp-

fattning och tolkning av omvärlden (Säljö, 2014). 
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Det sociokulturella perspektivet lyfter språket och socialisationen som viktiga 

delar för barn (Säljö, 2014). För att barn ska få chans till att bli bemötta och 

behandlade utefter barnkonventionen utav förskollärare behöver de utveckla 

sitt sociala samspel och sin språkliga förmåga.  

I det sociokulturella perspektivet framgår det även tydligt att språket är en för-

utsättning för barn för att de ska kunna lära sig hantera olika problem. Genom 

att barn på egen hand kan möta problem och sin omgivning, ger man dem en 

förutsättning för att vara självständiga individer (Säljö, 2014). 

Begreppet proximala utvecklingszonen används inom det sociokulturella per-

spektivet och förklaras lättast som att det är skillnaden mellan vad en individ 

kan göra utan hjälp och vad en individ kan göra med hjälp. Vygotskij var en 

av flera pedagoger som såg utbildningen som en chans för barnen att upptäcka 

deras proximala utvecklingszon. Närvarande förskollärare bland annat kunde 

genom förskolans verksamhet uppmuntra och främja barnens lärande. Me-

ningen är att undersöka barnens egen förmåga till att självständigt lösa problem 

och att undersöka barnens förmåga med hjälp av en vuxen lösa problem (Ask-

land & Sataoen, 2014). Mot bakgrund av detta kommer jag i analysen av förs-

kollärarnas beskrivningar att fokusera på tankar om språket och sociala sam-

spel samt miljöer men även på begreppet proximala utvecklingszonen.  
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3.2 Utvecklingspsykologiska perspektivet    

I förskolans verksamhet möter man som förskollärare många olika barn. Det 

gäller att hitta förhållningssätt som är fungerande och möjliga att tillämpa i 

relation till förskolans uppdrag samt verksamhet. Det gäller att kunna möta 

varje enskilt barn i olika situationer, även gruppsituationer (Guvå, 1999). 

Guvå (1999) skriver att vuxnas sätt att förhålla sig till barn påverkas utav bar-

nens sätt att relatera. Vuxna blir lätt osäkra och otydliga när de upplever svå-

righeter med att hitta funderande förhållningssätt gentemot barn som är svåra 

att förstå sig på. De vuxnas beteende kan tolkas som orsaken till barnens svå-

righeter utav andra. Istället för att fokusera på barns behov av särskilt stöd, bör 

man istället fokusera på förhållningssättet mot barnen och sätta ord på svåra 

affekter och känslor, samt sätta gränser och visa barnet vilka skyldigheter och 

möjligheter de har. 

Utifrån det utvecklingspsykologiska perspektivet ser man barn som kompe-

tenta självständiga individer. Barnet behöver fortfarande vuxna men inte som 

planerar, styr och hela tiden kontrollerar tillvaron och dess aspekter. Med hjälp 

av genomtänkta aktiviteter och metoder samt närvarande vuxna, stödjer man 

barnen i deras utveckling. För att kunna bli vuxen behöver man genomgå en 

barndom (Askland & Sataoen, 2014).  

Istället för att fokusera på barns olika behov som vuxna behöver tillgodose, bör 

man istället utgå från barnets kompetens och förmåga. Barn är nyfikna, öppna 

för omvärlden, redo för att fråga saker och kommunicera samt skapa samspel 

med andra (Askland & Sataoen, 2014). 

Askland och Sataoen (2014) skriver att man aldrig får glömma bort att barn 

också är sårbara och känsliga. En stressor i miljön, upplevelser eller händelser 

som orsakar känslomässigt kaos hos barnet, och biomedicinsk risk, tidig födsel 

eller användning av alkohol eller rökning under graviditet, är avgörande för ett 

barns sårbarhet och påverkar ett barns utveckling och beteende. Enligt barn-

konvention ska uppväxtvillkoren för ett barn främja en positiv utveckling men 

också motverka riskfaktorer. Risken för hälsoproblem och psykosociala pro-

blem ökar hos dem som haft en svår barndom med många traumatiska händel-

ser medan de barn som haft goda uppväxt villkor har större chans till att få ett 

gott liv. 

Det utvecklingspsykologiska perspektivet handlar mycket om att varje enskilt 

barn ska få sina behov tillgodosedda och lyfter att barns behov kan se väldigt 

olika ut. Man skall se barnen som kompetenta självständiga individer och be-

möta barnen utifrån det, inte utifrån att de är vårdnadshavarnas ägodelar. Inför 
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att barnkonventionen blir lagstadgad skall förskollärare och förskolechefer se 

över vilka förberedelser som krävs och eventuella förändringar i arbetssättet 

för att bemöta barn utifrån barnkonventionen. För min undersökning och ana-

lys av resultat innebär det utvecklingspsykologiska perspektivet att jag får 

hjälp med att förstå och tolka förskollärarnas- och förskolechefernas syn de har 

på barn när det gäller att se och bemöta barn som kompetenta självständiga 

individer utifrån barnkonventionen. 

4 METOD 

Jag har använt kvalitativ intervju som forskningsmetod i mitt arbete när jag 

undersökt hur förskolechefer och förskollärare upplever sina erfarenheter, tan-

kar och känslor om mitt forskningsområde som var att barnkonventionen blir 

lagstadgad i Sverige år 2020. Jag använde intervjuer för att jag tror att jag ge-

nom intervjuer bäst kan få mina frågeställningar besvarade. Mina frågor jag 

hade förberett till mina informanter handlade framförallt om tankar de hade 

om barnkonventionen men även om deras erfarenheter med arbetet om barn-

konventionen och hur de ställde sig känslomässigt till olika situationer i relat-

ion till barnkonventionen. Jag har valt att ha intervjuer med öppna frågor och 

vidare skriver Häger (2007) att man ska undvika slutna frågor och använda 

öppna frågor för att inte enbart få ett ja eller nej svar. För att kunna svara på 

öppna frågor krävs det att respondenten ger en förklaring eller utvecklar sitt 

svar och på öppna frågor ska man aldrig kunna svara ja eller nej.  

Inför mina intervjuer skapade jag mig en så kallad intervjuguide som är ett stöd 

för forskaren (se bilaga). Den innehåller specifika teman och kortare minnes-

listor över vilka frågor och ämnen som behöver bearbetas för att ge svar på den 

tänkta forskningen, det vill säga svar på mitt syfte och mina frågeställningar 

jag hade inför min forskning (Bryman, 2018). Min intervjuguide skapades och 

formades framförallt efter tips från boken samhällsvetenskapliga metoder 

(2018) där det stod om tydliga råd och tips till mig som intervjuare, bland annat 

att man ska vara lyhörd, tydlig och flexibel. De ämnen som var speciellt viktiga 

för mig att belysa i intervjun var kunskap om tolkning och tillämpning av barn-

konventionen i förskolans verksamhet.  

Det finns några regler att tänka på i samband med att man utför en intervju. 

Dessa är att man lyssnar noga på respondenten och gör respondenten till hu-

vudperson, man ställer öppna frågor och vågar vänta på svaret, har ögonkon-

takt som är ett bevis på intresse samt fokuserar på svaren mer än på frågorna. 

Det är även viktigt och en regel att summera och reda ut eventuella misstolk-

ningar samt våga vara naiv genom att till exempel säga ”verkligen” eller ”säger 
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du det” och visa tydliga signaler som uppmanar respondenten till att berätta 

vidare (Häger, 2007). 

Jag spelade in mina intervjuer för att kunna fokusera på respondenten och inte 

känna en stress över att behöva anteckna svaren och risk för att inte hinna med 

att anteckna allt.  

Häger (2007) skriver att man bör inleda intervjuer med att börja prata om något 

man är överens om. I mitt fall enades jag och mina informanter om att barn-

konventionen blir svensk lag år 2020 och att det eventuellt kommer innebära 

förändringar i arbetet med barnkonventionen från dagsläget. Häger (2007) me-

nar att man fortsättningsvis ska fördjupa sig i ämnet tillsammans och att vigda 

perspektivet och be om förklaring till svaren istället för att föreslå egna förslag 

till informanten. Häger (2007) skriver också att man avrundar intervjun med 

att dra slutsatser tillsammans med informanten.  I mitt fall handlade slutsat-

serna om vad det kommer innebära när konventionen blir svensk lag och base-

rades på informanternas svar i mina intervjuer.   

I mitt informationsbrev (se bilaga) som respondenterna fick ta del av innan 

intervjun påbörjades beskrev jag vad intervjun skulle handla om och jag in-

ledde alla mina intervjuer med att tala om mitt syfte och vilka frågeställningar 

jag har för undersökningen.  

Vidare skriver Häger (2007) att man ska undvika dubbelfrågor och tänka på 

utformandet av frågorna. Man ska undvika frågor som inte är frågor samt le-

dande frågor.    

4.1 Urval 

I min undersökning intervjuade jag två verksamma förskollärare och två verk-

samma förskolechefer som arbetar i olika kommuner. Förskollärarna som jag 

har intervjuat är baserade på vilka förskollärare som var mest lämpliga för min 

undersökning enligt förskolecheferna som är verksamma på respektive för-

skola. Intervjuerna genomfördes på två för mig okända förskolor varav den ena 

i dagsläget är mångkulturell och den andra inte är. Förskollärarna som inter-

vjuades har båda två utbildat sig de senaste två åren till förskollärare och den 

ena har innan dess arbetat som barnskötare i över 20 år. Förskolechefernas ar-

betserfarenhet som förskolechef såg också olika ut. Den ena förskolechefen 

har varit verksam i sitt yrke i sex år och den andra i drygt två år.  

Förskolechefens ansvar är att vara en pedagogisk ledare och en chef för bland 

annat förskollärare. Det övergripande ansvaret för verksamheten samt att den 
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bedrivs utifrån målen i läroplanen, men även andra uppdrag är förskolechefens 

ansvar (Skolverket, 2016). 

Förskollärare ansvarar för att förskolan har ett demokratiskt arbetssätt samt för 

en lika förskola för alla barn där de får uttrycka sina åsikter och få sina åsikter 

respekterade (Skolverket, 2016).  

4.2 Genomförande  

Jag började med att ta en kontakt med förskolecheferna i respektive kommun 

där jag skulle genomföra mina intervjuer med en förfrågan om de kan tänka 

sig delta i en intervju inför min undersökning om barnkonventionen som blir 

lagstadgad år 2020 i Sverige. Jag berättade mitt syfte samt vilka frågeställ-

ningar jag ville ha besvarade utav informanterna. Sedan frågade jag förskole-

cheferna om att få besöka förskolor där legitimerade förskollärare arbetar som 

kan tänka sig att ställa upp på en intervju samt vilka förskollärare som var mest 

lämpliga för min undersökning. Inför min intervju hade jag förberett ett in-

formationsbrev, en samtyckesblankett och frågor, öppna frågor, att ställa till 

informanterna som var baserade på mitt syfte och mina frågeställningar. Jag 

presenterar tydligt mitt syfte med min undersökning och hur upplägget utav 

undersökningen ser ut när jag möter mina informanter. Jag lyfter även forsk-

ningsetiska principer och tydliggör min förståelse utav dem i relation till min 

forskning. Under tiden jag ställer frågorna i min intervju väljer jag att spela in 

intervjuerna.   

Intervjuerna tog allt mellan 19-32 minuter med mina fyra informanter. Med 

förskollärarna genomfördes intervjuerna i ett rum på förskolan och med för-

skolecheferna genomfördes intervjuerna på deras kontor. Platserna för att ge-

nomföra intervjuerna med förskolecheferna kom vi överens om redan på tele-

fon när vi bokade tid för intervju och förskollärarna hade förberett ett rum på 

vardera förskolan där vi kunde sitta ostört och genomföra intervjuerna. Jag 

kände att jag fick bra kontakt med mina informanter och att de var intresserade 

och försökte bidra med sina tankar, erfarenheter och sin syn de hade på mitt 

forskningsområde. På mina frågor svarade de utförligt och berättade exempel 

på situationer de upplevt och jag kände att de ville bidra med kunskap. 

4.3 Reliabilitet och validitet 

Christoffersen och Johannessen (2015) lyfter reliabilitet i sin bok. Det innebär 

hur pålitliga data är och grundar sig i hur exakt och noggrann undersökningens 

data är, samt sättet den samlats in på och bearbetas på och sen används. Man 
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kan testa reliabiliteten och det görs lättast genom att upprepa samma undersök-

ning vid olika tillfällen men samma grupp. Får man samma resultat båda gång-

erna är reliabiliteten hög.  

För att få trovärdiga mätningar samt en bild av hur det egentligen ser ut var det 

viktigt för mig att genomföra intervjuerna utan att någon annan kunde påverka 

svaren samt i ett sammanhang där fokuset låg på intervjuerna och informan-

terna inte blev störda.  

Validitet betyder giltighet och är viktig när jag utformar min undersökning i 

alla olika moment samt när jag bedömer min egen eller någon annans under-

sökning (Christoffersen & Johannesen, 2015). 

I min undersökning var det viktigt att jag utförde mina intervjuer med dem 

personerna som undersökningen berör, det vill säga förskollärare och försko-

lechefer. Svaren blir mer korrekt och resultatet blir med hög validitet genom 

att jag använder rätt informanter i min undersökning. Ännu en viktig aspekt 

för att min undersökning ska få resultat med hög validitet är att jag ställde rätt 

frågor till informanterna som är specifika för min undersökning. Med rätt frå-

gor vid en intervju menas det att frågorna ska vara öppna och informanten ska 

kunna erhålla spontan information om känslor, tankar, erfarenheter och så vi-

dare. Samtalet under intervjuns gång ska riktas mot frågorna som intervjuaren 

har och följdfrågorna ska vara konkreta.  

När jag bearbetade min data jag hade använde jag mig utav kodning av inter-

vjupersonerna genom att kalla dem för F1 för förskollärare 1 och FC1 för för-

skolechef 1 och så vidare. Efter att jag hade läst mitt material ett par gånger, 

fick jag en övergripande helhetssyn på materialet och tydligt kunde se ifall mitt 

syfte och mina frågeställningar hade blivit besvarande. För att tydliggöra vad 

som sades under intervjuerna har jag valt att använda citat av informanterna. 

4.4 Generaliserbarhet 

Christoffersen och Johannesen (2015) lyfter generaliserbarhet i sin bok också. 

När man ska bedöma trovärdigheten hos resultaten man fått utav en forskning 

granskar man ofta validiteten, reliabiliteten och generaliserbarheten. Med ge-

neraliseringsbarhet menas det att man studerar ett stickprov, forskningens re-

sultat utifrån informanternas svar i en forskning. För en god generaliserbarhet 

krävs det att urvalet av informanter är stort och med det menas att desto fler 

informanter som deltagit i forskningen, desto mer trovärdigt resultat utav 

forskningsområdet. Urvalet av informanter är också mycket viktigt för rätt re-

sultat eftersom det ska vara informanter inom rätt yrkesgrupp som bäst kan 
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svara på frågeställningarna i undersökningen man genomför. Ett tydligare re-

sultat att formulera blir det om generaliseringen gjorts noggrant. För min forsk-

ning innebär det att jag behövde ett stort urval av informanter med rätt yrkes-

grupp som i mitt fall förskollärare och förskolechefer, som kunde delta i min 

forskning och svara på frågorna jag hade förberett, för att jag skulle få bättre 

generaliserbarhet. Frågorna jag hade förberett riktade sig mot förskollärare och 

förskolechefer och därför blev dessa två yrkesgrupper viktiga i min undersök-

ning. I min undersökning hade jag ett litet antal urval men jag kände ändå att 

jag hade tillräckligt med informanter som kunde besvara mina frågor.  

4.5 Etiska ställningstaganden  

Vetenskapsrådet (2017) skriver att man som forskare har ett särskilt ansvar 

gentemot de människor som medverkar i forskningen, men även mot de som 

indirekt kan påverkas utav forskningen. Som forskare försöker man göra sitt 

bästa för att genomföra forskningen av hög kvalitet men det är viktigt att som 

forskare inte påverkas av yttre omständigheter och manipulering. 

Löfdahl (2014) skriver att jag som student måste känna till regler och forsk-

ningsetiska principer. Jag får inte använda mig utav namn på vilka förskolor 

jag utför mina intervjuer och intervjuundersökningar på. Som forskare måste 

jag använda mig utav de fyra huvudkrav som finns. 

4.5.1 Informationskravet 

Det första är informationskravet som talar om att jag som forskare är skyldig 

till att informera individer som blir berörda av forskningen vad syftet med 

forskningsuppgiften är (Löfdahl, 2014).  

Personerna som deltar i en forskning ska alltid upplysas om att deras delta-

gande är frivilligt och att de har rätt att avbryta sin medverkan när de själva 

vill. Informationen ska innehålla syftet med undersökningen och en beskriv-

ning på hur undersökningen genomförs. Information om att uppgifterna enbart 

används i undersökningen ska också tydligt framgå (Vetenskapsrådet, 2004). 

Mina informanter har till en början blivit informerade om min undersökning 

per telefon där jag berättat vad undersökningens syfte är samt vilka frågeställ-

ningar jag har baserat mina intervjufrågor på. Väl innan jag påbörjat intervju-

erna med mina informanter har jag haft med mig ett informationsbrev (se bi-

laga 1) de fått läsa igenom innan jag påbörjat intervjun. 
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4.5.2 Samtyckeskravet 

Sedan finns samtyckeskravet som innebär att personerna jag tänkt att använda 

i min undersökning måste ge mig samtycke till att delta. Även ifall att perso-

nerna har gett mig samtycke från början till att de vill delta, måste jag även 

informera dem om att de själva har rätt till att bestämma över sin medverkan. 

Innan jag får utföra en undersökning på en förskola måste jag informera för-

skolechefen samt be om tillåtelse för att få genomföra undersökningen (Löf-

dahl, 2014).  

Det finns en regel som talar om att forskaren alltid måste inhämta ett samtycke 

från personer som deltar i en undersökning. Är undersökningen av etiskt käns-

lig karaktär eller personen som deltar i undersökningen under 15 år, måste ett 

samtycke från vårdnadshavare/föräldrar inhämtas (Vetenskapsrådet, 2004). 

Den andra regeln för samtyckeskravet talar om att även om personen som del-

tar i en undersökning väljer att avbryta sitt medverkande, ska det inte medföra 

negativa följder för dem. Medverkandet ska personen själv få bestämma och 

hur länge samt på vilka villkor de ska delta i undersökningen (Vetenskapsrådet, 

2004). 

Innan jag bokade några intervjuer hade jag ett telefonsamtal med respektive 

förskolechef där jag berättade om min undersökning. I samband med det fick 

jag ett godkännande från förskolechefen för att få genomföra mina intervjuer 

på respektive förskola med förskollärarna. Innan jag påbörjade mina intervjuer 

berättade jag tydligt om samtyckeskravet och dess innebörd. Jag hade även 

med mig en blankett med information om kravet (se bilaga 2) som de fick 

skriva under och genom det godkände sitt deltagande i intervjun.  

4.5.3 Konfidentialitetskravet 

Konfidentialitetskravet måste jag också använda mig utav vid min forskning 

som innebär att jag tydliggör avsikten med min undersökning och vad som 

krävs av de personer som ingår i undersökningen samt hur deras personupp-

gifter förvaras för att ingen obehörig ska kunna ta del utav dem. Kravet hör 

ihop med frågor som handlar om offentlighet och sekretess (Löfdahl, 2014). 

Vid en undersökning där man använder sig av etiskt känsliga uppgifter, bör 

identifierbara personer underteckna en tystnadsplikt. Det handlar framförallt 

om när det blir tal om enskilda personer. Beroende på tid eller samhälle anses  

olika uppgifter vara etiskt känsliga (Vetenskapsrådet, 2004). 

I mitt informationsbrev (se bilaga 1) står det tydligt informerat vad min under-

sökning handlar om samt vad som krävs av informanterna i min undersökning. 
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Vidare i informationsbrevet står det hur personuppgifter behandlas samt hur 

resultaten, det vill säga informanternas svar på intervjufrågorna, kommer att 

presenteras. Jag har använt kodnamn till mina informanter för att avidentifiera 

deltagarna och förvarat informationen i en mapp på datorn som inte är kopplad 

till något nät.  

4.5.4 Nyttjandekravet 

Uppgifterna jag samlar in om enskilda personer i samband med min forskning 

får endast användas i forskingsyftet vilket styrks utav nyttjandekravet och detta 

bör jag informera om innan påbörjad forskning (Löfdahl, 2014). 

En regel som rör nyttjandekravet talar om att insamlade uppgifter vid en forsk-

ning inte får användas eller utlånas till kommersiellt bruk eller andra syften 

som inte är vetenskapliga (Vetenskapsrådet, 2004). 

När man får kännedom om personuppgifter, får man inte använda dem för 

några åtgärder eller beslut som påverkar den enskilde individen, endast om den 

gett ett medgivande för det (Vetenskapsrådet, 2004). 

Informanterna i min undersökning har tydligt blivit informerade muntligt per 

telefon vad syftet med intervjuerna är och vad uppgifterna jag samlar in kom-

mer användas för. Vidare har jag beskrivit i mitt informationsbrev jag hade 

med mig inför varje intervju (se bilaga 2) hur upplägget av intervjun ser ut och 

att uppgifterna kommer användas för mitt arbete och sedan förstöras när arbetet 

är godkänt.  

4.6 Bearbetning av data och analys 

Jag valde att genomföra endast en intervju per dag med mina informanter och 

att spela in mina intervjuer för att ha mitt fokus på vad informanterna berättade 

för mig där och då. Det underlättade även för mig när jag sedan analyserade 

svaren. Jag analyserade informanternas svar utifrån det sociokulturella per-

spektivet och det utvecklingspsykologiska perspektivet på de sätt och med de 

begrepp jag beskrivit i teorikapitlet. När jag bearbetade min data använde jag 

mig utav transkribering och i transkriberingen sökte jag framförallt efter svar 

på mina frågor men också tankar och funderingar hos informanterna som jag 

ansåg var lämpliga för min undersökning. Transkriberingen valde jag att på-

börja och göra allt eftersom jag gjorde mina intervjuer, så med andra ord hade 

jag påbörjat den innan alla mina intervjuer var genomförda. Med hjälp av den 

data jag fick in allteftersom, fick jag ett övergripande om jag fått in tillräckligt 

mycket data eller skulle behöva genomföra fler intervjuer. Transkriberingen 
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tog även väldigt lång tid, så för den skullen var det väldigt smidigt att kunna 

transkribera lite i taget.  

När jag gjorde transkriberingen förde jag över mina ljudfiler till datorn till en 

avsedd mapp och började sedan på ett nytt dokument där jag skrev ner varje 

ord, ljud samt gest som sades och utfördes under intervjuerna. Inför intervjun 

fick informanterna sina namn ersatta med titeln samt en siffra i den följd som 

de intervjuades. I min transkribering blev det kodat som FC1, F1 och så vidare. 

Sedan samlade jag in svaren från mina informanter och formulerade dem från 

ett talspråk till ett skriftspråk under mina rubriker som jag redovisar under ana-

lys och resultat. Svaren jag fick på mina frågor i intervjuerna kategoriserade 

jag under olika rubriker baserade på mitt problemområde och mina frågeställ-

ningar jag hade i min undersökning.  

Min analys är förknippad med syftet och ämnet i min undersökning. Analysen 

utav min data har skett kontinuerligt under undersökningens gång och jag har 

även gjort kopplingar till undersökningens teoretiska utgångspunkter samt den 

tidigare forskningen som gjorts inom ämnet. Sedan har jag gjort en så kallad 

textanalys utav informanternas svar. En textanalys hjälper till att tolka och för-

stå dess underliggande betydelse utav en text. En textanalys görs genom att 

man granskar texten och undersöker den djupare och på så sätt förstår både 

syftet och innehållet i en text. När jag gjorde min textanalys var begreppen 

socialisation och språkets betydelse och den proximala utvecklingszonen uti-

från det sociokulturella perspektivet centrala samt begreppet att se barn som 

självständiga individer centralt för mig utifrån det utvecklingspsykologiska 

perspektivet. Mina informanters svar relaterade jag till begreppen och ordnade 

svaren i teman och kategorier.  

5 RESULTAT 

I den här delen redovisar jag resultatet av min undersökning. Jag presenterar 

hur arbetet med barnkonventionen ser ut i verksamheten i dagsläget samt det 

kommande arbetet utifrån förskollärarnas perspektiv och förskolechefernas 

perspektiv. Jag presenterar även förskollärarnas och förskolechefernas tankar 

om förberedelserna inför att barnkonventionen blir svensk lag. Sedan analyse-

rar mitt arbete utifrån det sociokulturella perspektivet och det utvecklingspsy-

kologiska perspektivet. 

Alla informanter är verksamma i sin yrkesroll och är anonyma i min undersök-

ning. I resultatet väljer jag att tydligt presentera svaren från respondenterna 

genom att använda deras egna ord och citat och därmed blir inte mina egna 

tolkningar av deras svar dominerande (Esaiasson, Gilljam, Oscarsson, Towns 
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& Wängnerud, 2017). Citaten jag valde ut fann jag som intressanta och att de 

tydliggjorde vad jag efterfrågat mina informanter om.  

5.1 Arbetet med barnkonventionen  

Här nedan kommer jag redovisa en utav mina frågeställningar som är hur för-

skollärare och förskolechefer beskriver det nuvarande arbetet med barnkon-

ventionen i barngruppen. 

5.1.1 Beskrivning av arbetet i dagsläget  

Jag frågade båda verksamma förskollärare hur arbetet med barnkonventionen 

ser ut i dagsläget på respektive förskola samt avdelning. Informanterna som är 

verksamma förskollärare berättade att de arbetade med barnkonventionen re-

dan i dagsläget på respektive avdelning. Arbetet såg väldigt olika ut och man 

belyste arbetet med barnkonventionen olika mycket i dagsläget.  

Informant 1 beskrivning utav arbetet med barnkonventionen på avdelningen 

sammanfattar jag som följande: 

- Barnkonventionen är uppsatt i tamburen och tillgänglig i tamburen på 

flera olika språk. 

- Den pedagogiska dokumentationen kopplas till arbetet med barnkon-

ventionen som sker varje dag.  

- Man lyfter arbetet med barnkonventionen om barns rättigheter för både 

barn, men även för vårdnadshavare och hade introducerat den på ett 

föräldramöte.  

- Man jobbar med barnkonventionen på barnens nivå för att barn ska ha 

möjlighet att förstå sig på den.  

Informant 1 lyfter flera intressanta teman när det gäller det nuvarande arbetet 

med barnkonventionen. Teman som framkommer är att barnkonventionen är 

uppsatt i avdelningens tambur och används i den pedagogiska dokumentat-

ionen, men även att barnkonventionen lyfts och diskuteras på föräldramöten 

och att arbetet med barnkonventionen sker på barnens nivå.  

Informant 2 berättar att de inte tydliggör arbetet med barnkonventionen och 

lyfter inte den i tillexempel den pedagogiska dokumentationen eller för barn 

och vårdnadshavare. De arbetar utifrån barnkonventionen genom att arbeta ut-

ifrån barnens rättigheter men kopplar inte det specifikt till barnkonventionen. 

Jag tolkade, utifrån vad informanterna berättade för mig, att de drar mycket 

paralleller mellan barnkonventionen och läroplanen i dagsläget. På förskolan 

och avdelningen där informant 1 är verksam har man: 
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- tydligt material med fokus på barnkonventionen man arbetar med och 

genom det försöker få barnen att skapa sig en större förståelse av deras 

egna rättigheter de har.  

På förskolan och avdelningen där informant 2 är verksam beskriver hen att man 

inte arbetar specifikt med något material utifrån barnkonventionen, utan rela-

terar till barnkonventionen i arbetet utifrån läroplan för förskolan. Som en kon-

trast menar informant 1 att: 

”I arbetet i dagsläget på avdelningen använder vi rädda barnens-material, 

sagan om draken, målarbokshäften med fokus på barnkonventionen och 

kompisböckerna. Vi försöker använda material som barnen visar intresse 

för. Genom det tror vi att de barnen ska få en bättre förståelse utav barnkon-

ventionen och deras egna rättigheter de har. Arbetet med barnen sker i 

mindre smågrupper för att alla barn ska ha chans till att få komma till tals. 

Arbetet med barnkonventionen finns mer i vår kvalitetsblankett och vi drar 

mycket paralleller mellan läroplanen och barnkonventionen.” (Informant 1)  

Informant 1 lyfter vidare andra aspekter och teman som jag finner som väldigt 

intressanta. De handlar om att de arbetar med tydligt material med fokus på 

barnkonventionen och material som barnen visar intresse för, men har även 

med arbetet med barnkonventionen i deras kvalitetsblankett.  

Vidare berättar informant 2 att: 

”Eftersom vi utgår från läroplanen i allt vi gör och eftersom barnkonvent-

ionen ligger till grund för läroplanen så arbetar vi med den varje dag. Men 

det är inte så att vi lyfter fram den, vilket vi kanske borde göra mer. Men 

just nu arbetar vi väldigt mycket med rätten att kommunicera till exempel, 

så vi har börjat mycket med bilder och har egentligen haft det hela tiden, 

men nu har vi den mer tillgänglig i nyckelknippor till exempel och sen ska 

vi gå en teckenkurs för att alla barn ska ha rätt att kunna göra sig förstådda 

och bli förstådda.” (Informant 2) 

Informant 2 lyfter en delvis besvikelse över att de i dagsläget inte lyfter fram 

barnkonventionen men berättar också om barns rätt till att kommunicera som 

de arbetar flitigt med.  

5.1.2 Förskolechefernas beskrivning av arbetet i dagsläget 

Vidare ställde jag samma fråga till förskolecheferna. Förskolecheferna lyfte 

framförallt att det är viktigt att: 

- man tydligt arbetar utifrån barnens bästa. 

- alla beslut man tar grundar sig i att det är det bästa för barnet.  
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Informant 3 lyfter att det är viktigt att man värnar om alla barns rätt till samma 

liv eller likvärdig utbildning utifrån att de värdena står hen väldigt nära på 

grund av att det händer väldigt mycket runt om i världen i dagsläget. Informant 

3 uttryckte det på följande sätt: 

”Det viktigaste för mig är alla barns lika värde, alla barns rättigheter, möj-

ligheter och skyldigheter.  Just dom värdena står mig väldigt nära och jag 

tycker just idag när det händer mycket i världen så blir det extra viktigt att 

värna om alla barns rätt till samma liv eller till likvärdig utbildning och det 

börjar när man är så liten. Vi har i Motala en ganska stor segregation och 

det är viktigt att jobba för att integrera människor, känna gemenskap.” (In-

formant 3) 

Informant 3 som är en verksam förskolechef berättar för mig om framförallt 

två teman som jag finner som intressanta. Dessa två teman är: 

- att man värnar om alla barns rätt till samma liv och likvärdig utbildning. 

- att man ser till alla barns lika värde, rättigheter, möjligheter och skyl-

digheter. 

Informant 4 lyfter att barnens rättigheter ska genomsyra i alla olika delar och 

att man i förskolans verksamhet ska arbeta på ett lämpligt förhållningsätt där 

man tillgodoser varje enskilt barns behov. Man ska inte se barnet som något 

problem utan förändra förhållningssätt, lärmiljö och andra aspekter som kan 

förklara ett visst beteende hos ett barn. Informant 4 uttrycker det på följande 

sätt: 

”Jag tycker det är viktigt man lyfter barnens rättigheter i alla olika delar. 

Det tycker jag för att jag ser en trend för att man ibland tittar på barnets 

tillkortakommanden och barnet som ett problem. Och att det finns en gam-

mal kultur i sättet att se på barn som vi arbetar med att förändra, där vi på 

förskolan arbetar med att titta på förhållningssätt från pedagoger, lärmiljö 

och andra aspekter till varför barn beter sig på olika sätt och tittar mer på 

behovet.” (Informant 4) 

De tre teman som framkommit under intervjun med informant 3 och som jag 

finner intressanta är: 

- att barns rättigheter ska genomsyra alla delar i förskolans verksamhet. 

- att man inte ska se barnet som ett problem. 

- att förhållningssätt i förskolans verksamhet ska anpassas utefter varje 

enskilt barn.  
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5.2 Förberedelse som krävs   

Här kommer jag redovisa min andra frågeställning jag har i min studie som är 

hur förskollärare och förskolechefer beskriver de förberedelser som krävs inom 

förskoleverksamheten inför att barnkonventionen blir svensk lag 2020. 

5.2.1  Beskrivning av det kommande arbetet 

Båda mina informanter som arbetar som förskollärare i dagsläget kan relatera 

arbetet i verksamheten till barnkonventionen. Båda informanterna uttrycker i 

intervjuerna att de är medvetna om betydelsen om arbetet med barnkonvent-

ionen eftersom de berättar att barns rättigheter är en viktig del i arbetet med 

barn och att de är positiva till att barnkonventionen år 2020 kommer behöva 

vara en lika stor och viktig del utav förskolans verksamhet som till exempel 

läroplanen och skollagen är i dagsläget. De känner ingen oro över att barnkon-

ventionen ska bli lagstadgad eftersom de anser att de redan i dagsläget arbetar 

med den genom att bemöta barn som självständiga individer och att se till att 

alla barns åsikter får komma fram. Informant 1 berättade i intervjun att de ar-

betar med barnkonventionen på olika sätt, men att man menar att arbetet kan 

utvecklas. Det kan ske genom att synliggöra vad de redan gör och att göra 

barnen medvetna om innebörden utav barnkonventionen. Informant 1 berättar 

vidare också att:  

”Vi har fått tillgång till Unicefs material som handlar om barnkonventionen 

och det ska ligga till grund för oss pedagoger framförallt för att vi ska få 

djupare kunskap om barnkonventionen. I samband med APT och egna 

PUT-tider ska vi använda det materialet. Vi ska även skapa olika diskuss-

ionsgrupper för att ta tid till att läsa och sätta oss in i barnkonventionen. 

Under 2019 kommer vi påbörja ett stort arbete med barnkonventionen och 

fokusera på att lyfta, dokumentera och diskutera hur våra tolkningar ser ut 

och dyka djupare i barnkonventionen. I stort sätt anser jag att vi har ganska 

lik barnsyn och tänk.” (Informant 1) 

Den förskolan där informant 2 är verksam på har de inte börjar göra några 

speciella förberedelser inför att barnkonventionen ska bli lagstadgad. De pla-

nerar inte aktiviteter utifrån barnkonventionen och har inte den fysiskt tillgäng-

lig på avdelningen Informant 2 uttrycker det på följande sätt: 

”Jag tror att vi kommer behöva belysa att vi arbetar utifrån den, att man 

kommer behöva tydliggöra den och till exempel ha den fysiskt på avdel-

ningen och att man reflekterar tillbaka till den till de aktiviteter man har och 

de teman man har och vad man utgår ifrån barnkonventionen i just det här 

tror jag.” (Informant 2) 
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Informanterna i min undersökning lyfter fyra intressanta teman framförallt 

inför det kommande arbetet med barnkonventionen. Dessa fyra teman är: 

- att de ska skapa olika diskussionsgrupper. 

- att de ska läsa och sätta sig in i barnkonventionen. 

- att de ska börja belysa att de arbetar med barnkonventionen. 

- att de ska ha barnkonventionen fysiskt tillgänglig på avdelningen. 

Informanterna lyfter att den största förändringen som kommer ske är att de 

kommer behöva synliggöra samt belysa arbetet med barnkonventionen. Det 

gäller framförallt att belysa barnkonventionen för vårdnadshavare och barn 

men även andra vuxna och annan personal på förskola.  

Resultatet visar att stora skillnader på hur förberedelserna utav barnkonvent-

ionen såg ut på de två förskolor som mina informanter är verksamma på. På 

den förskolan där informant 1 är verksam har man: 

- gjort en planering över hur arbetet ska se ut med barnkonventionen un-

der 2019 inför att den blir lag 2020.  

-  beställt material som ska ligga till grund för pedagoger framförallt och 

genom det skapa sig en tolkning utav barnkonventionen  

- ett förändrat arbetssätt för att tydliggöra arbetet med barnkonventionen.  

5.2.2 Förskolechefernas beskrivning av det kommande arbetet 

Förskolecheferna är ansvariga för det pedagogiska arbetet inom förskolans 

verksamhet. De största förändringarna som kommer ske när barnkonventionen 

blir lag är framförallt att barnkonventionen ska bli en lika stor och viktig del 

utav förskolans verksamhet som andra styrdokument menar förskolecheferna. 

Exempelvis berättar informant 3 att: 

”Jag tycker också det är roligt när jag läser LPFÖ18 som kommer träda i 

kraft sommaren 2018 att man ser mycket av barnkonventionen i den tydligt, 

barns integritet och så vidare.” (Informant 3) 

Informant 4 uttrycker det på följande sätt: 

”Vi har jobbat en del utifrån barnkonventionen i förskolorna som jag leder 

med olika delar och just för att belysa barns rättigheter på olika sätt och 

tänka kring barnets perspektiv, barnets rättigheter. Så jag ser fram emot att 

det ska bli lag och funderar en del kring hur det kommer att påverka mitt 

uppdrag.” (Informant 4) 

Båda informanterna lyfter att de ser fram emot och är positivt inställda till att 

barnkonventionen ska bli lagstadgad. De uttrycker inte några större problem 
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eller bekymmer över att barnkonventionen ska bli lagstadgad och inte heller 

att några större förändringar kommer behöva göras i samband med det. De lyf-

ter speciellt fram utmaningen med att fortsätta utveckla rättighetsperspektivet 

i sina verksamheter.  

Förskolecheferna som deltog i mina intervjuer fick också frågan om vilka för-

beredelser de kände behövde göras i verksamheten med grund i att barnkon-

ventionen blir lagstadgad. Informant 3 berättade följande: 

”Jag tycker konventionen är oerhört viktig och den går in så mycket i allting 

vi ska jobba ihop med barnen.. så att som första steg är att sätta sig in i den, 

att jag själv ska sätta mig in i den ordentligt nu och sen också göra det till-

sammans med förskollärare och barnskötare på de förskolor där jag jobbar. 

Det är mitt yttersta ansvar så att när den verkligen träder i kraft, att vi har 

mer kött på benen. Sen blir vi ju aldrig färdiga utan det är något vi får jobba 

mer med hela tiden.” (Informant 3) 

Även informant 4 menade detsamma och förklarade det på följande sätt: 

”Jag känner ett stort ansvar över förberedelserna inför att konventionen blir 

svensk lag. Men jag tänker att jag har ett stort ansvar även idag kring att 

föra barnens talan och att det är barnets rättigheter som vi utgår ifrån i alla 

beslut som vi tar i förskolans verksamhet.” (Informant 4) 

Resultatet är att båda förskolecheferna känner ett stort ansvar över att de själva 

tydligt tänker- och arbetar utifrån barnkonventionen redan i dagsläget, men 

ännu mer när den blir svensk lag. Förskolecheferna lyfte framförallt att det är 

viktigt att man tydligt arbetar utifrån barnens bästa och att alla beslut man tar 

grundar sig i att det är det bästa för barnet.  

Fyra teman framkommer i min undersökning som jag finner som intressanta 

när de gäller förskolechefernas beskrivning av det kommande arbetet. Dessa 

fyra teman är:  

- att barnkonventionen ska ses som ett styrdokument som alltid finns 

med i arbetet i verksamheten. 

- att barnkonventionen tydligt finns med i den nya läroplanen för försko-

lan. 

- att funderingar om förskolechefens uppdrag kommer påverkas i sam-

band med att barnkonventionen blir lagstadgad.   

- att förskolechefen känner ett stort ansvar att föra barns talan. 
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6 DISKUSSION 

6.1 Resultatsammanfattning 

Ett sammanfattande intryck är att studien har visat att man på dessa förskolor 

arbetar medvetet med barnkonventionen i dagsläget och att det är en del av 

förskolans verksamhet, dock kanske inte tillräckligt tydligt som de önskar. De 

försöker få barnen att lära sig och förstå att de är egna individer med egna 

rättigheter och att deras åsikter blir respekterade. De försöker bemöta barn ut-

ifrån varje enskilt barn och tillgodose varje enskilt barns behov.  

Även tidigare forskning visade att barnkonventionen ses som ett styrdokument, 

lika viktig som läroplanen för förskolan och att förskollärare arbetar utifrån 

den. Tidigare forskning lyfte också betydelsen utav att barnen ska känna till 

sina egna rättigheter de har (Bartley, 2001). Mina slutsatser blir att informan-

terna i min undersökning lyfter likvärdiga tankar som jag tagit del utav i tidi-

gare forskning.  

Barnkonventionen gäller för alla barn och flera utav mina informanter lyfter 

just det som det viktigaste med barnkonventionen. Qvarsell (2001) skriver sin 

artikel att barnkonventionen gäller alla barn och inte bara de barn som vistas 

på förskolan. Vuxna och vårdnadshavare ska också bemöta barn utifrån barn-

konventionen och beslut rörande barn ska alltid tas utifrån barnkonventionen.   

Jag ville skapa mig en förståelse hur arbetet ser ut inom förskolornas verksam-

het i Sverige med barnkonventionen. Tidigare forskning har tydligt visat att 

arbetet med barnkonventionen sker på förskolorna på många sätt och mer tyd-

ligt än vad man behövt. I vissa fall hade kommunerna upprättat arbetsplaner 

för hur barnkonventionen ska genomföras och synliggöras på förskolorna 

(Lindgren & Halldén, 2001).  

Jag ser tydliga likheter men även skillnader i tidigare forskning och i min 

undersökning jag gjort vad gäller hur arbetet med barnkonventionen ser ut i 

verksamheten i dagsläget. Förskollärarna som jag intervjuade i min undersök-

ning berättade hur arbetet med barnkonventionen ser ut på respektive förskola 

och det fanns tydliga skillnader. Bland annat genom att man på den ena för-

skolan drar slutsatser om hur man synliggör arbetet med barnkonventionen mer 

än vad man gör på den andra förskolan för både barn, vårdnadshavare men 

också andra vuxna. Där med blir skillnaden stor från den tidigare forskningen 

och förskolan där man inte belyser arbetet med barnkonventionen eftersom 

man inte arbetar tydligt med barnkonventionen och inte har arbetsplaner för 

hur arbetet med barnkonventionen ska genomföras.  
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Förskolecheferna som jag intervjuat i samband med min undersökning lyfter 

att alla beslut de tar handlar om barnets bästa. I samband med att barnkonvent-

ionen blir lagstadgad i Sverige kommer även domstolar och myndigheter be-

höva fatta beslut utifrån barnkonventionen. Förskollärarna berättar om deras 

skyldigheter de har att rapportera oro eller misstanke om ett barn far illa ef-

tersom barnkonventionen gäller hela tiden och inte bara på förskolan.  

6.2 Resultatdiskussion  

Mina slutsatser av undersökning är att informanterna är positivt inställda till 

att barnkonventionen ska bli lagstadgad. Informanterna känner inga större svå-

righeter eller problem över tillämpning och tolkning utav barnkonventionen 

inför att den blir lagstadgad i Sverige. De anser själva att de kommit långt i 

arbetet med barnkonventionen och de förändringar som framförallt kommer 

göras på respektive förskola handlar om att belysa arbetet tydligare.  

De kan tydligt berätta om sitt arbete med barnkonventionen i dagsläget men 

även vilka små brister det finns med arbetet i dagsläget. De har tänkt och gjort 

förberedelser inför att barnkonventionen blir lagstadgad i sitt arbetssätt för att 

belysa arbetet med barnkonventionen. Förskolecheferna är involverade i för-

beredelserna med barnkonventionen och ser väldigt seriöst på det samtidigt 

som de berättar att de i dagsläget redan tar alla beslut rörande barn utifrån barn-

konventionen och varje barns bästa. 

Genom att kopplingar mellan barnkonventionen och läroplanen görs i dagslä-

get har informanterna ett förhållningsätt gentemot barnen där de stärker deras 

rättigheter och respekterar varje barns åsikter. I förskolans verksamhet och ar-

betet i förskolan är barnen och barnens intresse i centrum och man arbetar för 

att stärka barnen och belysa att de är egna individer med egna rättigheter. 

I min undersökning var informanterna förskollärare och förskolechefer och 

utav dem fick jag tydliga svar på mina frågeställningar. Resultaten som min 

undersökning visar är giltiga och förhoppningsvis användbara och inspirerande 

för blivande förskollärare men även för verksamma förskollärare i dagsläget. 

Under intervjuernas gång försökte jag att föra ett samtal med mina informanter 

där jag försökte bekräfta informanternas svar och därmed kunna reda ut ifall 

jag tolkat informanterna fel eller informanternas svar felaktigt för att få bra och 

giltiga resultat på undersökningen.  
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6.2.1 Resultatanalys 

Det sociokulturella perspektivet handlar framförallt om det kommunikation 

och sociala sammanhang men också kulturella miljöer. Mina informanter be-

rättar för mig i min undersökning om hur de arbetar med kommunikation ge-

nom kommunikativa redskap de har, bland annat bild- och teckenstöd. De lyf-

ter de kommunikativa redskapen på föräldramöten och har det tillgängligt i 

tamburen samt att de på en förskola har barnkonventionen tillgänglig för barn, 

personal och vårdnadshavare samt andra vuxna på flera olika språk i tamburen. 

En annan informant lyfter under intervjun att personal på förskolan ska få gå 

en teckenkurs för att öka deras kunskaper om hur de ska fortsätta arbetet med 

tecken som stöd och där med öka möjligheten för alla barn att kunna kommu-

nicera (Säljö, 2014).  

Vidare skriver Säljö (2014) att det sociokulturella perspektivet också handlar 

om olika kulturella miljöer och meningssammanhang. En utav mina informan-

ter berättar för mig hur de planerar att starta upp diskussionsgrupper för perso-

nal i verksamheten där de har möjlighet att diskutera deras syn på barnkon-

ventionen och tankar och funderingar om hur man ska skapa möjligheter och 

förutsättningar för att arbeta med barnkonventionen i verksamheten i samband 

med att den blir lagstadgad. I min undersökning framkommer de även att 

material finns från rädda barnen där fokus ligger på arbetet med barnkonvent-

ionen som är anpassat för personal inom förskolan men även för barn på för-

skolan. En annan sak som också framkommer under mina intervjuer är hur 

personal kan skapa gemensamma kulturella sammanhang för att tillsammans 

med barnen planera och arbeta för att lyfta barnkonventionen i verksamheten. 

Det sociokulturella perspektivet kopplar jag också till artefakter som finns på 

förskolan och kulturella möten som sker i förskolan. Även kommunikationen 

på föräldramöten och att man involverar föräldrarna i ett meningssamman-

hang. 

Askland och Sataoen (2014) skriver att det utvecklingspsykologiska perspek-

tivet handlar framförallt om att se barn som självständiga individer och att 

vuxna ska vara närvarande för barnen och stödja dem i deras utveckling och 

lärande. Genom att ha ett genomtänkt förhållningssätt i arbetet med barn och 

ett förhållningssätt som är anpassat till varje enskilt barn skapar man möjlig-

heter för en anpassad lärmiljö och en möjlighet för en utveckling och ett lä-

rande hos ett barn. Enligt det utvecklingspsykologiska utvecklingsperspektivet 

stödjer man barn i deras utveckling genom genomtänkta aktiviteter och meto-

der samt närvarande vuxna. En förutsättning för att kunna bli vuxen är att ge-

nomgå en barndom. 
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6.2.2 Slutsats 

Jag har upptäckt synsätt som kan var intressanta och meningsfulla för verk-

samma förskollärare och förskolechefer men även för blivande förskollärare 

och förskolechefer vad gäller hur man kan förbereda sig inför att barnkonvent-

ionen blir lagstadgad i Sverige, men också hur man kan arbeta med barnkon-

ventionen i förskolans verksamhet. Utifrån mina intervjuer i min undersökning 

kan jag inte uttala mig hur alla förberedelser ser ut- och hur arbetet ser ut kring 

och med barnkonventionen i Sverige, utan endast lyfta vilka teman som fram-

kommit i min undersökning. Jag har upptäckt många olika teman och lärt mig 

hur man kan förbereda sig inför att barnkonventionen ska bli lagstadgad men 

också blivit inspirerad för hur man kan arbeta med barnkonventionen.  

6.3 Metoddiskussion  

För att min undersökning skulle ge mig svar på mina frågeställningar behövde 

jag vända mig till rätt yrkesgrupp samt genom rätt metod. Jag valde att använda 

intervjuer med öppna frågor för att få djupare svar utav mina informanter som 

var verksamma förskollärare och förskolechefer. Efter att ha granskat mina in-

tervjuer och svaren förstår jag att jag gjorde rätt val av metod och genomfö-

rande. 

Jag ansåg att jag genom intervjuer kunde få bäst svar på mitt syfte och mina 

frågeställningar jag hade i min studie. Hade jag använt mig utan observation 

eller enkätundersökning som metod i min undersökning hade jag inte kunnat 

undersöka hur tolkning och tillämpning av barnkonventionen i förskolan ser 

ut, med bakgrund av att barnkonventionen blir svensk lag år 2020. Jag hade 

heller inte kunnat undersöka hur förskollärare och förskolechefer beskriver de 

förberedelser som krävs inom förskoleverksamheten inför att barnkonvent-

ionen blir svensk lag 2020. Min andra frågeställning som var, hur förskollärare 

och förskolechefer beskriver arbetet med barnkonventionen i barngruppen, så-

väl det nuvarande som det kommande besvarades också bäst genom att jag 

använde intervjuer som metod i undersökningen. 

Hade jag använt observation som metod i min studie hade jag endast fått möj-

lighet till att undersöka hur förskollärare arbetar med barnkonventionen i verk-

samheten, dock under en väldigt kort tid. Att genomföra intervjuer blev där 

med aktuellt eftersom jag då fick möjligheten att få djupare förklaringar  till 

mitt syfte och mina frågeställningar utav förskollärarna.  

Förskolecheferna behövde jag också intervjua för att få deras syn och deras 

tankar utifrån mitt syfte och mina frågeställningar som rör barnkonventionen 



Vad händer inför att barnkonventionen blir svensk lag  Anesa Asic 

34 

 

eftersom de inte är närvarande och arbetar ute i förskolans verksamhet på 

samma sätt som förskollärare gör. 

Hade jag använt mig utav enkäter som metod hade jag fått väldigt begränsade 

svar jämföres vis med intervjuer med öppna frågor som ger möjlighet till följd-

frågor och informanterna får svara mer utförligt. På intervjuerna hade jag möj-

lighet att direkt kunna fråga informanterna   om ett svar jag fick var oklart för 

mig på något sätt eller ställa en följdfråga direkt till informanten om det var 

någonting jag började fundera på under intervjun. Den möjligheten finns inte 

vid enkätundersökningar eftersom frågorna redan är bestämda och svarsalter-

nativen begränsade till en stor del. Om jag fick chansen att göra om studien 

skulle jag ha genomfört intervjuerna på samma sätt men jag skulle ha valt 

samma informanter på samma förskolor men intervjuat fler informanter till 

min undersökning. 

Jag har använt mig utav tidigare forskning som varit relevant för min egen 

undersökning. Den tidigare forskningen lyfter barnkonventionen och innehål-

let ur barnkonventionen men också hur man ska arbeta utefter den och förhålla 

sig till den. I min undersökning har jag undersökt hur tolkning och tillämpning 

av barnkonventionen i förskolan med bakgrund av att barnkonventionen blir 

svensk lag år 2020 samt hur förskollärare och förskolechefer beskriver de för-

beredelser som krävs inom förskoleverksamheten inför att barnkonventionen 

blir svensk lag 2020 och hur förskollärare och förskolechefer beskriver arbetet 

med barnkonventionen i barngruppen, såväl det nuvarande som det kommande 

arbetet.  

6.3.1 Förslag till fortsatt forskning 

Jag kulle vilja göra vidare forskning på området i slutet av 2019, alltså strax 

innan barnkonventionen blir lagstadgad i Sverige. Det vore intressant att un-

dersöka hur, och i fall att man har förändrat sin syn på barnkonventionen och 

om man arbetar med den tydligare på förskolorna, det vill säga belyser arbetet 

med barnkonventionen för både barn, vårdnadshavare men även andra vuxna 

vilket mina informanter ansåg att de inte gjorde. Jag är även nyfiken på vilka 

förberedelser som gjorts under årets lopp inför att barnkonventionen ska bli lag 

år 2020.  
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BILAGOR 

Bilaga 1 

Följebrev 

Hej! 

Jag läser termin sex på förskollärarprogrammet och skriver just nu mitt exa-

mensarbete. Jag söker dig som är förskolechef samt en förskollärare som vill 

delta i en studie om forskning barnkonventionen.  

Jag ska skriva mitt examensarbete inom ramen barns demokrati och rättigheter. 

Syftet med studien är att bidra med kunskap om tolkning och tillämplig av 

barnkonventionen i förskolan, med bakgrund av att barnkonventionen blir 

svensk lag år 2020. 

Min undersökning riktar sig mot förskolechefer och legitimerade förskollärare. 

Studien är ett examensarbete på grundnivå och det är en del av utbildningen 

till förskollärare vid Karlstads universitet. Studien kommer att genomföras 

med intervjuer under 26/11-13/12 2018. Intervjun kommer att beröra din upp-

fattning/erfarenhet av arbetet i förskolan. Intervjun beräknas ta cirka 30 minu-

ter, det är viktigt att intervjun sker i ostörd miljö, på en tid och plats som Du 

bestämmer.  

Den information som Du lämnar kommer att behandlas säkert och förvaras 

inlåst så att ingen obehörig kommer att få ta del av den. Redovisningen av 

resultatet kommer att ske så att ingen individ kan identifieras. Resultatet kom-

mer att presenteras i form av en muntlig presentation till andra studerande samt 

till förskollärarstudenter samt i form av ett examensarbete. När examensarbetet 

är färdigt och godkänt kommer det att finnas i en databas vid Karlstads univer-

sitet. Den utskrivna texten kommer att förstöras när examensarbetet är god-

känt.  

Deltagandet är helt frivilligt och Du kan när som helst avbryta din medverkan 

utan närmare motivering. Jag frågar härmed om Du vill delta i denna studie.  

Ansvariga för studien är studenten Anesa Asic och handledare Mikael Svan-

berg. Har Du frågor om studien är Du välkommen att höra av dig till någon av 

oss. 

Anesa Asic   Mikael Svanberg 

Student   Lektor 

anesasic100@kau.se   mikael.svanberg@kau.se 
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073-995 27 98  054-700 23 82 

 

 

Bilaga 2 

Samtyckesblankett 

Jag har skriftligen informerats om studien av studenten Anesa Asic och sam-

tycker till att delta. Jag är medveten om att mitt deltagande är helt frivilligt 

och att jag kan avbryta mitt deltagande i studien utan att ange något skäl.  

 

Min underskrift nedan betyder att jag väljer att delta i studien och godkänner 

att Karlstads universitet behandlar mina personuppgifter i enlighet med gäl-

lande dataskyddslagstiftning och lämnad information.  

Underskrift …………………………………………  

Namnförtydligande …………………………………………  

Ort och datum ………………………………………………………………  

 

Kontaktuppgifter 

Lektor: Mikael Svanberg 

Mail: mikael.svanberg@kau.se 

Student: Anesa Asic 

Mail: anesasic100@kau.se 
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Bilaga 3 

Intervjuguide 

Intro:  

Hej och tack för du vill delta. Innan vi börjar med intervjun ska du få läsa 

igenom informationsbrevet och skriva under samtyckesblanketten. 

Jag ska skriva mitt examensarbete inom ramen barns demokrati och rättig-

heter. Syftet med studien är att bidra med kunskap om tolkning och tillämplig 

av barnkonventionen i förskolan, med bakgrund av att barnkonventionen blir 

svensk lag år 2020. Mina frågeställningar är: 

• Hur beskriver förskollärare och förskolechefer de förberedelser som 

krävs inom förskoleverksamheten inför att barnkonventionen blir 

svensk lag 2020? 

• Hur beskriver förskollärare och förskolechefer det nuvarande arbetet i 

relation till barnkonventionen i barngruppen. 

 

Jag är intresserad av dina åsikter och tankar och dina svar kommer vara i fo-

kus. Allting som sägs kommer vara anonymt och behandlas konfidentiellt. 

Du kan när som helst avbryta intervjun. 

 

Intervjufrågor förskollärare:  
1. Hur länge har du arbetat som förskollärare? 

- tid på arbetsplatsen/ i yrket 

2. Vad känner du till om barnkonventionen? 

3. Hur arbetar ni med barnkonventionen i dagsläget på avdelningen? 

4. Hur belyser ni för vårdnadshavare ert arbete med barnkonventionen?  

5. Vilka förändringar i ert arbete tror du att ni kommer behöva göra när barn-

konventionen blir lagstadgad? 

6.Vad är det viktigaste med barnkonventionen för dig?  

- varför? 

7. Vilka svårigheter upplever ni med att förhålla er till barnkonventionen i ert 

arbete?  

- specifika situationer? 

 

Intervjufrågor förskolechef: 

1. Hur länge har du arbetat som förskolechef? 

-tid på arbetsplatsen/ i yrket 
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2. Vad känner du till om barnkonventionen? 

3. Vilket ansvar känner ni över att barnkonventionen blir svensk lag? 

4. Vad är det viktigaste med barnkonventionen för dig?  

- varför? 

5. Vilka förberedelser tror du behövs inför att konventionen blir lag? 

6. Vilka svårigheter finns i arbetet med barnkonventionen?  

- specifika situationer? 


