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1. Inledning och bakgrund 

Idag är drygt 85% av alla barn i åldrarna 1 till 5 år inskrivna i den svenska förskolan. Det 

är en ökning med 24 procent sedan 1998 (SCB 2019). Jonsson (2013) menar att i och med 

att allt fler yngre barn spenderar dagarna inom förskolans verksamhet innebär det att de 

som arbetar inom förskolan har en allt större inverkan på barnens tidiga år. Arbetet med 

de yngsta barnen i förskolan är utmanande och komplext och kräver medvetenheten om 

och förståelse för vad den vuxnes barnsyn har för påverkan i mötet med barnen och på 

barnens möjlighet till delaktighet och inflytande. Förskolans pedagoger har ett uppdrag 

som handlar om omsorg för såväl varje enskilt barn som hela barngruppen samtidigt som 

de har krav på sig att lägga grunden för ett livslångt lärande (Skolverket 2018).  

 

Barnkonventionen, som är ett rättsligt internationellt bindande avtal med 54 artiklar, 

fastslår att barn är barn fram till 18 års ålder. Vidare slår konventionen fast att barn är 

enskilda individer med egna rättigheter som ska tillgodoses. De 54 artiklarna utgör en 

helhet men varje enskild artikel är lika viktig. Barnkonventionen innefattar fyra 

grundläggande principer som alltid ska tas hänsyn till, dessa är: artikel 2: “Alla barn har 

samma rättigheter och lika värde”, artikel 3: “Barnets bästa ska beaktas vid alla beslut 

som rör barn”, artikel 6: “Alla barn har rätt till liv och utveckling” samt artikel 12: “Alla 

barn har rätt att uttrycka sin mening och få den bekräftad” (Unicef 2018 s. 4). 

 

Att arbeta med Barnkonventionen i förskolan kan innebära dilemman då konventionen 

främst är formulerad i förhållande till det enskilda barnets rättigheter, medan arbetet i 

förskolan till stor del handlar om barnet som del i ett kollektiv, där hänsyn hela tiden 

behöver tas såväl till det enskilda barnet som till barngruppen. Barnkonventionen blev 

lag i Sverige 1 januari 2020. Denna lagförändring är fortfarande väldigt ny och det finns 

i skrivandets stund ingen ny forskning på hur förändringen har påverkat arbetet i 

förskolans verksamhet. Med detta i åtanke ligger det i tiden att lyfta förskollärares 

uppfattningar om arbetet med Barnkonventionen och de yngre barnens delaktighet och 

inflytande i verksamheten. En förhoppning är att denna studie ska kunna bidra till större 

medvetenhet kring Barnkonventionen i arbetet med de yngsta barnen i förskolan och även 

att den ska kunna vara ett stöd för alla de som verkar inom förskolan.  
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Fokus i denna studie är Barnkonventionens artikel 12 och förskollärarnas uppfattningar 

kring just denna artikel i relation till barndomssociologin. Centrala begrepp genom 

studien är: delaktighet, inflytande, barnperspektiv, barns perspektiv, det kompetenta 

barnet, barns delaktighet och inflytande, aktörskap samt makt och ansvar.  

 

Artikel 12 lyder i sin helhet:  

 

Konventionsstaterna ska tillförsäkra det barn som är i stånd att bilda egna 

åsikter rätten att fritt uttrycka dessa i alla frågor som rör barnet. Barnets 

åsikter ska tillmätas betydelse i förhållande till barnets ålder och mognad. 

För detta ändamål ska barnet, i alla domstolsförfaranden och administrativa 

förfaranden som rör barnet, särskilt beredas möjlighet att höras, antingen 

direkt eller genom en företrädare eller ett lämpligt organ och på ett sätt som 

är förenligt med nationella procedurregler (Unicef, 2018 s. 18). 

 

1.1 Läroplanen och skollagen  
Förskolans läroplan (Skolverket 2018) fastställer att förskolan ska återge de rättigheter 

och värden som lyfts i Barnkonventionen och utbildningen ska grundas utifrån barnets 

bästa. Vidare står det att barn har rätt till inflytande och delaktighet och barnen ska få 

vetskap om sina rättigheter. Delaktighet och inflytande är något som alla barn har rätt till 

och miljöns utformning samt planeringen av utbildningen ska vara grunden för deras 

utbildning utifrån vad barnen själva på olika sätt gett uttryck för (Skolverket 2018). Alla 

som arbetar i förskolan fungerar som betydande förebilder för barnen och pedagogernas 

förhållningssätt påverkar barnens möjligheter till att kunna få förståelse för innebörden 

av rättigheter och skyldigheter i ett demokratiskt samhälle (Skolverket 2018). Utifrån sitt 

sätt att tänka och sina erfarenheter skapar barn sammanhang och i förskolan ska alla barn 

få uppleva trygghet och social gemenskap som är levande. Varje barn ska få möjlighet att 

utveckla tillit och självförtroende. Intresse, nyfikenhet och kreativitet ska uppmuntras 

samt en vilja och lust att lära hos barnen (Skolverket 2018). Barnens självkänsla, 

kreativitet och nyfikenhet ska stimuleras i förskolan och de ska få möjlighet att utvecklas 

i att reflektera, utforska och kommunicera. Barnen ska få uppleva att arbeta tillsammans 

men även självständigt och stimuleras till att ta ansvar och initiativ. Förskolan ska 
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inspirera barnen att utforska idéer som är deras egna och även andras och prova dessa i 

praktiken (Skolverket 2018).  

 

Skollagen lyfter inte barnens delaktighet och inflytande i förskolan specifikt däremot 

betonas vikten av att utgå från en helhetssyn på barnet och dennes behov där lärande, 

utveckling och omsorg skapar en helhet. Förskolan ska förbereda fortsatt utbildning för 

barnen och stödja social gemenskap och allsidiga kontakter (SFS 2010:800. kap 8. del 2). 

 

1.2 Syfte  
I denna studie kommer verksamma förskollärares uppfattningar kring arbetet med 

Barnkonventionen i förskolans verksamhet lyftas och diskuteras. Syftet med studien är 

att lyfta hur förskollärarna som jobbar med de yngsta barnen i förskolan uppfattar och 

talar om artikel 12 i Barnkonventionen. Det som är av särskilt intresse och som ligger i 

fokus för studien är ålder och mognad. Syftet är även att lyfta förskollärarens röst 

gällande arbetet med Barnkonventionens artikel 12 och de eventuella möjligheter och 

svårigheter som arbetet innebär när det kommer till barns delaktighet och inflytande 

anpassat efter barnens ålder och mognad. 

 

1.2.1 Frågeställningar  
● Hur beskriver förskollärarna som arbetar med de yngsta barnen i förskolan sin 

uppfattning om arbetet med artikel 12 och barns delaktighet och inflytande i 

verksamheten?  

● Hur beskriver förskollärarna sin uppfattning om barns ålder och mognad?  
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1.3 Begreppsförklaringar  
 

Aktör/aktörskap: Ett begrepp som används inom barndomssociologin. Används i studien 

för att beskriva barnet som aktör (alt. har ett aktörskap) i sin egen barndom, det vill säga 

barnet som aktiv och agerande i skapandet av sitt eget liv.  

 

Icke verbal kommunikation: Åsyftar i studien på kommunikation som sker på annat sätt 

än genom tal, kan till exempel handla om kroppsspråk, minspel eller tecken.  

 

Barns perspektiv: Innebär barnets egna perspektiv utifrån hur denne uppfattar och 

upplever något. I studien beskrivs att lyfta barns perspektiv vilket innebär att låta barnens 

röster bli hörda och att den vuxne agerar utifrån detta för att göra det bästa för barnet. 

 

Barnperspektiv: Innebär att en vuxen utgår från egna tankar och erfarenheter för i största 

möjliga mån närma sig ett barns perspektiv.  

 

Det kompetenta barnet: Begrepp som används inom barndomssociologin. Att se barnet 

som kompetent innebär att se barnet som förmögen till att vara en del i sitt eget 

beslutsfattande. Att ge barnet en röst.    

 

Being/becoming: Egen översättning: är/ska bli. Begrepp inom barndomssociologin. 

Handlar om att se på barnet som betydande här och nu. Barndomen är inte en 

transportsträcka mot vuxendomen utan barndomen har en egen betydelse (Halldén 2007). 

 

Makt: Syftar i studien på förskollärarens maktposition över barnen inom förskolan. 

 

Ansvar: Syftar i studien på förskollärarens ansvar över barnen och det som sker i 

förskolan.  

 

Delaktighet och inflytande: Används i studien som en sammanfattande definition av 

artikel 12 i Barnkonventionen.  
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2. Teoretisk utgångspunkt och 
litteraturgenomgång 
Studien utgår från en barndomssociologisk ansats. Den teoretiska utgångspunkten har 

valts utifrån att teorin på ett tydligt och relevant sätt lyfter synen på dagens barn och 

barndom. Teorin innehåller även de begrepp som i förarbetet av studien funnits relevanta 

för studiens syfte och frågeställningar. Nedan kommer barndomssociologin, relevanta 

begrepp inom teorin och övriga av studiens utgångspunkter presenteras.  
 

2.1 Barndomssociologin   
Halldén (2007) beskriver att barndomen är såväl individualiserad som kollektiv. Barnet 

som subjekt framhävs men barnet ingår samtidigt i ett kollektiv där det behöver anpassas 

till allt vad kollektivet innebär. Halldén (2007) beskriver vidare hur barndomssociologin 

lyfter fram att den vuxna inte ska kännetecknas som något färdigt i motsats till barnet 

utan being och becoming är två parallella processer där ingen är färdig. Alla, både barn 

och vuxna är under ständig förändring. Barn finns i alla samhällen och de olika biologiska 

karaktärsdragen får olika betydelser i olika samhällen i och med kulturellt bestämda regler 

samt sociala överenskommelser. Vi kan inte betrakta barnet som något generellt utan 

barnet har en klassmässig tillhörighet, ett kön och etnicitet. Barn är intressanta i sin egen 

rätt och barndom ska inte ses som en transportsträcka mot vuxendomen (Halldén 2007). 

Även Samuelsson (2014) förklarar hur det inom barndomssociologin handlar om att se 

på barnet som subjekt konstruerade i sociala och kulturella sammanhang. Inom teorin 

betonas det även att barnet inte bara är ett resultat av de sociala och kulturella 

sammanhang det ingår i utan även en aktiv aktör inom dessa processer (Samuelsson 

2014). Dahlberg och Lenz Taguchi (2015) skriver om det förmögna och kompetenta 

barnet som är aktiv i sitt aktörskap gällande skapandet av sin egen kultur och kunskap, 

fyllt av lust och kreativitet. Halldén (2007) beskriver att inom barndomssociologin är de 

vuxnas syn på barnet en viktig faktor. Även Åberg och Lenz Taguchi (2005) beskriver 

det kompetenta barnet och menar att den barnsyn som en pedagog besitter blir grunden 

för hur verksamheten byggs, det vill säga att pedagogens förhållningssätt till barnet 
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grundar sig på vilken barnsyn hen har. Genom att ge barnet möjligheter och verktyg tillåts 

det kompetenta barnet att träda fram där pedagogen tar barnets förmågor på allvar. Det 

finns inget som säger att vuxna har en större vetskap än barn utan barn och vuxna lär av 

varandra (Åberg & Lenz Taguchi 2005). 

 

2.1.1 Barnperspektiv och Barns perspektiv 

Barnperspektiv och barns perspektiv är också två begrepp som används inom 

barndomssociologin. Samuelsson (2014) beskriver hur barndomssociologin handlar om 

att skifta fokus från samhälls-, organisations- eller vuxenperspektiv till ett barnperspektiv. 

Pramling Samuelsson och Asplund Carlsson (2014) beskriver hur barn och vuxna tar 

olika saker för givet. Att barn kan tänka konkret är inga konstigheter, men kunskap och 

förståelse är abstrakt och något vi behöver reflektera över för att det ska ha betydelse, 

detta är något som Pramling Samuelsson och Asplund Carlsson (2014) menar att lärare 

ofta missar. Det handlar om att inta ett barnperspektiv och också lyfta och ta vara på 

barnens perspektiv. Halldén (2007) beskriver att ett barnperspektiv är ett förhållningssätt 

där fokus ligger på att ta tillvara på barnens villkor och se till deras bästa. Genom att inta 

ett barnperspektiv och förhålla sig till ett barns perspektiv får barnen själva berätta och 

visa vad de har för tankar, upplevelser eller önskningar. Även Sommer, Pramling 

Samuelsson och Hundeide (2013) beskriver att en verksamhet där pedagogerna utgår från 

ett barnperspektiv innebär en verksamhet där barnet är en aktiv aktör. Förskolans 

verksamhet handlar om en ömsesidig process som pendlar mellan lärande om fenomen 

och utvecklande av självkänsla och tro på egen förmåga (Sommer, Pramling Samuelsson 

& Hundeide 2013).  

 

2.2 Barns delaktighet och inflytande  
Åberg och Lenz Taguchi (2005) skriver att demokrati skapas tillsammans mellan pedagog 

och barn i en ständig utveckling. Vidare beskrivs det att det är betydande att skapa 

tillfällen där barnen få mötas och diskutera med varandra för att få utbyta tankar och 

åsikter. Lansdown, Jimerson och Shahroozi (2013) menar att det är något väldigt speciellt 

i våra lagar om de mänskliga rättigheterna. Att barn, även fast de alltid ska ses som just 

barn i behov av omsorg och en vuxens trygghet, ändå har precis samma rättigheter till 
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delaktighet och att få sina röster hörda som vuxna. Det blir, menar Lansdown, Jimerson 

och Shahroozi (2013) en balans mellan att å ena sidan lyfta barnet som en aktiv aktör i 

sitt eget liv och samtidigt se till och värna om behovet av trygghet och omsorg. Jonsson 

(2016) lyfter att lärare och barn båda är centrala aktörer i förskolan, dock kan barnens 

aktörskap och deltagande vara olika på grund av lärarens barnsyn. Om läraren har ett 

övertagande i sitt förhållningssätt blir barns egna uttryckssätt och möjlighet till 

delaktighet begränsat. Använder läraren sig av olika sorters kommunikation i stället, som 

inte innefattar dominans och övertagande främjas barnens möjlighet till delaktighet och 

inflytande i verksamheten (Jonsson 2016).  

 

2.3 Makt och ansvar 
Åberg och Lenz Taguchi (2005) skriver om makt och ansvar där det är av vikt att 

pedagoger är medvetna om hur hen påverkar barnet i dennes vardag. Även om arbetet på 

förskolan utgår från barnen betyder det inte att det är barnens val som alltid blir det som 

lyfts och fördjupas vidare kring. Trots att ofta begreppet “fri lek” används i verksamheten 

så är det pedagogerna som styr när detta ska inträffa. De vuxnas påverkan finns där och 

barnen är aldrig fria att själva välja fritt utan det fria valet sker alltid inom förutbestämda 

ramar. Om miljön är tillåtande för barnen där de har en möjlighet att själva kunna plocka 

fram verktyg som till exempel material för att måla kan barnen själva välja att måla, inte 

bara när pedagogen av olika anledningar anser aktiviteten lämplig. Även Bae (2009) 

menar att barnets rätt till deltagande och inflytande riskerar att kraftigt begränsas i och 

med pedagogers förutbestämda rutiner och planeringar. Dessa rutiner och planeringar kan 

å andra sidan vara viktiga för att tillfredsställa förskolans lednings behov av att visa 

vårdnadshavare och världen utanför arbetet som pågår inom förskolans verksamhet, 

menar Bae (2009). Vidare diskuterar Åberg och Lenz Taguchi (2005) om rättvisa. I vissa 

fall är det inte rättvist att alla barnen måste följa dagens planering utan vissa barn kanske 

hellre vill måla i stunden medan andra vill ägna sig åt en annan aktivitet. Åberg och Lenz 

Taguchi formulerar det så här “Vår uppgift är att synliggöra alla barnen, men alla barn 

behöver ju inte synas på exakt samma sätt” (Åberg & Lenz Taguchi 2005 s. 72). Engdahl 

och Ärlemalm-Hagsér (2015) lyfter att förskolans verksamhet ska utvecklas utifrån alla 

barns delaktighet och inflytande och att förskolans pedagoger på allvar behöver 

respektera barnen. Trots detta anser Engdahl och Ärlemalm-Hagsér (2015) att forskning 
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visar att det finns en tradition i förskolan där pedagoger lägger vikt vid barnets ålder och 

låter detta ha påverkan över uppfattningen av barnens kompetens, ett synsätt som bottnar 

i att barn ska kunna vissa saker vid vissa åldrar.  

  

2.4 Relationskompetens och kommunikation 
Aspelin (2013) beskriver hur relationell pedagogik kan sammanfattas och beskrivas som 

ett sätt att se på utbildning där det som står i centrum är det som sker människor emellan. 

Mellanmänskliga relationer innebär det personliga mötet mellan två individer, alltså det 

som sker mellan dessa två. Relationell pedagogik kan beskrivas som ett teoretiskt synsätt 

där relationer, snarare än individuella och kollektiva förhållanden, står i centrum. Det är 

även den pedagogiska relationen exempelvis mellan barn-barn, barn-grupp och vuxen-

grupp som ses som central och inte bara relationen mellan vuxen-barn. Aspelin (2015) 

beskriver vidare att relationskompetens är av vikt för att skapa relationer som inger 

förtroende och respekt. En god relationskompetens skapar förutsättningar för barnet att 

“träda fram som unikt, inte tidigare skådat subjekt” (Aspelin 2015 s. 11). Jonsson (2013) 

menar att kommunikation har en viktig och stor plats i förskolans verksamhet och 

pedagogerna i förskolan har en viktig roll och ett ansvar i kommunikationen med barnet. 

Lärares medvetande kring hur kommunikation ska användas är avgörande för hur barns 

perspektiv tillvaratas (Jonsson 2013). Jonsson beskriver i sin studie (2016) hur läraren 

har möjligheten att antingen gynna eller missgynna barnets förutsättningar till delaktighet 

och interaktion kring ett gemensamt innehåll beroende på lärarens sätt att kommunicera. 

I situationer där barnet ges lite utrymme och där pedagogen handlar övervägande och 

kontrollerande går det tydligt att se hur barnets möjlighet till egna uttryckssätt begränsas, 

menar Jonsson. Medan där läraren använder olika sätt att kommunicera utan övertagande 

handlande gynnas barnets förutsättningar till egna uttryckssätt och deltagande (Jonsson 

2016). Även Bae (2009) betonar vikten av responsiva pedagoger som förstår vikten av att 

lyssna till barnen. Det är en förutsättning, menar Bae (2009) för barns rätt till delaktighet 

och inflytande i verksamheten. 

 

  



	

15 

3. Metod 

Karlsson (2014) menar att det är viktigt att få en förståelse för den kunskap som redan 

existerar om forsknings- och studieobjektet för att kunna välja perspektiv och göra 

avgränsningar i arbetet. Det är således viktigt att vara medveten om att alla vetenskapliga 

undersökningar, oavsett forskningsobjekt, genomförs utifrån något perspektiv, vilket är 

en viktig grund i arbetet då det ej existerar en plats som är helt objektiv och neutral 

(Karlsson 2014). Vi bör även låta hjärtat vara med när vi väljer studieobjekt utifrån vad 

som upplevs som intressant, precis som vårt val styrs av personliga intressen och 

erfarenheter på vilket perspektiv på forskningsobjektet inom ett kunskapsområde väljs 

(Karlsson 2014). 

 

Studien har en kvalitativ ansats. En kvalitativ ansats lämpar sig ofta då forskaren vill gå 

ner på djupet i ett förhållandevis litet och specifikt fokusområde (Denscombe 2018). I 

denna studie har ett relativt litet antal förskollärare deltagit och varje intervju har syftat 

till att ge nyanserade och djupgående uppfattningar från förskollärarna. Studien utgår 

även från ett fenomenografiskt perspektiv vilket innebär att fokus ligger på att ta reda på 

och beskriva hur människor uppfattar och förstår sin omvärld (Dahlgren & Johansson 

2015). Valet av det fenomenografiska perspektivet valdes då studien ämnar lyfta 

förskollärarnas tankar och uppfattningar kring barns delaktighet och inflytande, 

Barnkonventionen och artikel 12 som fenomen. Larsson (1986) menar att fenomenografin 

ligger i gränssnittet mellan hur något är och hur något uppfattas vara. Fenomenografin 

handlar även om att dra generella slutsatser baserade på att urskilja likheter i 

uppfattningar (Uljens 1998), i detta avseende är den fenomenografiska forskningen 

induktiv, det vill säga grundad på erfarenheter. 

 

3.1 Intervju 
Studiens empiri består av intervjuer som enligt Denscombe (2018) är en lämplig metod 

vid småskalig forskning där avsikten är att undersöka exempelvis åsikter, uppfattningar 

eller erfarenheter. Det har förekommit både enskilda intervjuer samt gruppintervjuer, i 

ena gruppintervjun deltog två förskollärare och i den andra deltog tre. Inledningsvis 

planerades enbart gruppintervjuer där förskollärarna skulle uppmuntras att föra 
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diskussioner kring de olika frågorna. Detta för att få en så nyanserad och djup bild av 

deras uppfattningar av fenomenet som möjligt. Dock behövde hänsyn tas till de 

deltagande med tanke på verksamheten och deras möjlighet att ta tid från barngruppen. 

Därför genomfördes såväl grupp- som enskilda intervjuer. Genom dessa två olika 

intervjumetoder blev det möjligt att få en ännu mer nyanserad bild av förskollärarnas 

uppfattningar av fenomenet. De olika intervjumetoderna, grupp- och enskild intervju 

erbjöd olika möjligheter för förskollärarna att diskutera och reflektera över de frågor som 

ställdes. Det som var av vikt att tänka på var hur frågorna formulerades och ställdes i 

intervjuerna, för att få den lämpliga empirin som skulle kunna analyseras såväl kvalitativt 

som i enlighet med den fenomenografiska utgångspunkten. Förskollärarna har inte 

namngetts med anledning av att studiens huvudsakliga fokus har varit att lyfta 

förskollärarnas generella uppfattningar om de yngre barnens delaktighet och inflytande. 

Med tanke på valet av det fenomenografiska perspektivet låg fokus under intervjuerna 

och även under analysarbetet på att lägga märke till likheter och skillnader i 

förskollärarnas uttalanden om deras uppfattningar av fenomenet.  

 

Inom fenomenografin används öppna frågor och målet är djupgående intervjuer som kan 

visa respondentens faktiska uppfattning om ett innehåll (Uljens 1998). Innan 

gruppintervjuerna startade informerades förskollärarna om att prata en i taget för att deras 

svar skulle bli så tydliga som möjligt. De uppmuntrades dock att diskutera frågorna och 

det förtydligades att det varken fanns några rätt eller fel svar. Dahlgren och Johansson 

(2015) beskriver att halvstrukturerade och tematiska intervjuer är lämpligt vid 

fenomenografisk forskning. Intervjuerna har utgått från en intervjuguide (bilaga 1) med 

frågor som har behandlats under intervjun där intervjuaren har varit flexibel och öppen 

för de olika vägar som förskollärarna kunde tänkas ta i sina resonemang då de svarade på 

frågorna. Detta i enlighet med Uljens (1998) som beskriver hur den fenomenografiska 

intervjun inleds med förutbestämda, öppna frågor men att intervjun därefter i stort sett är 

ostrukturerad i den mening att respondenten tillåts fritt tala och intervjuarens uppgift blir 

att nå fram till respondentens verkliga uppfattningar. Förskollärarna fick möjlighet att 

under intervjuerna fritt utveckla sina svar vilket bidrog till en bredare bild av 

forskningsområdet och förskollärarnas uppfattning av fenomenet. Denscombe (2018) 

beskriver motsvarande semistrukturerade intervjuer där den som håller i intervjun låter 

respondenten tala mer utförligt och utveckla sina idéer med öppna svar. För att förhindra 
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att intervjuaren ska göra någon inverkan med sin identitet på respondenten (Denscombe 

2018) togs ett neutral och passivt förhållningssätt. Alla intervjuer skedde genom 

personliga möten i miljöer där förskollärarna kände sig trygga. Intentionen var 

inledningsvis att alla intervjuer skulle ske på plats på förskolorna men av olika 

anledningar gick inte detta att genomföra, därav genomfördes två av fyra intervjuer på 

annan plats. Hur detta eventuellt har inverkan på studiens resultat diskuteras längre fram 

i avsnitt 3.6.  

 

Intervjuerna spelades in med hjälp av en app på mobiltelefon. Med hjälp av 

ljudupptagningarna blev det möjligt att gå fram och tillbaka i materialet och på så sätt få 

en djupare förståelse för det som sagts. Ljudupptagning blir en beständig dokumentation 

av det förskollärarna berättar i en intervju vilket kan vara ett stöd i bearbetningen av 

empirin och vid arbetet med att få fram ett resultat. Dock kan deltagare i intervjuer, i och 

med att det är en för många ovanlig situation, i början av inspelningsprocessen känna sig 

osäkra (Denscombe 2018). Förskollärarna kunde uppfattas lite osäkra till en början men 

allt eftersom intervjuerna pågick kunde de slappna av mer. Av denna anledning startade 

intervjun med lättare, konkreta och inte så komplicerade frågor och allt eftersom ställdes 

mer djupgående frågor med större tolkningsutrymme.  

 

3.4 Urval 
Förskollärarna valdes inledningsvis utifrån ett bekvämlighetsurval. Detta innebär att de 

valda personerna var personer som fanns till hands då studien skulle genomföras (Holme 

& Solvang 1997). Det har även gjorts ett explorativt urval vilket Denscombe (2018) 

beskriver lämpligt vid småskalig forskning där ett exakt tvärsnitt av en population inte är 

nödvändigt. Totalt deltog sju förskollärare från tre olika förskolor i studien. Samtliga 

förskollärare är verksamma i förskolan och har varit verksamma i minst ett år. 

Anledningen till att det krävdes att de varit verksamma i minst ett år var för att det kunde 

vara av intresse att se ifall det skett någon förändring i verksamheten efter att 

Barnkonventionen blev lag 1 januari 2020. Förskollärarna behövde alltså ha varit 

verksamma en tid innan detta för att kunna svara på frågor om en eventuell förändring. 

Antalet förskollärare var på förhand inte helt bestämt utan på grund av rådande 

omständigheter i samhället behövdes stor flexibilitet intas. Sju förskollärare från tre olika 
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förskolor upplevdes ändå kunna bidra till den nyanserade bild som önskades och 

samtidigt vara rimligt att hinna med under tiden för arbetet. Vikarier och annan 

stödpersonal i förskolan uteslöts för att respondenterna i så stor utsträckning som möjligt 

skulle vara delaktiga i hela förskolans verksamhet och säkerställa att de har kännedom 

om verksamheten. Ytterligare en avgränsning som gjordes var att enbart studera 

förskollärare som jobbar med de yngsta barnen i förskolan, ett till tre-åringarna, detta med 

tanke på studiens syfte att lyfta förskollärarnas uppfattningar om arbetet med 

Barnkonventionen med just de yngsta barnen i förskolan. 

 

3.2 Genomförande 
Tre förskolor tillfrågades deltagande i studien. Den första kontakten etablerades via mail 

där ett missivbrev (bilaga 2) skickades ut till berörda förskollärare med information om 

studien, studiens syfte och vad deltagandet i studien skulle innebära. När ett tillräckligt 

antal förskollärare tackat ja till studien fortsatte kontakten både genom telefonsamtal och 

sms för att bestämma tid och plats för intervjuerna.  

 

Intervjufrågor och en intervjuguide arbetades fram. Intervjufrågorna delades in under fyra 

rubriker vilka var:  Inledande frågor, Frågor rörande Barnkonventionen, Frågor rörande 

artikel 12 och Frågor kring barns delaktighet och inflytande, ålder och mognad. Begrepp 

som barns delaktighet och inflytande samt ålder och mognad fanns med i intervjufrågorna 

men andra för studien relevanta begrepp, som det kompetenta barnet, barnperspektiv och 

barns perspektiv undveks medvetet i frågorna för att inte påverka förskollärarnas svar 

eller “lägga ord i munnen på dem”. Inledningsvis skrevs intervjufrågorna ned på dator för 

att sedan skrivas ut på papper. Anledning till att frågorna skrevs ut i pappersform till 

intervjuerna var för att, det hos intervjuaren upplevdes att en dators placering mellan 

intervjuaren och förskolläraren skapar en viss distansering och det var av vikt att få till 

det personliga mötet och tryggheten hos såväl intervjuaren som förskollärarna. Vid 

intervjuerna närvarande både skribenterna där den ena höll i intervjun medan den andre 

antecknade eventuella reflektioner, händelser under intervjun eller uttalanden som 

utmärkte sig särskilt. Skribenterna turades om att hålla i intervjuerna och att sitta med och 

anteckna.  
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Test av ljudupptagning gjordes för att säkerställa att tekniken skulle fungera obehindrat. 

Testerna av ljudupptagning gjordes flera gånger och även test av att ladda upp ljudfiler 

på Google drive för att se så även detta fungerade obehindrat. Google drive var det 

skrivverktyg som arbetades i under hela studiens gång, i och med plattformens möjlighet 

till att dela dokument och filer på ett säkert sätt.  

 

3.3 Bearbetning och analys av material  
Bearbetningen av den insamlade empirin startade med att ljudinspelningarna lyssnades 

igenom en gång innan de transkriberades. Material i ljudinspelningarna som inte ansågs 

relevant med tanke på studiens syfte, som hummanden, skratt, tonlägen och samtal utöver 

forskningsämnet togs inte med i transkriberingarna. Uppgifter som namn på förskollärare, 

förskolor eller annan information som kan identifiera förskollärarna eller förskolorna de 

arbetar på har även de uteslutits. Sammanlagt resulterade de fyra intervjuerna i drygt 27 

A4-sidor transkribering. Den som satt bredvid och antecknade transkriberade de 

intervjuer som den andre höll i och vise versa. Detta för att kunna hålla sig så neutral och 

objektiv till materialet som möjligt och genom det möjliggöra en så djup analys som 

möjligt. När ljudupptagningarna transkriberats påbörjades analysarbetet med stöd av 

Dahlgren och Johanssons (2015) sju steg för analys av fenomenografisk forskning. 

Transkriberingarna skrevs ut på papper och lästes igenom upprepade gånger. Redan då 

transkriberingarna gjordes framkom mönster, likheter och möjliga kategorier i 

förskollärarnas svar men det var först under denna andra fas som materialet började delas 

in och sorteras ut utifrån “de mest signifikanta, betydelsefulla uttalandena” (Dahlgren & 

Johanssons 2015 s. 168). Inledningsvis användes överstrykningspennor i olika färger för 

att lyfta fram likheter och skillnader i förskollärarnas uttalanden. Begrepp och uttalanden 

som placerades inom samma område markerades med samma färg. Målet med den 

fenomenografiska forskningen är att upptäcka olikheter i uppfattningar och därför är det 

av vikt att förutom skillnader även lägga märke till likheter (Dahlgren & Johansson 2015). 

Vidare klipptes passager, eller delar av materialet ut och sorterades i grupper utifrån den 

färgsortering som inledningsvis gjordes. De grupper som här framkommit var: Krav och 

begränsningar uppifrån, Pedagogen (barnsyn, perspektiv, förhållningssätt), Det 

individuella barnet och barngruppen, Arbetslagets arbete samt Omsorgsbegreppet. De 

utklippta passagerna lästes upprepade gånger och diskuterades för att kunna se igenom 
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de mer ytliga skillnaderna i uttalandena och upptäcka djupgående likheter (Dahlgren & 

Johanssons 2015). De grupper som passagen initialt sorterats i omarbetades flera gånger 

och de utklippta passagerna testades i olika grupper baserat på funna likheter och 

skillnader. Till slut formulerades och namngavs kategorier utifrån det som varit det mest 

signifikanta och av mest betydelse i vardera gruppering. De formulerade kategorierna 

granskades upprepade gånger för att säkerställa att vardera kategori var fullständig och 

ensam i sitt slag (Dahlgren & Johanssons 2015). De kategorier som slutligen ansågs 

kompletta var: Förskollärarens förhållningssätt, Begränsningar och krav uppifrån, Ålder 

och mognad, Det enskilda barnet och barngruppen samt Omsorg. Den sjätte kategorin, 

“Arbetslagets arbete” sållades bort då den inte ansågs relevant för studiens syfte.  

 

Varje kategori definierades och en kort beskrivning av varje kategori gjordes där 

relevanta begrepp och särskilt intressanta uttalanden utmärktes innan materialet 

analyserades utifrån studiens teoretiska utgångspunkt.  

 

3.5 Etiska överväganden 
Genom hela studien har hänsyn tagits till forskningsetikens fyra grundregler; 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet 

(Vetenskapsrådet 2017). Med hänsyn till informationskravet och samtyckeskravet fick 

deltagarna i studien på förhand information om forskningens syfte och studiens 

tillvägagångssätt. Ett missivbrev skickades ut till de deltagande förskolorna med 

information om studien samt om deras rätt att när som helst avbryta sitt deltagande. 

Förskollärarna fick även, innan intervjuerna startade information om 

konfidentialitetskravet vilket innebär att alla deltagande i studien har rätt att få vara 

anonyma och de tillförsäkrades att inga personuppgifter förvaras i anslutning till det 

inspelade eller transkriberade materialet. Avslutningsvis försäkrades förskollärarna att 

materialet, enligt nyttjandekravet bara kommer att användas för forskningsändamål. Den 

data som samlats in kommer finnas tillgänglig för studiens två skribenter samt för 

handledare under tiden studien genomförs, bearbetas och redovisas, något som 

förskollärna också har fått information om.  
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Intervjuerna har spelats in genom ljudupptagningar på mobiltelefon. Dessa 

ljudupptagningar har sedan laddats upp digitalt på plats där enbart studiens två skribenter 

kommer åt dem. När ljudfilerna laddats upp digitalt har de raderats från mobiltelefonen. 

Det insamlade materialet kommer endast användas för studiens syfte och kommer raderas 

så snart arbetet är färdig, inlämnat och godkänt. 

 

Under studiens gång har det diskuterats kring förskollärarnas reaktion på studien då den 

är färdig och publicerad. Inga namn eller andra möjliga identifikationer finns med i 

studien men de deltagande förskollärarna har ändå möjlighet att urskilja sina egna svar. 

Empirin har lästs flertalet gånger och den har tolkats på ett så neutralt sätt som möjligt 

för att i så stor utsträckning som möjligt undvika egna värderingar och åsikter. Citaten 

som valts ut i resultatet har lästs och tolkats flertalet gånger och reflektioner har gjorts 

inför formulering av såväl resultatet som analysen i anslutning till resultatet för att 

undvika känslor av missnöje eller kränkning hos förskollärarna.  

 

3.6 Metoddiskussion  
Det upplevdes svårt att få till ett tillräckligt antal gruppintervjuer och därför genomfördes 

även två enskilda intervjuer. Denscombe (2018) beskriver personliga intervjuer och 

gruppintervjuer. Personliga intervjuer är den allra vanligaste typen av intervju och har 

fördelen med att ge forskaren en enskild persons åsikter och tankar. Den personliga 

intervjun är förhållandevis lätt att kontrollera i och med att forskaren enbart har en 

respondent att guida (Denscombe 2018). Gruppintervjuer har fördelen att forskaren har 

möjlighet att lyssna till ett större antal personers åsikter och erfarenheter. Gruppintervjuer 

kan på så vis öka representativiteten i datan. En annan fördel med gruppintervjuer är att 

respondenterna kan ta del av andras synpunkter och erfarenheter och på så sätt kan 

gruppintervjuer ge en större exponering (Denscombe 2018). Sammanfattningsvis finns 

det fördelar och nackdelar med såväl personliga intervjuer som gruppintervjuer. I studien 

genomfördes, som tidigare nämnts två enskilda intervjuer och två intervjuer i grupp. Det 

går att diskutera huruvida de olika intervjumetoderna har kunnat ge samma typ av 

material. Upplevelsen är att det har varit möjligt att få till den typen av semistrukturerade 

djupintervjuer som studien krävde och att empirin som samlats in har varit tillräcklig trots 

de två skilda intervjumetoderna. Önskvärt hade givetvis varit att kunna genomföra ett 
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tillräckligt antal intervjuer av samma karaktär emellertid behövde hänsyn tas till 

förskollärarnas möjlighet till att delta och till studiens tidsbegränsningar. En annan aspekt 

som är viktig att vara medveten om och som har funnits med under hela processen är de 

nackdelar som semistrukturerade intervjuer kan innebära. Metoden är tidskrävande och 

kräver en hel del av forskaren, både vid genomförandet och vid transkribering. 

Intervjuarens roll kan möjligen även ha haft en inverkan på resultatet, det är sannolikt att 

en mer van och erfaren intervjuare hade kunnat uppnå mer djupgående intervjuer och fått 

mer nyanserade svar. Viktigt är också att vara medveten om att det aldrig är möjligt att 

vara helt objektiv och neutral (Karlsson 2014). Även om intentionen varit att 

förskollärarnas svar ska analyseras helt objektivt och utan egna värderingar så är det 

omöjligt och resultatet har således oundvikligen färgats av studiens skribenter. Ytterligare 

en kompromiss som behövde göras var att genomföra två av fyra intervjuer på annan plats 

än förskolan. Uljens (1998) beskriver att det inom den fenomenografiska forskningen är 

lämpligt att utföra insamlingen av empirin på den plats där respondenten är direkt kopplad 

till forskningens ämnesområde, i detta fall med andra ord på förskolan. Upplevelsen är 

dock att det varit fullt möjligt att genomföra den typ av semistrukturerad djupintervju som 

krävdes och att materialet från intervjuerna varit tillräckligt för att analyseras enligt valda 

metoder. 
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4. Resultat och analys  
I följande avsnitt presenteras resultatet tillsammans med en kort analys. I enlighet med 

den fenomenografiska forskningsansatsen har resultatet delats in i kategorier som har 

kommit fram under analysarbetet. Dessa kategorier är: Förskollärarens förhållningssätt, 

Begränsningar och krav uppifrån, Ålder och mognad, Det enskilda barnet och 

barngruppen samt Omsorg. Varje kategori definieras och förklaras innan resultatet 

presenteras. Varje kategori innehåller några utvalda citat från förskollärarna i syfte att 

stärka resultatet.  

 

Resultatet presenteras så neutralt som möjligt. Det som lyfts under vardera kategori är 

objektiva tolkningar av förskollärarnas uppfattningar. Skribenterna har i största möjliga 

mån undvikit att lägga egna värderingar i tolkningarna av empirin. De citat som lyfts 

under vardera kategori är citat som valts ut som en representation av uttalande som flera 

av förskollärarna gjorde. I vissa fall lyfts även citat som utmärker sig och vid dessa fall 

skrivs detta tydligt fram i resultatet.  

 

Avsnittet kommer avslutas med en sammanfattande resultatanalys utifrån den teoretiska 

utgångspunkten och den fenomenografiska analysmetoden.  

 

När Barnkonventionen nämns syftas på Barnkonventionens artikel 12 som är studiens 

huvudsakliga fokus, för enkelhetens skull skrivs endast “Barnkonventionen” ut.  

Följande tecken används ibland när citaten skrivs ut:  

[...] används när text har uteslutits ur citatet eller när citatet börjar mitt i en mening  

… används när respondenten tagit en längre paus  

 

4.1 Förskollärarens förhållningssätt  
Denna kategori behandlar förskollärarnas uppfattningar om arbetet med barns delaktighet 

och inflytande i förskolan och uppfattningar om hur deras förhållningssätt kan påverka 

barnens möjlighet till delaktighet och inflytande.  
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Förskollärarnas uppfattningar kring barns delaktighet och inflytande lyftes genom att de 

berättade att de försöker få syn på vad barnen gillar och inte gillar. Uppfattningen var att 

det krävs mer av förskolläraren vad gäller att lyfta “de tysta barnen”, de barn som ännu 

inte utvecklat ett verbalt språk. Viktigt var att försöka föra barnens talan genom att vara 

lyhörd inför barnen, att verkligen lyssna på vad barnet säger och uppmärksamma vad 

barnet gör just för stunden. En betydande fråga att utgå ifrån enligt förskollärarna var vad 

de väljer att fokusera på, vad barnen har för intresse och vad barnen verkligen vill. Det är 

viktigt att ta sig tid till att lyssna på barnen och även att inte bara lyssna utan faktiskt göra. 

Två av förskollärarna uttryckte det så här: 

 

Det innebär att jag måste vara lyhörd och jag måste vara öppen för de här 

barnen och visa en öppenhet att dom känner att dom kan komma till mig 

och uttrycka sina åsikter [...] 

 

[...] man behöver ju lyssna på ett barn mer än en gång, många gånger, och 

se om det dom säger är det dom gör [...] 

 

Att ha ett barnperspektiv för att närma sig ett barns perspektiv är ett förhållningssätt som 

är viktigt enligt förskollärarna. Förhållningssättet påverkar vad förskolläraren bär med 

sig. En fråga som de själva kunde lyfta var: vad lägger vi fokus på och vad missar vi? 

Genom att vara medveten och självkritisk berättar de att de kan få syn på sig själva. På 

frågan om det finns något speciellt viktigt förskollärarna vill lyfta, som en avslutande 

sammanfattning på intervjun formulerade en förskollärare det så här: 

 

Någon som har ett bristtänkande frågar ju inte detta så det är ju… och det 

är därför det behöver lyftas då generellt i samhället att barn kan och vet 

väldigt mycket, och att man behöver lyssna på det och specifikt i såna fall 

där det då inte är…. där det dessutom är synliga brister hos… dom behöver 

ha stöd där så därför är det otrolig viktig… artikel. 

 

En annan förskollärare hade en skild uppfattning om att medvetenheten finns där 

naturligt. Att det inte är något de tänker på utan det sker av sig själv: 

 



	

25 

Jag tror inte det är något man går runt och tänker på… att dom är delaktiga 

liksom från man kommer till man går hem utan dom är med där. Det är 

inget som man går… åh nu har det varit delaktighet, alltså det är naturligt 

på något vis. 

 

Förskollärarna lyfte att de är i förskolan för barnens skull, barnen är i centrum. Barnen 

har rätt att uttrycka sig och deras röst ska bli hörda. Genom att inte ta saker för givet eller 

ha förutfattade meningar om vad ett barn är och vad de vill innebär att vara en närvarande 

förskollärare som inbringar en trygghet och ett förtroende hos barnen. Barnen ska få 

möjlighet att uttrycka sin åsikt i ett öppet klimat. Det handlar om att kunna kommunicera 

på olika sätt både genom de verbala och kroppsliga. Att som förskollärare visa respekt 

för barns integritet och oavsett vilken ålder barnet har så är barnet kompetent och besitter 

egenskaper med färdigheter och förmågor. Som förskollärare gäller det att vara en 

“tillåtande vuxen”.  Förskolläraren har ansvaret att få barnen att växa, med sin makt kan 

även förskolläraren få barnet att minska, en förskollärare tryckte på att det handlar om 

dig: 

 

[...] alltså vi kan prata hur mycket som helst, så länge vi inte får ut det i 

fingrarna och agerar så ut i barngruppen så kommer dom inte få det 

inflytande som vi pratar om. Så att det vill jag peka på, det handlar om dig. 

 

En aspekt som kom fram i intervjuerna var vad inflytande faktiskt innebär. Förskollärarna 

menade att det kan handla om att barnen får välja vad de vill dricka till maten men det 

kan också vara något mer än så. Inflytande som sker hela dagen genom hela 

verksamheten. Här går det att se skilda uppfattningar hos förskollärarna, på frågan vad 

delaktighet och inflytande kan betyda svarade en förskollärare följande: 

 

Dom får ju uttrycka sig, dom får säga vad dom tänker, dom får många 

valmöjligheter, utifrån sig själv i allt från att välja vad man, vid middagen 

då väljer dom om dom vill dricka vatten eller mjölk eller vilka grönsaker 

dom vill ha och vi har ju till och med vart man får sitta. 
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Medan en annan förskollärare, vid samtal om vad delaktighet och inflytande kan innebära 

uttryckte det så här: 

 

För mig är barn delaktighet och inflytande naturligtvis i tema och sånt men 

för mig är det hela dagen därför att det är så grundläggande i en 

demokratisk miljö att leva i en demokratisk förskola [...] det ska vara roligt 

att, det ska vara naturligt att vi hjälps åt med allting, att varje stund i 

förskolan är en lärmiljö eller lär… situation och därför kan man inte heller 

hela tiden säga att nu har du inflytande och nu har du inte inflytande utan 

när det går i ett [...]  

 

4.2 Begränsningar och krav uppifrån 
Denna kategori handlar om förskollärarnas uppfattningar om deras möjligheter till att 

jobba med Barnkonventionen i förskolan och att låta barnen vara delaktiga och ha 

inflytande i verksamheten.  

 

Förskollärarna lyfte att de har begränsade möjligheter till att låta barnen vara delaktiga 

och ha inflytande i förskolans verksamhet. Dessa begränsningar handlade dels 

personalbrist och omöjlighet till att förändra lokalerna. En förskollärare nämner även 

begränsningar i ekonomi, att de som enskilda förskollärare och som arbetslag inte har 

obegränsade tillgångar för att möta barnen i deras intressen, viljor och behov: 

 

Ja vi som förskollärare, enskild förskollärare och arbetslag kan ju inte säga 

att åh så ska vi göra för att följa Barnkonventionen för att vi tänker att det 

är väldigt viktigt men handlar det om dubbelt så mycket personal eller 

dubbelt så stor yta så kan ju inte vi styra det utan det är ju saker som är 

ute… som inte vi kan påverka. 

 

Förskollärarnas svar handlade även om de organisatoriska ramarna som finns inom 

verksamheten. De talade om fokusområden och teman som kommer “uppifrån” och som 

de själva inte har någon möjlighet att påverka eller ändra. Även tidsbrist och krav på att 

medverka i möten, planeringstid och fortbildning nämns som ett hinder för att helt kunna 



	

27 

tillåta barnen delaktighet och inflytande i verksamheten. Följande är två av 

förskollärarnas uppfattningar kring detta: 

 

[...] och sen har du ju också uppifrån chefen eller ledning och olika 

fokusområden som du arbetar mot [...]  

 

[...] hur förskolan är uppbyggd med alla dess rutiner och alla andra krav 

uppifrån om man säger man måste med möten och att vi bygger upp en 

verksamhet att vissa klockslag gör vi det och sen måste vi ut [...] 

 

Vidare lyfte förskollärarna hur Barnkonventionen “ligger som en grund” i arbetet de gör 

på förskolan och att den finns med i förskolans andra styrdokument, som läroplanen, 

likabehandlingsplanen och planen mot kränkande behandling. Det går att uppfatta en viss 

svårighet i att implementera Barnkonventionen fullt ut i verksamheten och flera 

förskollärare lyfter upprepade gånger att mycket av Barnkonventionen finns med i 

läroplanen: 

 

[...] när man tittar på läroplanen så går liksom lite hand i hand, inte exakt 

men… som vi sa likabehandlingsplan och dom har rätt att uttrycka sin 

mening, dom har rätt att, dom är lika mycket värda, samma rättigheter, det 

är likabehandlingsplan och plan om kränkande behandling… Några artiklar 

går ju in i läroplanen och likabehandlingsplanen. 

 

4.3 Ålder och mognad  
Denna kategori handlar om hur förskollärarna talar om barns ålder och mognad och 

huruvida åldern påverkar mognaden hos barnen.  

 

På frågor angående ålder och mognad och huruvida ålder är en avgörande faktor för barns 

mognad lyfte merparten av förskollärarna att den verbala kommunikationen utvecklas 

med åldern och att det därför är lättare att kommunicera med och nå fram till de äldre 

barnen. Här talade de även om vikten av att vara närvarande och flexibel som 

förskollärare för att kunna möta barnen i deras kommunikation där de är, just nu. En 
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allmän uppfattning var att det krävs mer av förskolläraren för att få syn på och lyfta de 

yngre barnen: 

 

[...] var väljer vi att vara någonstans och var dras uppmärksamheten till och 

den är ju mer… den kräver mer utav pedagogerna om man säger så. Kräver 

mer tid och liksom observerar verkligen när någon kommer och säger att 

jag vill eller jag att man inte… det krävs mer att få syn på de yngre barnen. 

 

Det fanns en utmärkande uppfattning om att de äldre barnen i förskolan lätt kan “ta över” 

och att de yngre barnen kan behöva extra stöttning av förskollärarna för att kunna komma 

till tals: 

 

Ja när dom har det här… utvecklat det här språket då för att kunna uttrycka 

sig dom har ju en större del infly… dom kan vi ju följa mer på ett enklare 

sätt… eller vad man säger. Det talade språket är alltid lättare att ta till sig 

än att följa initiativen. 

 

Samtidigt uttryckte flertalet förskollärare att det kan finnas vissa svårigheter i att avgöra 

ett barns mognad eftersom alla utvecklas olika och högre ålder inte nödvändigtvis 

behöver innebära högre mognad. Hur barnets mognad avgörs handlar om vad 

förskolläraren har för uppfattningar och hur denne tolkar barnet framför sig: 

 

[...] vi utvecklas olika och ett för ögat moget barn för oss kanske inte är det 

för en annan det är väldigt svårt att avgöra. 

 

Några förskollärare uttryckte att barnens förståelse för konsekvenser ökar med åldern. Ett 

litet barn har inte samma förståelse för vad vissa åsikter eller handlanden får för 

konsekvenser. Det fanns även en uppfattning om att de yngre barnen inte är lika medvetna 

om sina rättigheter: 

 

Ja jag tänker de yngre barnen är ju inte riktigt medvetna om… alltså sina 

rättigheter.  
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[...] ett litet barn har ju inte förståelse för vad som kan hända om dom får 

sig en åsikt om vissa saker eller vara med och bestämma.  

 

En av förskollärarna lyfte att det förutom ålder kan handla om erfarenhet, att de äldre 

barnen helt enkelt varit delaktiga i verksamheten en längre tid och att de av den 

anledningen har större förståelse för vilka (positiva eller negativa) konsekvenser en åsikt 

eller ett handlade kan få: 

 

[...] och ju äldre man blir och ju mer har vi ju pratat om det längst vägen så 

får man ju också veta att… om man säger saker, så blir det ju. 

 

En annan förskollärare betonade särskilt vikten av att kunna anpassa sig efter varje barn 

och se hela bilden av barnet, oavsett ålder eller mognad: 

 

Det ingår ju i vår profession, hela tiden ha höga förväntningar men också 

hela tiden anpassa efter vilket barn har jag framför mig och i vilken 

sinnesstämning är barnen och i vilken kontext, tänker jag att det är också 

en av våra viktigaste professioner. Det ingår ju i tolkning, du kan ju inte 

bara titta på något av språken, du måste ju titta på hela kontexten. 

 

4.4 Det enskilda barnet och barngruppen 
Denna kategori handlar om dilemman förskollärarna lyfter gällande att ta hänsyn till det 

enskilda barnet i den stora barngruppen i förskolan.  

 

Förskollärarna lyfter ett dilemma i att se och möta det enskilda barnet i förskolan där 

mycket handlar om arbetet med hela barngruppen. Det enskilda barnet tvingas 

kompromissa och anpassa sig efter övriga barn och det är, enligt förskollärarna omöjligt 

att alltid möta och tillgodose varje enskilt barns behov och önskemål: 

 

[...] vi inkluderar ju alla där… men vem du är för varje gång du går ett val 

åt ett håll så gör du också ett val åt ett annat håll alltså varje gång de ser ett 

barn så missar du ett annat [...] 
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En annan förskollärare menade att det kan vara problematiskt och svårt att hinna med det 

enskilda barnet och de åsikter som lyfts och som får ta plats blir oftast ett “grupp-uttryck”:  

 

För att på något vis så har man kanske inte möjlighet att höra kring alla 

barn eller om man har en stor grupp… hur alla resonerar kring saker och 

ting. Det är svårt att hinna med liksom det individuella barnet i dom har 

utan att det blir ju oftast ett grupp-uttryck kanske och så tar man det med 

sig men att gå in på varje barn kan vara problematiskt. 

 

Förskollärarna lyfte även att delaktighet inte alltid innebär ett aktivt deltagande utan att 

det i förskolans verksamhet kan vara så att ett barn behöver vara delaktig helt enkelt på 

grund av verksamhetens planering och mål för dagen: 

 

Är du delaktig i denna aktivitet vi gör just nu? Men det betyder ju kanske 

inte att du har inflytande i den. Du gör som du blir ålagd att göra och då är 

du ju delaktig men det är ju inte säkert att det är det du ville göra [...] 

 

Ännu en aspekt som lyftes var att det i förskolan inte bara handlar om att bli lyssnad på 

utan att det också är viktigt för barnen att kunna lyssna på andra. Det handlar om att ge 

och ta och att både få möjlighet att göra sin röst hörd men även låta andra komma till tals. 

Detta kan uppfattas som ett dilemma då Barnkonventionen ska användas i förskolan i och 

med att fokus där ligger på det enskilda barnet: 

 

[...] när man ska ha egna åsikter och det så behöver man ju också få den 

andra biten att kunna lyssna vilket kanske inte artikel 12 säger men det är 

ju någon som vi i förlängningen jobbar med i förskolan. 

 

4.5 Omsorg 
Denna kategori handlar om hur förskollärarna talar om avvägningar de behöver göra och 

beslut de behöver ta i förskolan utifrån omsorgsbegreppet.  
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Förskollärarna menade att det kan komma situationer där de tvingas säga nej till barnen 

för att skydda dem från att till exempel skada sig. De menade att vid sådana situationer 

kan det innebära att barnens delaktighet och inflytande begränsas. Omsorgen innefattar 

även beslut som tas rent säkerhetsmässigt: 

 

Dom kanske vill gå ut naken mitt i vintern, man måste ha liksom, det du 

får vara med, vad händer av det, konsekvenser av det jag gör. Och då får vi 

vuxna hjälpa dom med det. 

 

Här kommer en förskollärare även in på den hänsyn som kan behöva tas när det gäller 

omsorg och säkerhet: 

 

[...] jag kan ju veta att den situationen inte är särskilt bra i en viss mognad, 

om man säger man vill klättra högst upp på klätterställningen och man 

känner kanske att… nej det där slutar inte så bra liksom och då är det ju 

svårt att följa barnet i det för då får jag ju va där för att försöka med att dom 

inte skadar sig. 

 

Beslut som handlar om omsorg kan även uppkomma i situationer där barn kan uttrycka 

sig på ett olämpligt sätt som andra barn kan ta skada av. Flera av förskollärarna uttryckte 

att barnen har rätt till sin åsikt men de måste få förståelse för de konsekvenser som kan 

uppkomma om barnet delar med sig av en åsikt som kan såra andra. Omsorgen är till för 

både det enskilda barnet och barnen runt omkring: 

 

[...] vad man uttrycker så att man inte, alltså det får ju vara åsikter om det 

som rör en själv, det är inte så lätt för barnen att veta det så att man inte 

uttrycker åsikter om andra. 

 

4.6 Sammanfattande resultatanalys 
Studiens resultat analyseras utifrån begreppen det kompetenta barnet, barns perspektiv 

och barnperspektiv, being och becoming, vilka alla rymmer inom den teoretiska 

utgångspunkten barndomssociologin. Likaså analyseras resultatet utifrån det 



	

32 

fenomenografiska perspektivet med syfte att lyfta såväl likheter och som skillnader i 

förskollärarnas uttalanden (Uljens 1998). 

  

Studiens första forskningsfrågan lyder “Hur beskriver förskollärarna som arbetar med 

de yngsta barnen i förskolan sin uppfattning om arbetet med artikel 12 och barns 

delaktighet och inflytande i verksamheten?”. Hur har då denna fråga besvarats i 

resultatet? Det går att se flera olika sätt på vilket förskollärarna beskriver och talar om 

arbetet med de yngsta barnens delaktighet och inflytande samt deras uppfattning om 

artikel 12. Något som var gemensamt i många av förskollärarnas svar var vikten av 

förskollärarens medvetenhet om sitt eget förhållningssätt och sin barnsyn i mötet med 

barnen. Flera av förskollärarna lyfter att det handlar om deras sätt att möta barnen och att 

de är deras ansvar att ge barnen möjlighet till delaktighet och inflytande. En uppfattning 

som utmärker sig från de andra är uppfattningen om att barns delaktighet och inflytande 

inte är något som man som förskollärare är, eller behöver vara medveten om. Tolkningen 

är att förskollärarens uppfattning är att fenomenet sker av sig själv och att det inte är något 

som behöver reflekteras särskilt över. Här kan det vara av betydelse att lyfta 

barnperspektiv och barns perspektiv. Att som vuxen inta ett barnperspektiv för att närma 

sig ett barns perspektiv innebär att hela tiden försöka ta tillvara på barnens villkor och se 

till deras bästa. Genom att den vuxne intar ett barnperspektiv och förhåller sig till ett barns 

perspektiv blir barnens röster hörda (Halldén 2007). Det gäller att kunna ta ett steg 

tillbaka och inte fastna i rutiner, utan att förskollärarna anpassar sig mer efter barnen. 

Viktigt att vara flexibel både i verksamheten som stort och hur kommunikationen kan 

vara till barnen. Barnets delaktighet och inflytande ska vara en demokratisk naturlig del 

i hela verksamheten där barnen har roligt.  

 

På frågor om vad delaktighet och inflytande kan innebära fanns skilda uppfattningar hos 

förskollärarna. En förskollärare talade om barnens valmöjligheter under dagen, att till 

exempel kunna välja plats vid matbordet eller dryck till maten medan en annan 

förskollärares uppfattning var att delaktighet och inflytande är något som pågår under 

hela dagen i alla delar av verksamheten. Något som blivit synligt i analysarbetet av 

resultatet är dilemmat i att möta och tillgodose alla barns behov och rättigheter i 

förskolan. En förskollärare lyfte specifikt det faktum Barnkonventionen främst riktar sig 

till det enskilda barnets rättigheter och att förskolans arbete i högsta grad handlar om 
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barngruppen. 

 

En aspekt som lyfts av förskollärarna är att Barnkonventionen som dokument ligger som 

en grund i allt arbete de gör på förskolan. En förskollärare betonade att det som står i 

Barnkonventionen även finns med i förskolans läroplans grundläggande värden. 

Tolkningen här är att förskollärarna är mer bekanta med förskolans andra styrdokument 

och gärna lutar sig emot dem snarare än Barnkonventionen.  

 

Studiens andra fråga lyder: Hur beskriver förskollärarna sin uppfattning om barns ålder 

och mognad? I analysen av resultatet går det att se skilda uppfattningar i huruvida barnets 

ålder påverkar dess möjlighet till inflytande. Några förskollärare menar att åldern absolut 

har inverkan på det yngre barnets möjlighet till delaktighet och inflytande främst på grund 

av språkliga hinder och förståelse för, eller medvetenhet om sina rättigheter. Medan andra 

förskollärare anser att barnet har lika mycket inflytande oavsett ålder. De menar då att det 

handlar om pedagogens sätt att möta barnet där denne är och att det är upp till pedagogen 

att skapa möjligheter till delaktighet och inflytande för barnet, oavsett ålder. Här kan det 

vara relevant att lyfta begreppen being och becoming som handlar om att inte bara se på 

barnet i en process av att lära sig och utvecklas utan även se på barnet som betydande här 

och nu. Barndomen är inte en transportsträcka mot vuxendomen utan barndomen har en 

egen betydelse (Halldén 2007). Genom att se på barnet som såväl being (är) som 

becoming (ska bli) är det möjligt att lyfta det kompetenta barnet och ge barnet möjlighet 

till att vara en aktör i sin egen barndom.  

 

Det finns en komplexitet i att erbjuda barnet inflytande och att låta dess röst bli hörd och 

samtidigt se till omsorgen om barnet och erbjuda den trygghet som förskolan ska ta 

hänsyn till. Förskollärarna lyfter hur de ibland kan behöva begränsa barnens möjligheter 

till inflytande då de behöver prioritera omsorgen och tryggheten. I resultatet går att se att 

förskollärarna främst lyfter omsorgen då de talar om de yngre barnen. De menar att ett 

yngre barn inte alltid har förståelse för konsekvenser av sina handlanden och att 

förskollärares uppfattning om barnets mognad kan innebära att de ibland behöver 

begränsa barnet.  
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5. Diskussion  

I följande avsnitt diskuteras studien i sin helhet. Resultatet diskuteras i förhållande till 

syfte och frågeställningar. Avsnittet avslutas med en kort sammanfattning och förslag på 

vidare forskning.  

 

5.1 Resultatdiskussion  

Syftet med studien är att lyfta förskollärares uppfattningar om arbetet med 

Barnkonventionens artikel 12 i arbetet med de yngsta barnen förskolan. De två 

frågeställningar som arbetet grundar sig på är: Hur beskriver förskollärarna som arbetar 

med de yngsta barnen i förskolan sin uppfattning om arbetet med artikel 12 och barns 

delaktighet och inflytande i verksamheten? Hur beskriver förskollärarna sin uppfattning 

om barns ålder och mognad? 

 

5.1.1 Förskollärarens förhållningssätt  

Något som blivit tydligt i resultatet av studien är vikten av att som förskollärare vara 

medveten om sitt förhållningssätt. En förutsättning för att mycket av det som står i 

förskolans läroplan ska vara möjligt är, enligt vår uppfattning att förskolläraren har en 

barnsyn som speglar det som barndomssociologin lyfter - det kompetenta barnet, att inta 

ett barnperspektiv och att tillåta barnet vara en aktör i förskolans verksamhet. Detta är 

vad artikel 12 i Barnkonventionen lyfter, men eftersom artikeln är så tolkningsbar och 

beror så mycket på vem som läser den är den mycket svår att applicera på det faktiska 

arbetet i förskolan. Det är stora skillnader i barnens möjlighet till delaktighet och 

inflytande och vilken typ av inflytande de får beroende på förskollärarens barnsyn. Inom 

barndomssociologin är de vuxnas syn på barnet en viktig faktor (Halldén 2007). Detta var 

något som även flera av förskollärarna i studien hade samma uppfattning om. De talade 

om vikten att som pedagog få syn på vad barnen tycker om att göra, vad barnen inte tycker 

om att göra och vad barnen har för intressen. Förskollärarnas uppfattningar var att de 

“tysta barnen ”och även de yngre barnen som ännu inte utvecklat ett verbalt språk kräver 

mer. Här vill vi betona att det gäller att vara lyhörd och verkligen lyssna på barnet. Vår 

uppfattning är att det krävs för att låta det kompetenta barnet att få ta plats och utvecklas. 

Detta styrker även Åberg och Lenz Taguchi (2005) som skriver att genom att ge barnet 
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möjligheter och verktyg tillåts det kompetenta barnet att träda fram där pedagogen tar 

barnets förmågor på allvar. Enligt flera av förskollärarnas uppfattningar är det viktigt att 

ta sig tid för barnen och själv ställa sig frågan: Vad lägger vi fokus på? Vad missar vi? 

Vår uppfattning utifrån resultatet är att detta kan verka som en självklarhet för många 

men för en del kanske ens egna förhållningssätt är mer på ett mer omedvetet plan där inte 

förskollärarens barnsyn blivit uppmärksammat av hen själv. Det togs upp i en av 

intervjuerna att de gäller att vara självmedveten och kritisk som förskollärare. Vår 

tolkning är att denna uppfattning krävs för att inte hamna just i den omedvetenheten där 

barnens delaktighet och inflytande “sker av sig själv”, utan det är något som faktiskt 

förskolläraren måste vara medveten om i sitt förhållningssätt. Detta kan kopplas till Åberg 

och Lenz Taguchi (2005) som beskriver det kompetenta barnet och menar att den barnsyn 

som en pedagog besitter blir grunden för hur verksamheten byggs, det vill säga att 

pedagogens förhållningssätt till barnet grundar sig på vilken barnsyn hen har.  

 

Något som blivit tydligt i analysen av resultatet är att genom att vara ödmjuk inför sin 

roll som förskollärare och utgå från ett barnperspektiv kan ett barns perspektiv mer 

närmas. Förskolläraren ska inte ha förutfattade meningar om vad barn vill, utan denne ska 

vara en närvarande vuxen som tar barnens delaktighet och inflytande på allvar. Här vill 

vi betona att relationen mellan förskollärare och barn är av största vikt för att skapa en 

trygghet inte minst för de yngsta barnen på förskolan. Även Aspelin (2015) menar att 

relationskompetens är av vikt för att skapa relationer som inger förtroende och respekt. 

En god relationskompetens skapar förutsättningar för barnet att “träda fram som unikt, 

inte tidigare skådat subjekt” (Aspelin 2015 s. 11). Flera av förskollärarna tryckte på att 

det är barnet i centrum som allt i verksamheten ska utgå ifrån. Förskolläraren ska finnas 

för barnen i förskolan, det är för barnens skull som de är där.  

 

Förskollärarens förhållningssätt ska innefatta att ta till sig av barns kunskap och använda 

den för att utveckla kunskapen ännu mer. Detta lyfter även Åberg och Lenz Taguchi 

(2005) som beskriver att det finns inget som säger att vuxna har en större vetskap än barn 

utan barn och vuxna lär av varandra. I resultatet framkom en uppfattning om att genom 

att ta ett steg tillbaka och anpassa sig till barnen samt vara flexibel i verksamheten och i 

kommunikationen skapas en trygghet för barnen. Här kan barnens aktörskap få en 

möjlighet att blomma ut. Speciellt för de yngre barnen är det extra viktigt att som 
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förskollärare använda såväl en “icke verbal” kommunikation som en “verbal” 

kommunikation för att med en öppenhet nå alla barn. Jonsson (2016) beskriver att om 

den vuxne har ett övertagande i sitt förhållningssätt blir barns egna uttryckssätt och 

möjlighet till delaktighet begränsat. Använder den vuxne sig istället av olika sorters 

kommunikation, som inte innefattar dominans och övertagande främjas barnens 

möjlighet till delaktighet och inflytande i verksamheten (Jonsson 2016). Vår tolkning av 

resultatet är att om förskolläraren har ett förhållningssätt som på ett medvetet eller 

omedvetet sätt begränsar barnens delaktighet och inflytande kommer barnens egna 

aktörskap förminskas. Detta lyfter även Jonsson (2016) som skriver att lärare och barn 

båda är centrala aktörer i förskolan, dock kan barnens aktörskap och deltagande vara olika 

på grund av förskollärarens barnsyn. Jonsson (2016) beskriver att i situationer där barnet 

ges lite utrymme och där pedagogen handlar övervägande och kontrollerande går det 

tydligt att se hur barnets möjlighet till egna uttryckssätt begränsas. Utifrån resultatet har 

det blivit tydligt att barnet ska gå möjlighet att vara delaktig i hela sin utbildning, såväl 

som vad barnet vill dricka till maten (inom vissa ramar) såväl som att barnet själv ska 

kunna påverka vad just den är intresserad av att få veta mer om. Även Bae (2009) betonar 

vikten av responsiva pedagoger som förstår vikten av att lyssna till barnen. Det är en 

förutsättning, menar Bae (2009) för barns rätt till delaktighet och inflytande i 

verksamheten. 

 

5.1.2 Begränsningar och krav uppifrån 

Förskollärarna beskriver olika faktorer som har inverkan på deras möjligheter till att ge 

barnen i förskolan delaktighet och inflytande i verksamheten. Ekonomiska begränsningar, 

personalbrist och de organisatoriska ramarna är några av dessa faktorer. Även krav 

“uppifrån” i form av möten, planeringstid, förutbestämda fokusområden och teman sätter 

käppar i hjulen för deras möjlighet till att låta barnen har inflytande. Åberg och Lenz 

Taguchi (2005) beskriver vikten av att som pedagog vara medveten om den makt och det 

ansvar man som pedagog i förskolan har och hur ens makt faktiskt påverkar barnen. 

Resultatet av studien visar tydligt hur arbetet i förskolan, även fast det utgår från barnen 

kan inte alltid innebära att det är barnets val och intresse som lyfts och fördjupas kring. 

Förskollärarna har inget annat val än att hålla sig inom vissa ramar i förskolans 

verksamhet och trots att begrepp som “fri lek” används innebär den fria leken alltid “fri 
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inom vissa begränsningar”. Bae (2009) menar att barnets rätt till deltagande och 

inflytande riskerar att kraftigt begränsas i och med pedagogers förutbestämda rutiner och 

planeringar. Dessa rutiner och planeringar kan å andra sidan vara viktiga för att 

tillfredsställa förskolans lednings behov av att visa vårdnadshavare och världen utanför 

arbetet som pågår inom förskolans verksamhet, menar Bae (2009). Något som vi vill lyfta 

här och som även förskollärarna uppfattade som viktigt var hur miljön på förskolan 

utformas. Åberg och Lenz Taguchi (2005) menar att om miljön är tillåtande för barnen 

där de har en möjlighet att själva kunna plocka fram verktyg och material kan barnen 

själva välja olika aktiviteter, inte bara när pedagogerna av olika anledningar anser 

aktiviteten lämplig. Dock blir det även här “frihet inom vissa begränsningar” i och med 

att pedagogerna är de som avgör vad som ska erbjudas, vad som ska finnas tillgängligt 

för barnen. Det kan här vara av vikt att åter lyfta förskollärarens medvetenhet om sitt eget 

förhållningssätt. Demokrati skapas tillsammans mellan vuxen och barn i en ständig 

utveckling (Åberg & Lenz Taguchi 2005). Vår uppfattning är att det är betydelsefullt att 

skapa möjlighet för barnen att med en vuxen mötas och diskutera, utbyta tankar och 

åsikter och genom detta kunna erbjuda barnen inflytande trots begränsningar och krav 

uppifrån.  

 

En teori som formulerats utifrån förskollärarnas svar är att det inte går att tala om arbetet 

med Barnkonventionen i förskolan utan att också tala om förskolans läroplan, dessa två 

hänger oupphörligen samman. Upplevelsen är att Barnkonventionen behöver användas 

tillsammans med läroplanen och andra styrdokument för att den ska vara applicerbar på 

förskolans verksamhet. Förskollärarna talade om att Barnkonventionen ligger som en 

grund för deras arbete i förskolan och att även om de inte lyfter den specifikt ligger den 

alltid som en grund i allt arbete de gör. Detta i och med att mycket står med i förskolans 

andra styrdokument. I skollagen lyfts inte barnens delaktighet och inflytande i förskolan 

specifikt däremot betonas vikten av att utgå från en helhetssyn på barnet och dennes 

behov där lärande, utveckling och omsorg skapar en helhet. Förskolan ska förbereda 

fortsatt utbildning för barnen och stödja social gemenskap och allsidiga kontakter 

(Skollagen 2010:800. kap 8. del 2). Att arbeta med Barnkonventionens artikel 12 kan då 

tolkas som en förutsättning för att arbeta för de grundläggande värdena som finns i 

läroplanen och skollagen.  



	

38 

5.1.3 Ålder och mognad 

Så vad säger egentligen förskollärarna om vem som avgör när barnet är moget nog att 

påverka, och i vilken utsträckning? Generellt uppfattas det svårt att avgöra ett barns 

mognad. Förskollärarna uttryckte att alla, barn som vuxen utvecklas olika och att det inte 

finns ett sätt att avgöra mognaden. De menade även att det handlar om olika uppfattningar 

om barnets mognad, ett för någon moget barn behöver inte upplevas moget hos en annan. 

Här kan vara relevant att lyfta Halldén (2007) som beskriver hur barndomssociologin 

lyfter fram att den vuxna inte ska kännetecknas som något färdigt i motsats till barnet. 

Inom teorin talas det om being och becoming som förklaras som två parallella processer 

där ingen är färdig. Alla, både barn och vuxna är under ständig förändring. Barn finns i 

alla samhällen och de olika biologiska karaktärsdragen får olika betydelser i olika 

samhällen i och med kulturellt bestämda regler samt sociala överenskommelser. 

Tolkningen här är att huruvida barnet uppfattas som moget eller inte och hur tungt barnets 

ålder väger in i uppfattningen beror således på såväl förskollärarens egen uppfattning 

samt om den kulturella kontext som barnet befinner sig i. Förskollärarna lyfte att det 

handlar om att ha en helhetsbild av barnet och att även förstå att den kontext som barnet 

befinner sig är av vikt då man ser på och tolkar barnet. Halldén (2007) beskriver i likhet 

med detta att vi inte kan betrakta barnet som något generellt utan barnet har en 

klassmässig tillhörighet, ett kön och etnicitet. Barn är intressanta i sin egen rätt och 

barndom ses inte som en transportsträcka mot vuxendomen. 

 

Engdahl och Ärlemalm-Hagsér (2015) lyfter att förskolans verksamhet ska utvecklas 

utifrån alla barns delaktighet och inflytande och att förskolans pedagoger på allvar 

behöver respektera varje enskilt barn, oavsett ålder. Trots detta menar Engdahl och 

Ärlemalm-Hagsér (2015) att forskning visar att det finns en tradition i förskolan där 

pedagoger lägger vikt vid barnets ålder och låter detta ha påverkan över uppfattningen av 

barnens kompetens, ett synsätt som bottnar i att barn ska kunna vissa saker vid vissa 

åldrar. Förskollärarna uttryckte att den verbala kommunikationen hos barnen utvecklas 

med åldern och att det av den anledningen kan vara lättare att kommunicera med de äldre 

barnen. I förlängningen innebär detta även att det bli lättare för de äldre barnen att ha 

inflytande i verksamheten, något som även flera av förskollärarna uttryckte. Ytterligare 

något som uppfattades komma med åldern var konsekvenstänk och medvetenhet om sina 

egna rättigheter. Någon förskollärare uppfattade att detta kan bero på erfarenhet, att de 
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äldre barnen helt enkelt spenderat mer tid inom förskolans verksamhet och att det av den 

anledningen har större förståelse dels för konsekvenser men även för vilka rättigheter och 

skyldigheter de har. När förskollärarna talade om barnens ålder uttryckte några av dem 

även att det kan finnas anledning att stötta de yngre barnen extra när det kommer till 

kommunikation och att få sin röst hörd. De äldre barnen, menade förskollärarna kan, på 

grund av en mer utvecklad verbal kommunikation lätt ta över och de yngres röster bli inte 

lika mycket hörda.  

 

Förskollärarna uttryckte att det krävs mer både tid av, och kompetens hos förskolläraren 

i arbetet med de yngre barnens delaktighet och inflytande. Här kan vi eventuellt urskilja 

någon typ av motsägelse i det faktum att alla barn, oavsett ålder ska ses som kompetent 

med lika stor förmåga till förståelse och lika stor rätt till att få sin röst hörd samtidigt som 

de äldre barnen uttrycks ha förmågor utöver de yngre barnens och de yngre barnen 

behöver extra stöttning och mer tid. Förskollärarna hade gemensamt uppfattningen att 

oavsett vilken ålder barnet har är det kompetent. De yngre barnen har lika stor rätt att få 

delta i den demokratiska verksamheten på förskolan som dem som är äldre och pedagogen 

måste ha insikt i att de vuxna på förskolan är de som har makten att få barnet att växa 

men också att minska. I läroplanen för förskolan (Skolverket 2018) står det att alla som 

arbetar i förskolan fungerar som betydande förebilder för barnen och det förhållningssätt 

som intas av pedagogerna har inverkan för barnen för att de ska kunna få förståelse för 

vad det innebär med rättigheter och skyldigheter i ett demokratiskt samhälle (Skolverket 

2018). Detta är oerhört viktigt att tänka på som förskollärare för det kan ha en sådan stor 

inverkan för hur barnet vågar och känner trygghet i att kunna uttrycka sig. 

 

5.1.4 Det enskilda barnet och barngruppen 

Halldén (2007) menar att barndomen är såväl individualiserad som kollektiv. Barnet som 

subjekt framhävs men barnet ingår samtidigt i ett kollektiv där det behöver anpassas till 

allt vad kollektivet innebär. Förskollärarna uttryckte vissa dilemman i att möta det 

enskilda barnet i förskolan. Förskolans verksamhet handlar i mångt och mycke om 

kollektivet och det enskilda barnets del i detta kollektiv. I läroplanen står att barnen ska 

få uppleva att arbeta tillsammans men även självständigt och stimuleras till att ta ansvar 

och initiativ. Förskolan ska inspirera barnen att utforska idéer som är deras egna och även 



	

40 

andras och prova dessa i praktiken (Skolverket 2018). Något som betonades särskilt i en 

intervju var det faktum att det i förskolan handlar om en balans mellan att få sin röst hörd 

och att lyssna till andra. Det krävs av barnen i förskolan att de tar hänsyn till andra och 

ibland kompromissar. Här kan arbetet med Barnkonventionen bli problematisk då dess 

yttersta fokus är det enskilda barnets rättigheter. Åberg och Lenz Taguchi (2005) skriver 

att demokrati skapas tillsammans mellan pedagog och barn i en ständig utveckling. 

Vidare beskrivs det att det är betydande att skapa tillfällen där barnen få mötas och 

diskutera med varandra för att få utbyta tankar och åsikter. Vidare diskuterar Åberg och 

Lenz Taguchi (2005) om rättvisa. I vissa fall är det inte rättvist att alla barnen måste följa 

dagens planering utan vissa barn kanske hellre vill måla i stunden medan andra vill ägna 

sig åt en annan aktivitet. Åberg och Lenz Taguchi formulerar det så här “Vår uppgift är 

att synliggöra alla barnen, men alla barn behöver ju inte synas på exakt samma sätt” 

(Åberg & Lenz Taguchi 2005 s 72). 

 

5.1.5 Omsorg 

Förskollärarna hade en uppfattning av att barnen möjlighet till delaktighet kan begränsas 

när det kommer till omsorgen för barnet. Uppfattningen grundades i de avvägningar och 

beslut som behöver tas vid de situationer som uppkommer där förskolläraren tvingas säga 

nej för att skydda barnet, det handlar alltså om en säkerhetsfråga. Även om uppfattningen 

kan vara att barns delaktighet och inflytande begränsas om förskolläraren tvingas säga 

nej ibland så ska det inte glömmas bort att omsorgen är till för att både skydda barnet från 

att skada sig själv eller andra vilket även bör finnas med i tanken om just delaktighet och 

inflytande. För vad ger det för budskap till barnen om de skulle få tillåtelse att till exempel 

få klättra i träd som skulle kunna sluta med en tragisk olycka? Förskolan handlar om 

omsorgen, utvecklingen och lärandet. Utifrån sitt sätt att tänka och sina erfarenheter 

skapar barnen sammanhang och i förskolan ska alla barn få uppleva trygghet och social 

gemenskap. Varje barn ska få möjlighet att utveckla tillit och självförtroende (Skolverket 

2018). Förskollärarna tog även upp att barns åsikter alltid är viktiga men åsikter som barn 

kan ha om andra barn som inte kommer fram som något positivt utan mer som en 

kränkning om det andra barnet, där måste pedagogen gå in och stoppa. Återigen handlar 

det om att inta ett barnperspektiv och också lyfta och ta tillvara på barnens perspektiv. 

Halldén (2007) beskriver att ett barnperspektiv är ett förhållningssätt där fokus ligger på 
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att ta tillvara på barnens villkor och se till deras bästa. Genom att inta ett barnperspektiv 

och förhålla sig till ett barns perspektiv får barnen själva berätta och visa vad de har för 

tankar, upplevelser eller önskningar. Även Sommer, Pramling Samuelsson och Hundeide 

(2013) beskriver att en verksamhet där pedagogerna utgår från ett barnperspektiv innebär 

en verksamhet där barnet är en aktiv aktör. Vår poäng är att i de situationer som uppstår 

på förskolan där förskolläraren behöver begränsa barnet när det handlar om 

säkerhetsfrågor eller annat skydd så ska omsorgen finnas där för barnens skull, både det 

enskilda och barngruppen. Så länge det kan förklaras för barnen om varför de får ett “nej” 

i en situation, att de beslutet tas för deras skull så kan det vara så att den begränsningen i 

barnens möjlighet till inflytande ändå är berättigad. Här vill vi lyfta Lansdown, Jimerson 

och Shahroozi (2013) som menar att det är något väldigt speciellt i våra lagar om de 

mänskliga rättigheterna. Att barn, även fast de alltid ska ses som just barn i behov av 

omsorg och en vuxens trygghet, ändå har precis samma rättigheter till delaktighet och att 

få sina röster hörda som vuxna. Det blir, menar Lansdown, Jimerson och Shahroozi 

(2013) en balans mellan att å ena sidan lyfta barnet som en aktiv aktör i sitt eget liv och 

samtidigt se till och värna om behovet av trygghet och omsorg. 

 

5.2 Avslutande diskussion och förslag på fortsatt forskning 
Att det finns både likheter och skillnader i förskollärarnas uppfattningar om fenomenet 

delaktighet och inflytande samt om hur arbetet med artikel 12 i förskolans verksamhet ser 

ut, råder det inga tvivel om. Barns delaktighet och inflytande ska ligga som grund i 

förskolans verksamhet (Skolverket 2018). Ser vi till resultatet i denna studie är vår 

tolkning att barnen i förskolan har möjlighet till delaktighet och inflytande i många fall, 

dock inte alltid. Det förekommer situationer där barnens inflytande begränsas, och får 

barnen valmöjligheter så är det alltid inom vissa ramar. Vi tolkar det som att 

förskollärarna i denna studie har en enorm vilja och en önskan att låta alla barn i förskolan 

vara delaktiga och ha inflytande, det var de alla var överens om. Det finns dock skilda 

uppfattningar kring vad barns delaktighet och inflytande faktiskt innebär. En intressant 

fråga i framtida forskning hade varit att ta reda på hur mycket barnen får vara med och 

påverka och på vilket sätt, egentligen? Hur ser det faktiskt ut i verksamheterna? På vilka 

olika sätt tolkas barns delaktighet och inflytande i praktiken?  
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Något som också blivit tydligt för oss under denna studie är dilemmat i att se och möta 

varje enskilt barns behov och önskningar. Hur kommer det enskilda barnet till tals i det 

kollektiv den i förskolan befinner sig i? En av förskollärarna beskrev hur vi inte kan se 

alla barnen samtidigt, utan när vi vänder oss mot ett barn vänder vi samtidigt alltid ryggen 

till ett annat barn. Detta startade en tanke för oss och det är något vi diskuterat mycket 

under studiens gång. Vi önskar att detta är något som studeras mer i framtiden, hur blir 

det enskilda barnet påverkat av att befinna sig i en förskola där den hela tiden behöver 

anpassa sig efter andra barn och sällan kan få den vuxnes odelade uppmärksamhet?  

 

En av förskollärarna beskrev sin uppfattning när det gällde barns mognad: “[...] vi 

utvecklas olika och ett för ögat moget barn för oss kanske inte är det för en annan det är 

väldigt svårt att avgöra”. Det vill säga att en förskollärare kan tycka detta barnet har en 

mognad i detta avseende medans en annan förskollärare har en uppfattning som är 

tvärtom. Vem är det som avgör om barnet är moget eller inte? Låt oss här tänka lite extra 

på hur viktigt det är att som förskollärare verkligen ha en barnsyn som lyfter det 

kompetenta barnet, som låter barnet få komma till tals oavsett ålder och mognad och 

lyssna in vad barnet faktiskt har att säga. Förskollärare måste vara medvetna om sitt 

förhållningssätt gentemot barnen och inte nonchalera den makt som den som vuxen 

faktiskt har i förskolan. Det blev tydligt för oss under studiens gång att alla frågor som 

rör barnen i förskolan, alltid går tillbaka till förskolläraren eller de andra vuxna som 

arbetar verksamheten. Som en av förskollärarna sa ”[...] alltså vi kan prata hur mycket 

som helst, så länge vi inte får ut det i fingrarna och agerar så ut i barngruppen så kommer 

dom inte få det inflytande som vi pratar om. Så att det vill jag peka på, det handlar om 

dig.” Detta uttalande vill vi slå ett slag för. Det handlar sannerligen om dig, om dig som 

förskollärare och ansvarig vuxen i förskolan. Vi anser att det verkligen ligger i tiden att 

förskollärare och såklart alla som arbetar med barn, går igenom sin kunskap gällande de 

styrdokument som föreligger och på allvar anammar Barnkonventionen som trätt i laga 

kraft. Och börjar diskutera både med sig själv och sina kolleger vad som krävs av dem 

gällande deras arbete med barnen. Det är så oerhört viktigt att du som förskollärare har 

insikt om hur din barnsyn och ditt förhållningssätt kan ha inverkan på barnet, för det 

handlar om dig. 
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Bilagor  
 
Bilaga 1 - Missivbrev 
 
Hej! 
 
Vi är två studenter från Högskolan i Kristianstad som under hösten kommer genomföra 
vår sista termin på utbildningen och då även vårt examensarbete. Vi har valt att skriva om 
Barnkonventionen och fokuserar på artikel 12 som handlar om barns delaktighet och 
inflytande. Artikel i sin helhet lyder: Konventionsstaterna ska tillförsäkra det barn som 
är i stånd att bilda egna åsikter rätten att fritt uttrycka dessa i alla frågor som rör barnet. 
Barnets åsikter ska tillmätas betydelse i förhållande till barnets ålder och mognad. För 
detta ändamål ska barnet, i alla domstolsförfaranden och administrativa förfaranden som 
rör barnet, särskilt beredas möjlighet att höras, antingen direkt eller genom en 
företrädare eller ett lämpligt organ och på ett sätt som är förenligt med nationella 
procedurregler (Unicef, 2018 s. 18). 
 
Syftet med vår studie är att ta reda på hur verksamma förskollärare talar om artikel 12 
och arbetet med de yngsta barnens delaktighet och inflytande i verksamheten. Vi är även 
intresserad av ifall ni uppfattar några skillnader med arbetet i verksamheten sedan 
Barnkonventionen blivit lag i januari 2020. Vi är framförallt intresserade av att höra hur 
ni talar om barns delaktighet och inflytande i förhållande till deras ålder och mognad.  
 
Vi kommer samla underlag till studien genom intervjuer med förskollärare som varit 
verksamma i minst ett år. Anledningen till att ni behöver ha varit verksamma i minst ett 
år är för att vi är intresserade av eventuella skillnaderna i arbetet efter att 
Barnkonventionen blivit lag. Vår förhoppning är att givande och intressanta diskussioner 
kommer uppstå. Intervjuerna kommer ta mellan 30-45 minuter och kommer att spelas in.  
 
Vi följer Vetenskapsrådets forskningsetiska principer (Vetenskapsrådet 2017). Självklart 
är det frivilligt att delta och om ni skulle vilja kan ni när som helst avbryta intervjun och 
därmed ert deltagande. All insamlade data och resultatet av studien kommer behandlas 
konfidentiellt, inga namn vare sig på deltagare eller förskolor kommer samlas in och 
resultatet kommer enbart användas i studieändamål. När vårt examensarbete är färdigt 
och godkänt kommer all insamlade data raderas.   
 
Vi hoppas verkligen på ert deltagande i vår studie! 
Om ni har några frågor är ni välkomna att kontakta oss för mer information. 
 
Med vänliga hälsningar 
 
Nellie Larsson   nellie.larsson0005@stud.hkr.se 
Anna Hellman    anna.hellman0233@stud.hkr.se 
 
Handledare  
Ingmarie Bengtsson                ingmarie.bengtsson@hkr.se 
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Bilaga 2 - Intervjufrågor/frågeguide  
  
Inledande frågor 
 

1. Hur länge har ni arbetat här/inom förskolan? 
2. Är ni förskollärare eller barnskötare/vilken utbildningsgrad har ni?  

 
Frågor rörande Barnkonventionen 
Forskningsfråga: Hur beskriver förskollärarna som arbetar med de yngsta barnen i 
förskolan sin uppfattning om arbetet med artikel 12 och barns delaktighet och 
inflytande i verksamheten?  
 

1. Vad är era tankar kring Barnkonventionen över lag? 
a. Är den viktig? Användbar? Onödig? För komplicerad? 

 
2. Använder ni er utav Barnkonventionen i arbetet med de yngsta barnen?  

a. På vilket sätt?  
b. Om inte, på vilket sätt skulle ni kunna tänka er att ni kunde använda er 

utav Barnkonventionen i arbetet med de yngsta barnen?  
 

3. Är de yngsta barnen på något sätt involverade i det praktiska arbetet med 
Barnkonventionen? 

a. På vilket sätt?  
 

4. Har ert arbete förändrats sedan Barnkonventionen blivit lag i januari i år?  
 

5. Vad tänker ni om att Barnkonventionen blivit lag? 
a. Är det bara positivt? Negativt? Svårt? Självklart?  

 
Frågor rörande artikel 12 
Forskningsfråga: Hur beskriver förskollärarna som arbetar med de yngsta barnen i 
förskolan sin uppfattning om arbetet med artikel 12 och barns delaktighet och 
inflytande i verksamheten?  
 

6. I artikel 12 står att “konventionsstaterna ska tillförsäkra det barn som är i stånd 
att bilda egna åsikter rätten att fritt uttrycka dessa i alla frågor som rör barnet”.  

a. Hur tänker ni om detta citat? 
b. Vad kan ni se för styrkor eller svårigheter med citatet? 

 
7. I artikel 12 står att “barnets åsikter ska tillmätas betydelse i förhållande till 

barnets ålder och mognad”. 
a. Vad tänker ni att detta innebär? (ålder och mognad) 

 
8. Vad kan ni se för styrkor och/eller svårigheter med arbetet med artikel 12 i 

förskolans verksamhet? (när det gäller de yngsta barnen)  
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9. Hur viktig tänker ni att just artikel 12 i Barnkonventionen är? 
 

10. Vad kan artikel 12 göra för skillnad för barnen i förskolan?  
 

11. Vad tänker ni att artikel 12 innebär för er som pedagoger?  
a. Något speciellt ni behöver tänka på?  

 
 
Frågor kring barns delaktighet och inflytande, ålder och mognad 
Forskningsfråga: Hur beskriver förskollärarna sin uppfattning om barns ålder och 
mognad? 

 
12. Skulle ni säga att barnens delaktighet och inflytande skiljer sig åt beroende på 

barnens ålder? 
a. På vilket sätt? 

 
13. Hur avgör man barnets mognad tänker ni? 

a. Utifrån ålder eller på något annat sätt? 
b. Anser ni att barnets ålder är en avgörande faktor för barnets mognad? 

 
14. Ser ni några svårigheter i att låta de yngsta barnen vara delaktiga och ha 

inflytande i förskolans verksamhet? 
 

15. På vilket sätt låter ni de yngsta barnen vara delaktiga och ha inflytande i er 
verksamhet? 

 
16. Är det möjligt att tolka barns delaktighet och inflytande på olika sätt? 

 
17. Vad betyder “barns delaktighet och inflytande” för er?  

 
18. Kan begreppen betyda olika saker i olika sammanhang?  

 
 


