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Abstrakt 

Denna studie har gjorts i syfte att undersöka förskolepedagogers föreställningar av barns 

rättigheter och se hur de själva upplever att de arbetar med och synliggör dessa i förskolan. 

Studien är en fallstudie gjord på en förskola i Sverige där sju kvalitativa intervjuer utförts 

individuellt med sju förskolepedagoger. Intervjufrågorna har varit utformade på ett sätt för att 

ta reda på pedagogernas bild av barns rättigheter men också undersöka hur de själva upplever 

att de arbetar för att synliggöra barns rättigheter i förskolan. I studien har jag utgått ifrån en 

barndomssociologisk teori med ett fokus utifrån ett barnperspektiv, som barnkonventionen 

dels går att tolkas utifrån. 

Resultatet visar att barns rättigheter är ett ämne som sällan talas om eller sätts i begrepp på 

denna förskola, något som behövs göras för att rättigheter ska bli något självklart enligt 

forskning. Varken sinsemellan pedagoger eller mellan pedagoger och barn. Trots detta visar 

förskolepedagogerna på exempel där det går att se att de på olika sätt arbetar nära ett 

värdepedagogiskt arbetssätt som i sin tur är en del av barnkonventionen. De uppvisar också 

exempel på hur de arbetar med barns integritet och förståelse för andras rättigheter, men ofta 

sker detta på deras eget sätt och det sker inte mycket samarbete menar man. Nästintill alla 

uttrycker att barns rättigheter är ett viktigt ämne som man ska arbeta med i förskolan, men 

samtidigt så verkar det som att ämnet inte är fullt lika aktuellt. Stora barngrupper menar man 

är ett av hindren som gör att de oftast prioriterar det som gynnar stora gruppens bästa som 

också resulterat i att pedagogerna styr upp många av aktiviteterna för barnen. Detta lämnar i 

sin tur mindre utrymme att arbeta så nära barns rättigheter som många av 

förskolepedagogerna egentligen önskar att de gjorde. Trots att barnperspektivet och arbetet 

med barns rättigheter brister på förskolan är förskolepedagogerna samtidigt medvetna om 

detta. De uttrycker en önskan om att arbetet med barns rättigheter och barnkonventionen 

behöver bättras och synliggöras mer. Dessa behöver sättas i större begrepp än vad de på 

förskolan gör idag. 

 

 

Nyckelord: Barn, barnkonventionen, förskola, pedagog, rättigheter   
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1. Inledning 

 

I förskolor i Sverige idag är barns rättigheter ett högst aktuellt ämne. Förskolans grundstenar 

vilar sig bl.a. på läroplanen för förskolan (Lpfö98, 2016) och barnkonventionens (2009) 

artiklar. I båda skrivs det om att mänskliga rättigheter ska vara en del av både undervisning 

och verksamheten i förskolan. Men hur ser det egentligen ut? Hur arbetar man med barns 

rättigheter i förskolan? Hur får man som pedagog in barns rättigheter i verksamheten, hur talar 

pedagoger om detta med barnen och hur präglas verksamheten av dessa? Det var dessa tankar 

som ledde mig in på att göra en studie och undersöka ämnet. 

Sällan har jag hört det talas om varken barns rättigheter eller om barnkonventionen ute på de 

förskolor jag varit och praktiserat på. Dessutom har jag varit med om situationer där jag tyckt 

att barns rättigheter kränkts av pedagoger i förskolan. Det är dock inget som tillhört 

vanligheterna, men ändå något som jag sett tillräckligt ofta för att jag ska reagera. Det jag 

också observerat är att barn i vissa situationer har ganska litet inflytande medan de i andra 

situationer har mer inflytande. Exempelvis så hör det till vanligheterna att barn inte har något 

inflytande över att bestämma om de ska få vara inne eller ute. Däremot så har barnen då 

istället haft inflytande på vad de får göra för aktiviteter. 

Men vad kan det bero på att barn i vissa fall har inflytande och i andra fall inte? Kan detta 

bero på att man faktiskt inte talar så mycket om barns rättigheter ute på förskolor? Varför får 

inte barnen bestämma över om de ska få vara inne eller ute? Personligen vill jag inte tro att 

pedagoger medvetet skulle kränka barns rättigheter utan att det istället kan handla om 

omedvetna handlingar eller praktiska skäl. För att ta reda på hur förskolepedagoger tänker har 

jag i denna studie valt att försöka synliggöra just deras syn på barns rättigheter och om/hur de 

arbetar med dessa. 

2. Bakgrund 

 

För den här studien har jag främst utgått från barnkonventionen (2009) när jag talar om barns 

rättigheter. FN:s barnkonvention är utformad just för att synliggöra FN:s bestämmelser om 

barns mänskliga rättigheter. 

I barnkonventionens andra artikel går det att läsa om att alla barn har samma rättigheter och 

att alla barn är lika mycket värda (UNICEF, 2009, s. 14). Artikel 29 i barnkonventionen 

fortsätter och beskriver skolans uppdrag, vilket bl.a. innefattar att skapa en miljö som sätter 

varje barn i centrum. En miljö där varje barn ”utvecklar en respekt för de mänskliga 

rättigheterna”, att barn inte bara lär sig om de mänskliga rättigheter, utan att de lär sig de 

attityder som innefattas av dessa och tar med sig dessa värderingar även utanför förskolan. 

Mänskliga rättigheter är inget som bara ska vara en del av skolan utan ett synsätt som ska 

prägla hela samhället (Handbok om UNICEF, 2008, s. 311). 

Lpfö98 (reviderad 2016) gör det tydligt att mänskliga rättigheter är något som ska prägla 

förskoleverksamheten med följande citat: 
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Människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla 

människors lika värde, jämställdhet mellan könen samt solidaritet med 

svaga och utsatta är värden som förskolan ska hålla levande i arbetet med 

barnen (Lpfö98, reviderad 2016, s.4). 

Att Lpfö98 (2016) genomsyras av barnkonventionens artiklar om barns rättigheter syns tydligt 

när man jämför de båda. Dock så är det viktigt att förstå att allt som skrivs i barnkonventionen 

inte tas upp i Lpfö98 (2016). De två måste skiljas emellan. Faktum är att barns rättigheter bara 

tas upp på ytterst få ställen i Lpfö98 (2016). 

Att man i förskolan ska arbeta med barns rättigheter är tydligt, men hur gör man det? Här 

ställer jag mig frågan till hur arbetet med mänskliga rättigheter tar form i praktiken. Barnen 

har rätt till att uttrycka sina åsikter och känslor (UNICEF, 2009, s. 18), men hur ser 

förskolepedagoger till att barn vet om detta och på vilket sätt får de utrymme att uttrycka 

dessa? Hur talar förskolepedagoger om mänskliga rättigheter egentligen? 

3.  Tidigare forskning 

 

3.1 Delaktighet i förskolan – en rättighet eller ett tvång? 

I en norsk studie har man intervjuat och observerat barn och vuxna på en förskola för att 

undersöka hur bra barn trivs och även titta på hur mycket delaktighet barn har i verksamheten. 

Vad som uppmärksammas i studien är att barn får uttrycka sina åsikter men trots det har 

ganska litet inflytande över att påverka sin vardag i förskolan. Vad som också visas är att 

föräldrar och pedagoger har en bild av att barn trivs mer än vad barnen själva uttrycker att de 

gör. Studien visar exempel på där barn uttrycker sin vilja och den vuxne lyssnar, men trots det 

inte tar hänsyn till det barnet sagt (Bratterud, Sandseter och Seland, 2012). Varför väljer då de 

vuxna att i vissa fall inte ta hänsyn till barns viljor och varför låter de inte barn vara delaktiga 

i att påverka verksamheten som de är en del av? Det är ju trots allt en rättighet som barn har. 

Bratterud, Sandseter och Seland (2012) menar på att det visst är viktigt men uttrycks av 

pedagogerna som en stor utmaning p.g.a. de stora barngrupperna de har som kräver att de har 

fasta rutiner. Johansson et al. (2016, s. 216) har undersökt barns rättigheter på flera olika 

förskolor i Norden och sett på ett liknande resultat där barn endast i hälften av fallen i sina 

försök att göra anspråk på sina rättigheter, fick sina rättigheter beviljade. 

Johansson et al. (2016, s. 214-215) tar i sin artikel fram två sätt att se på rättigheter i 

förskolan; det ena är individuella rättigheter och det andra är kollektiva rättigheter. 

Individuella rättigheter kan kopplas till barnets rättigheter till egen integritet men kan också 

kopplas till barnets rättigheter kopplat till verksamheteten. Kollektiva rättigheter som bland 

annat behandlar delade rättigheter såsom regler och gemensamma val är den andra. Just 

kollektiva rättigheter visade sig, till skillnad från barns individuella rättigheter, vara en 

rättighet som av pedagoger erbjöds mer frekvent än vad barn hävdade dessa. Studien visar 

alltså på att den vuxne strävar efter att lyfta fram och ge barn kollektiva rättigheter mer än att 

ge barn sina individuella rättigheter (Johansson et al., 2016, s. 218 och 220). Barn får 

utrymme till att diskutera sina rättigheter men i slutändan så är det alltid den vuxne som har 
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makten att välja om den ska ge eller neka barnet dennes rättigheter. Rättigheter visar sig alltså 

i den här studien vara något som ges till barnen av den vuxne (a.a, s. 221). Varför väljer 

pedagoger då ibland att inte respektera barns individuella rättigheter? Kanske kan orsaken 

vara densamma som i Bratterud, Sandseter och Selands (2012) studie, som menar på att den 

höga belastningen med stora barngrupper i förskolan gör det svårt att tillgodose alla barns 

individuella behov. Eller kan det handla om synen på barn? Ser pedagogen på barn som egna 

aktörer? 

3.2 Barn som aktörer 

Barn i förskolan är en del av en institutionaliserad verksamhet, en verksamhet som bygger på 

regler, scheman, organiserade aktiviteter och rutiner. Eftersom barn ofta vistas i samma 

miljöer och gör saker tillsammans blir det svårt för barn att få tillgång till egentid och ett 

privat rum (Markström och Halldén, 2009 s. 115). Men faktum är att barn inte är helt bundna 

till dessa kollektiva bestämmelser utan använder sig av olika strategier för att komma åt det 

privata rummet och få kontroll över sin egen vardag. Strategierna används som ett motstånd 

mot just denna institutionaliserade verksamhet i just det syftet (a.a, s. 116 och 121). 

Markström och Halldéns (2009, s.120) studie menar på att förskolan inte enbart kan förstås 

som något bundet till vuxnas bestämmelser utan måste också ses som en miljö som också 

styrs av barn. Studien visar på att barn använder dessa metoder för att söka och uppnå 

autonomi och i många fall faktiskt lyckas genom bl.a. förhandla i olika situationer, men också 

genom andra strategier (a.a, s. 119-120). Men det är förutsatt att förskolepedagogen då 

uppmuntrar barns försök till att uppnå autonomi och inte enbart ser det utifrån att barnet gör 

ett motstånd mot den kollektiva verksamheten. Alltså att tro att barn skulle göra motstånd 

enbart för sakens skull, när det faktiskt egentligen kanske finns en orsak till att barn visar 

tecken på motstånd. Att pedagogen istället ibland tillåter barn att bryta och böja på regler, 

detta som ett sätt att bejaka barns autonomitet (Markström & Halldén, 2009, s. 118). 

Självklart betyder det inte att det ska ske på bekostnad av andra barns integritet men att 

pedagogen istället exempelvis låter barn gå utanför gruppen en stund för att sedan komma 

tillbaks. 

Som förskolepedagog är det nästintill oundvikligt att hamna i en maktposition inför barn. Det 

är därför viktigt att förskolepedagogen i en sådan situation inte blir för ivrig att bestämma 

vem som ska få rättigheter och vem som inte får. Johansson (2005, s. 120) menar med detta 

att det lätt blir så att pedagogen använder sin makt för tillrättavisande. Ofta är det en handling 

som grundar sig i en god tanke om att förskolepedagogen vill hjälpa barnen, men ibland är för 

ivrig på att tolka situationer och/eller barns intentioner och går in för att hjälpa. Men istället 

för att det hjälper kan det istället hämma barnets möjlighet till autonomi och integritet. Det är 

viktigt för barns integritet att pedagogen ser barnet som kompetent och autonomt (a.a). Hen 

bör bemöta barn med samma respekt som den bemöter andra vuxna (Johansson, 2005, s. 116-

117). Precis som i Markström och Halldéns (2009) studie menar Johansson (2005, s. 120) att 

den stora utmaningen är att inte vara för beroende av kontroll utan att en tillåter barn att 

försöka lösa egna konflikter och träna på att själva visa och ta sina rättigheter. En risk med att 

det just är pedagogerna som alltid ger och tar rättigheter är att det kan hämma barn från att 

lära sig att rättigheter också är något de har även när vuxna inte är närvarande (Johansson, 
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2005, s. 121). Lär sig inte barn hävda sin egen rätt till integritet, menar Johansson (2005, s. 

122), att det kan hämma dem från att förstå andra barns integritet. Det är därför viktigt att 

pedagogen ser barn som jämlika och behandlar barn därefter, att integritet inte är en rättighet 

som pedagogen har rätt att ge eller ta från barn. Att den som är pedagog är uppmärksam på 

och reflekterar över det individuella barnets rättigheter samt barns kollektiva rättigheter 

(Johansson, 2005, s. 121-122). 

Qvarsell (2003, s. 103) menar att orsaken till problemet ligger i att pedagogen i sin 

professionelle roll har en generell bild av hur den som pedagog ska tillgodose barns allmänna 

behov. Detta är något som kan bero på en vana eller en uppfattning som förskolepedagoger 

har med sig i sitt bagage bl.a. från sin utbildning och från olika livserfarenheter. I utbildning 

lära sig om generella barns behov när det faktum är i praktiken alltid varierar beroende på 

situation och person. Ett stort problem med att alltid utgå från det generella barnets behov är 

att det krockar med barns individuella rätt till att få uttrycka sina tankar och behov men också 

krockar med deras rätt till integritet (a.a.). Barns inflytande är en annan viktig rättighet i sig 

som en som pedagog ska respektera i sitt arbete (Quennerstedt, 2010, s. 126). 

3.3 Barns behov 

Palla (2009, s. 18-19) skriver i sin artikel om barn i behov av stöd. Hen menar på att det i 

förskolan behövs ett relationellt perspektiv på barn i behov av stöd. I ett sådant perspektiv ser 

förskolepedagogen på barn som barn med möjligheter och förmågor, inte barn med 

svårigheter. Alla barn är olika och har därefter olika behov av stöd. Det handlar om att göra 

olikheter som något naturligt och positivt (a.a).  

 

  



8 
 

4. Teoretisk utgångspunkt 

 

4.1 Barndomssociologi 

Som teoretisk utgångspunkt så har jag valt att utgå utifrån barndomssociologisk forskning. 

Inom denna teori utgår man inte bara ifrån att forska om barn utan också för barn. Viljan 

ligger i en strävan om att skapa bättre villkor för barn generellt (Halldén, 2007, s. 27). Detta 

ligger centralt för min studie då jag just vill undersöka metoder och förhållningssätt för och 

om barns rättigheter. 

Barndomssociologin grundar sig i idén om att barn och vuxna ska ses som beings och inte 

becomings. Detta betyder att människan aldrig kan bli färdig i sin utveckling, utan människan 

är alltid under ständig utveckling. Det finns inget stabilt fast mål där någon helt plötsligt blivit 

färdiglärd eller blivit en färdig vuxen. Teorins fokus ligger på att alla ständigt är. Genom att 

se på barn som beings precis som vuxna, bekräftar man barn som egna aktörer, som 

kompetenta (Halldén, 2007, s. 33-35). Barn ses som egna aktörer, alltså som medskapare av 

sin kultur. Med det menas det att barns aktörskap kan ses parallellt med strukturer. Detta 

redogör för att utan aktörer skulle strukturer inte kunna finnas. Barn har alltså möjlighet att 

förändra och påverka strukturer runt omkring sig då de själva är en del av dessa (Halldén, 

2007, s. 28-29). Detta skiljer sig från tidigare sociologiska teorier då denna ser på barn som 

kompetenta och autonoma. 

Samuelsson, Sommar & Hundeide (2011, s. 45) menar att för många har barndomssociologi 

varit något som är synonymt med ett barnperspektiv. Detta kan bero på att just 

barndomssociologin har gått och blivit huvudkällan till vår kunskap om barn och barndom 

(Samuelsson, Sommar & Hundeide, 2011, s. 45). Faktum är att så alltid inte är fallet och hur 

mycket det går att använda ett barnperspektiv inom barndomssociologin varierar beroende på 

vilket fokus man valt att inrikta sig mot. Barns perspektiv är inte något jag avser att undersöka 

i denna studie vilket kan anses bristfälligt för ett barnperspektiv. Trots det så vill jag påpeka 

att denna studie grundar sig ur ett barnperspektiv då den har fokus på om och hur 

förskolepedagoger antar detta perspektiv i arbetet. Jag avser undersöka om och också hur 

förskolepedagoger arbetar för barns bästa. 

4.2 Ett rättighetsperspektiv på barns rättigheter 

Mänskliga rättigheter har kommit till att bli ett högaktuellt ämne i både skola och förskola i 

Sverige. Mihr (2009, s. 180) menar att ett större medvetande och användande av mänskliga 

rättigheter är viktigt och bidrar till ett bättre, mer välfungerande demokratiskt klimat. 

Undervisning i och om mänskliga rättigheter har därför kommit att bli en viktig del av den 

svenska skolan idag. Det skrivs om mänskliga rättigheter i svenska läroplaner, dock i ganska 

liten mån, och det är en del av skolans uppdrag att ta till sig dessa (Mihr, 2009, s. 183). Mihr 

(2009, s. 187) argumenterar också för att mänskliga rättigheter i alla utbildningsformer är en 

viktig del för att göra mänskliga rättigheter till en given rätt för alla i ett samhälle. 

Varför då tala om mänskliga rättigheter när denna studie avser undersöka barns rättigheter? 

Finns det någon skillnad mellan begreppen? Grover (2007, s. 67) tydliggör att mänskliga 

rättigheter och barns rättigheter idag inte går att skiljas från varandra då de innefattas under 

samma ramar. Det går därför inte att separera de två begreppen ifrån varandra (a.a.) 
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När det kommer till mänskliga rättigheter menar Quennerstedt (2015, s. 23) att de mänskliga 

rättigheterna går att dela upp i tre kategorier. Dessa tre är: 

- Kunskaper och färdigheter 

- Värden och attityder 

- Handlingskapacitet 

Just mänskliga rättigheter menar hen att det talas väldigt lite om i svenska läroplanenerna, 

men trots det går det tydligt att se att läroplanenerna ändå faktiskt till stor del innehåller dessa 

tre kategorier. Men även om de finns med i svenska läroplaner så benämns de inte som 

rättigheter i sig. Hen kritiserar just detta genom att ställa en kritisk fråga till om det blir så 

självklart för förskolepedagoger att tala om dessa som rättigheter om de inte benämns som 

just rättigheter i läroplanen (Quennerstedt, 2015, s. 24). Precis som för Quennerstedt (a.a) är 

det tydligt för mig att det är barns rättigheter som läroplanerna beskriver, men det kan bero på 

att jag i den här studien utgår från ett rättighetsperspektiv och att det på så vis blir lättare för 

mig att tolka det som rättigheter, men lika självklart är det kanske inte för någon annan (a.a). 

Rättighetsperspektivet blir för min studie viktig för att i min analys kunna tolka hur 

förskolepedagogers syn och förståelse av barns rättigheter kommer till uttryck. 

4.3 Barnperspektiv 

Mellan barnperspektiv och barns perspektiv finns det en distinkt skillnad. Ett barnperspektiv 

kan innefatta både vuxnas syn på barn men också barns perspektiv på sin omgivning. Men ett 

barnperspektiv behöver inte alltid innefatta barns perspektiv utan kan minst lika gärna också 

bara innefatta vuxnas perspektiv på barns bästa (Qvarsell, 2003, s. 102). Halldén (2007, s. 

170) menar däremot att om man utgår ifrån ett barnperspektiv kan denne egentligen inte 

utesluta barns perspektiv. Med ett barnperspektiv bör det innefattas både ett perspektiv från 

vuxnas perspektiv på barns bästa i fokus samt ett perspektiv med barns perspektiv på sin 

omvärld i centrum. 

Hade jag inkluderat barns perspektiv i studien så hade studiens fokus istället hamnat på barns 

upplevelser och tankar om mänskliga rättigheter. Detta är inte relevant för just denna studie då 

jag syftar till att undersöka förskolepedagogers metoder och förhållningssätt i hur de utgår 

från barns perspektiv i sitt arbete med barns rättigheter. I detta innefattas också barns 

inflytande och inkluderande i de mänskliga rättigheterna. På så vis hålls mitt fokus kvar 

utifrån ett barnperspektiv. 

4.4 Hur innefattas barnperspektivet i barns rättigheter? 

Bartley (2002, s. 31) menar att barnkonventionen är byggd utifrån ett barnperspektiv. 

Artiklarna som beskrivs i barnkonventionen handlar just om barnets och barnens olika 

rättigheter. Hen förklarar vidare att det finns två sätt att se på barnperspektiv – ett positivt och 

ett negativt. Förskolepedagoger som kränker eller diskriminerar ett barns rättigheter är ett 

exempel på ett negativt barnperspektiv. Barnkonventionen däremot syftar till ett positivt 

barnperspektiv vilket visar sig i dess artiklar om att man ska se till barnet och barnens bästa 

(Bartley, 2002, s. 31). Detta blir intressant för denna studie att tolka om förskolepedagogerna 

som jag avser undersöka bär på ett negativt eller positivt barnperspektiv. 
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4.5 Värdepedagogik 

Värdepedagogiken lägger ett fokus i hur normer och värden präglas och lärs ut i skolan 

(Thornberg, 2004, s. 108). Jag har för den här studien valt att utgå från minimal tolkning av 

värdepedagogik, närmare beskrivet förskolepedagogers explicita värdepedagogiska 

tillvägagångssätt Det explicita i det här sammanhanget handlar om faktiska metoder som 

pedagogerna använder för att lära ut värdepedagogik (a.a, s. 106 och 109). Som Thornberg 

(2004, s. 110) menar så beroende på vilket fokus man väljer att inrikta sig mot i 

värdepedagogiken så varierar metoden beroende på vilket fokus man har valt att undersöka. I 

just denna studie har jag valt att lägga fokus på förskolepedagogers metoder för lära ut och 

bejaka barns individuella och kollektiva rättigheter.  
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5. Syfte och frågeställningar 

 

Mitt syfte med studien är att undersöka hur förskolepedagoger arbetar med barns rättigheter. 

Mer specifikt kommer jag att utgå från förskolepedagogers syn på barns rättigheter och hur de 

upplever att de arbetar med barns rättigheter utefter ett barnperspektiv. För att ge svar på detta 

har jag valt att utgå från följande fyra frågeställningar: 

• Vad har förskolepedagoger för föreställningar av barns rättigheter? 

• Hur upplever förskolepedagoger att de arbetar för att medvetandegöra barn om deras 

och andras mänskliga rättigheter och värden? 

• Hur upplever förskolepedagoger att de gör barns rättigheter synliggjorda i 

verksamheten? 

• Hur aktivt utgår förskolepedagoger utefter ett barnperspektiv i arbetet med barns 

rättigheter? 

6. Metod 

 

För att få svar på mina frågeställningar har jag valt att utgå ifrån att utföra sju individuella 

intervjuer med sju olika förskolepedagoger som arbetar på en förskola i Sverige. I studien har 

jag valt att utgå utifrån ett barnperspektiv. Inte i den mån att studien undersöker barns 

perspektiv utan istället ifrån att jag vill undersöka förskolepedagogers perspektiv på hur de 

arbetar med barns rättigheter utifrån ett barnperspektiv och hur det utgår ifrån det i sin 

undervisning av mänskliga rättigheter. 

6.1 En kvalitativ intervjustudie: 

För att bäst få svar på mina frågeställningar har jag valt att utföra en intervjustudie. Det finns 

flera goda argument till varför en intervjustudie är bäst lämpad för just mitt syfte. Två större 

fördelar med att använda sig av just intervjustudier, menar Esaiasson et al. (2012, s. 251), är 

att det i processen öppnas upp en möjlighet att samla in oväntade svar och dessutom en 

möjlighet till att ställa följdfrågor till intervjupersonen. Vid exempelvis en enkätstudie eller 

observationsstudie är detta inte möjligt. En intervjustudie ger mig som utför intervjuerna en 

flexibilitet som annars inte är möjlig (Esaiasson et al., 2012, s.251). Det hade varit intressant 

att efter intervjuerna observerat hur det ser ut i praktiken men då jag är en ensam student som 

utför den här studien och har begränsad tid på mig hade det inte varit möjligt att hinna med. 

Varför inte då utföra en observationsstudie? I denna studie är jag intresserad av att ta reda på 

förskolepedagogers föreställningar av barns rättigheter och hur de själva och tillsammans 

upplever att de arbetar med det. Vid en observationsstudie skulle det inte på samma vis vara 

möjligt att få samma fördjupade förståelse över förskolepedagogers föreställningar som vid en 

intervjustudie. 

Bell (2016, s. 20) menar på att när man undersöker människors föreställningar av något är en 

kvalitativ metod att föredra. För att få ut kvalitativa data om förskolepedagogers 

föreställningar så är en intervjustudie en given metod. 

Det hade varit intressant att göra studien komparativ och undersöka flera fall på olika skolor, 

men som Yin (2009, s. 53) påpekar, är detta också något som kräver mycket tid och är även 
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svårt att utföra själv. Därför har jag valt att undersöka detta i ett enstaka fall, alltså enbart på 

en förskola i Sverige. Med förskolepedagogers föreställningar i fokus är en intervju att föredra 

för att få denna djupa förståelse. 

Oväntade svar kan förstås också vara till en nackdel då det krävs att den som håller intervjun 

håller sig fokuserad på det hen avser undersöka. Att hålla en intervju fokuserad på rätt tema är 

en av de stora utmaningarna med en intervjustudie. Som Bell (2016, s. 194) menar så måste 

man ha en metod för att nå fram till så användbara svar som möjligt för studien. Vid en 

ostrukturerad intervju finns risken att samtalet glider iväg och hamnar på just sådant som 

studien inte avser att undersöka. För att intervjun inte ska tappa fokus och för att jag ska få 

svar som kan gynna min studie har jag valt att använda mig av vad Bell (2016, s.194) kallar 

för fokuserad intervju. I en fokuserad intervju har några teman redan innan intervjun valts ut 

som ska täckas under intervjuns gång. På så vis kan oväntade svar samlas in genom att det är 

öppna frågor men samtidigt hjälper ens bestämda teman en att inte sväva iväg (Bell, 2016, 

s.194). 

Mina bestämda teman är förskolepedagogers… 

- Föreställningar av mänskliga rättigheter 

- Pedagogiska metoder för att arbeta med mänskliga rättigheter 

- Pedagogiska metoder som inkluderar barn 

- Föreställningar om barns inflytande i den pedagogiska verksamheten 

- Synliggörande av mänskliga rättigheter 

Dessa teman är byggda på mina fyra frågeställningar som ska inkludera förskolepedagogers 

föreställningar av mänskliga rättigheter, hur de arbetar för att medvetandegöra barn om deras 

och andras rättigheter och värden, hur de synliggör barns rättigheter i praktiken samt hur 

aktivt de utgår efter ett barnperspektiv i arbetet med barns rättigheter. Anledningen varför jag 

här valt att ta med barns inflytande är helt enkelt för att just skolan har ett viktigt uppdrag i att 

ge barn inflytande och möjlighet till delaktighet enligt barnkonventionen (2009, s. 18-19). 

Detta är också en aktuell del i barnperspektivet. De teman jag presenterat beskriver heller 

inget om just barnperspektivet men det är utgångspunkten i många av frågorna. 

6.2 En fallstudie: 

Jag har valt att utföra en fallstudie för att undersöka frågorna om hur pedagoger på en 

förskola arbetar med barns rättigheter och varför de valt att arbeta på det sättet. Hur och 

varför menar Yin (1994 s. 7) är viktiga frågor som behöver ställas för att en utforskande 

fallstudie ska vara en relevant metod. Annars kan det vara bättre att använda sig av en annan 

metod. Fallstudier används för att undersöka en specifik företeelse eller ett specifikt problem 

(Bell, 2016, s. 23). Som jag beskrev i bakgrundsavsnittet så finns det ett krav från både 

barnkonventionen och Lpfö98 (2016) att man arbetar med mänskliga rättigheter i förskolan. 

Fallet i denna studie handlar om att undersöka hur pedagoger arbetar med mänskliga 

rättigheter i förskolan. Att ta reda på deras individuella arbetssätt och värderingar men också 

hur de tillsammans arbetar med dessa frågor. Just därför är en fallstudie en bra metod för att 

djupgående se hur arbetet kan se ut på en förskola. En vanligt förekommande kritik mot 

fallstudier menar Yin (2009, s. 15) är mot hur det kan gå att generalisera utifrån ett enstaka 
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fall. Syftet med denna studie är inte att utifrån resultatet kunna generalisera hur 

förskolepedagoger i Sverige arbetar med barns rättigheter, utan istället ge en inblick om hur 

arbetet kan se ut i praktiken. Med en vetenskaplig grund hjälper detta till att förklara just hur 

teorin ser ut i praktiken. Yin (2009, s. 16) refererar till Cooke & Payne (2002) som menar på 

att fallstudier trots detta kan bidra till och komplettera experiment och teorier. Just detta syftar 

jag till att uppnå med denna studie. 

6.3 Risker för skevheter i metod 

Vid en intervjustudie finns det en risk att den som gör studien väljer att presentera de svar 

som är intressanta för ens värderingar eller förväntningar. Om jag har en förväntning på att 

förskolepedagoger arbetar på ett visst sätt med barns rättigheter eller att de ska ha en viss 

föreställning jag förväntar mig, kan det lätt bli att jag väljer att rikta frågorna i intervjun på ett 

sätt så jag får de svar jag förväntar mig eller vill ha. Men det behöver då inte betyda att det är 

så det ser ut bara för att det bekräftar det jag förväntat sig. Det finns också en risk för 

skevheter vid framställandet av resultaten, att man väljer att enbart presentera de svar som 

passar ens förväntningar (Bell, 2016, s. 200). Detta blir problematiskt då det är viktigt att man 

strävar efter att vara neutral i både intervjufrågorna och vid sin granskning av resultaten för att 

undvika skevheter och göra studien pålitlig. Om man inte är det kan undersökningens validitet 

direkt ifrågasättas. För att bäst undvika skevheter har jag valt att ställa fram öppna frågor och 

även försökt utgå från att ställa öppna följdfrågor under intervjuns gång för att minimera min 

påverkan på resultaten. 

6.4 Etiska överväganden 

Inför intervjuerna var jag tvungen att göra en del etiska överväganden. Innan jag kom och 

gjorde intervjuerna mailade jag ut information om min studie till alla studien berörde. Detta 

enligt vetenskapsrådet forskningsetiska principer (2002) för att varje berörd individ skulle 

förstå min mening med studien och allt vad det innebar. Innan varje intervju gick vi också 

igenom de forskningsetiska principer som berörde just denna studie där jag såg till att de var 

införstådda om allt som studien innebar och hur materialet skulle användas. Eftersom jag 

spelade in varje intervju blev det viktigt att förklara konfidientialitetskravet och 

anonominitetskravet dels för att det är ett måste att man följer de forskningsetiska principerna 

i genomförandet av en intervjustudie som denna, men också för att de berörda ska känna sig 

trygga med att ingen obehörig kommer få tillgång till det material som spelats in. Jag gjorde 

det också tydligt att jag i analysen inte kommer lämna ut någon personlig information om 

någon av deltagarna (Vetenskapsrådets forskningsetiska principer, 2012). I analysen av det 

jag fått fram har det också varit viktigt att vara försiktig när jag använt mig av citat så att de 

inte är för utpekande. Jag som utför forskningen måste respektera de etiska krav som finns. 

Detta menar Trast (2010, s. 123) och syftar vidare på att de etiska principerna som finns är 

viktigare att respektera än ett bra forskningsresultat. Det ena behöver förstås inte utesluta det 

andra men den/de som utför studien måste vara noggrann med hur den/de tar fram resultatet 

för att de inte ska inkräkta på intervjupersonernas integritet (a.a). 
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6.5 Genomförande och urval 

För denna studie har jag valt att intervjua sju pedagoger som arbetar på en förskola i Sverige, 

varav fem är förskollärare och två är barnskötare. Förskolan fick jag kontakt med genom att 

jag tidigare arbetat där under en VFU-period under förskollärarprogrammet. 

Varje intervju har utförts enskilt med varje deltagare. Detta för att jag vill undersöka deras 

egna tankar om barns rättigheter och inte vill att de ska påverkas av varandras uttalanden. 

Varje intervju tog ca. 30 minuter att utföra och gjordes på plats på förskolan de arbetade på. 

Med respekt för att intervjupersonerna ska hållas anonyma har jag gett varje deltagare ett 

fiktivt namn för att säkerhetsställa varje individs utlovade sekretess. Ett muntligt 

tillkännagivande gavs och spelades in från varje deltagare innan intervjuerna påbörjades. 

6.6 Analysmetod 

I en intervju med öppna frågor som jag har använt mig av har det dykt upp en bred variation 

med svar. Det tog mycket tid att transkribera allt material och det blev mycket text. Data från 

transkriberade intervjuer benämns som text enligt Trost (2010, s. 154). Detta därför att 

resultatet inte presenteras i numeriska data. Utifrån detta kommer jag hädanefter hänvisa min 

data som text. 

En utmaning att analysera och presentera resultat för en kvalitativ intervju är att det finns så 

pass mycket material att utgå ifrån. Att välja ut det material som ska vara relevant för studien 

men samtidigt undvika att välja ut svar som ska passa ens åsikter eller förväntningar. Att 

istället sträva efter att vara neutral i sin analys (Bell, 2016, s. 265). 

Trost (2010, s. 147) menar på att det inte finns några specifika metoder att utgå ifrån när man 

utför en analys av kvalitativa intervjuer. Det gäller att vara kreativ men också ärlig i hur man 

presenterar den text man fått fram i resultatet (a.a., s. 148). Därför blir det en svår utmaning 

att undgå skevheter. För att underlätta detta har jag i analysen utgått jag också utifrån mina 

bestämda teman samt mina frågeställningar för att hjälpa mig kategorisera det transkriberade 

materialet och presentera det på ett sätt som är relevant för studien. Åter igen vill jag lägga en 

stark betoning på att jag i det kommande avsnittet försökt att inte värdera svaren för mycket. 

Att jag kan se helheten och försöker vara opartisk i min granskning för att undvika skevheter. 

I och med att också tidigare haft en VFU på just denna förskola har det blivit det extra viktigt 

att jag inte låtit mina tidigare erfarenheter av förskolan och dess pedagoger spelat in i min 

granskning. 
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7. Resultat och analys 

 

I detta avsnitt kommer jag redogöra för den text jag fått fram från mina intervjuer och 

analysera den utifrån mina tidigare presenterade teman som använts som underlag för 

intervjuerna. Dessa teman var förskolepedagogers… 

- Föreställningar av mänskliga rättigheter 

- Pedagogiska metoder för att arbeta med mänskliga rättigheter 

- Pedagogiska metoder som inkluderar barn 

- Föreställningar om barns inflytande i den pedagogiska verksamheten 

- Synliggörande av mänskliga rättigheter 

Jag kommer att utgå ifrån dessa teman i redovisningen av resultatet. Därefter kommer jag 

jämföra och dra kopplingar mellan de resultat jag fått fram för att se hur intervjupersonerna 

tänker och arbetar med barns rättigheter. 

7.1 Förskolepedagogers föreställningar av barns rättigheter 

Jag inledde varje intervju med att ställa frågor om intervjupersonernas föreställningar om 

barns rättigheter. Intervjupersonerna lyfte fram olika fokusområden när de talade om barns 

rättigheter. Tre övergripande områden som kan tydas från intervjuerna är: 

- Barns rättigheter ur ett globalt perspektiv 

- Barns rätt till extra stöd 

- Barns rätt till integritet 

Det globala perspektivet handlar om att de vill medvetandegöra barn om hur vi har det i 

Sverige och om hur barn har det i andra länder. Att barns rättigheter måste ses ur ett större 

perspektiv än ur barns individuella rättigheter. De som talade om barns rätt till extra stöd hade 

ett fokus på att synliggöra alla barns olikheter och rätt till lika värde. Samt de som talade om 

barns rätt till integritet talade om barns rätt till sin egen kropp och utrymme men också med 

ett fokus på barns integritet. Mer om hur de arbetade med dessa kategorier kommer jag att 

återkomma till senare. 

Trots att det rådde delade meningar om vad deltagarna tyckte och tänkte om barns rättigheter 

så landade alltsammans i slutändan på en gemensam syn om att barns rättigheter är något som 

är väldigt viktigt. Att man som förskolepedagog har ett uppdrag att arbeta utifrån barns 

rättigheter i sitt vardagliga arbete men också ser till att barn lär sig om sina egna och andras 

mänskliga rättigheter. 

Ett återkommande mönster som dök upp under intervjuerna var att när vissa av 

intervjupersonerna talade om barns rättigheter ville de samtidigt poängtera att likväl som barn 

har rättigheter så har de också skyldigheter, precis som vuxna. Mer än hälften av 

intervjupersonerna tog upp just den här aspekten på rättigheter. Övriga intervjupersoner 

nämnde just inget alls om barns skyldigheter. När frågan ställdes om varför de tyckte att 

skyldigheter är viktigt när man talar om rättigheter fick jag svaret att det omöjligt går att skilja 

dem åt. De menade på att man inte kan prata om människors rättigheter utan att också 

benämna människors skyldigheter. 
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Så här uttryckte sig Åsa om detta: 

Barns inflytande handlar inte om att barnen får göra vad de vill, utan de har också skyldigheter. 

Det är viktigt att man lyssnar på barnen men också ger dem en förståelse att de måste ta hänsyn till 

andra, de kan inte alltid få som de vill. 

Hen menade vidare på att det är en viktig grund att barnen har en förståelse om vilka 

skyldigheter de har för att de ska kunna förstå och lära känna respekt för andras mänskliga 

rättigheter. Precis som barn har individuella rättigheter måste barn också förhålla sig till 

kollektiva rättigheter, som i det här fallet kan kopplas till skyldigheter (Johansson et al., 

2016). De övriga som pratade om skyldigheter uttryckte sig på liknande sätt. 

Två av intervjupersonerna som talade om just detta ställde sig extra kritiska till barns 

individuella rättigheter och menade att rättigheter visst är viktigt men att rättigheter lätt kan gå 

till en överdrift om man inte också talar om människors skyldigheter. Att det inte bara är 

individen som kan ligga i fokus. Mimmi menade på att: 

Skyldigheter är en viktig del i att göra barn redo för ett demokratiskt samhälle. Att man förklarar 

och motiverar regler som kommer upp, det är jätteviktigt. Att man inte bara säger till barnen utan 

att förklara varför. Det är något som barn måste lära sig. Barn måste förstå att de inte alltid kan få 

som de vill. Inte om det påverkar de andra för mycket. 

Flera av intervjupersonerna uttrycker hur viktigt det är med barns skyldigheter och just detta 

uppdrag bekräftas även av Lpfö98 (2016, s. 9). Där står det att förskolan ska sträva efter att 

varje barn utvecklar en förståelse för sina egna och andras rättigheter och skyldigheter. Men 

ett stort och återkommande fokus som tas upp i intervjuerna riktas just mot barns 

skyldigheter. Med skyldigheter menade de på barns skyldigheter att respektera och ha en 

förståelse för andra barns rättigheter. Att barns individuella rättigheter inte alltid kan komma 

först. 

7.2 Synliggörande av barns rättigheter i verksamheten 

 

7.2.1 – Synliggörande av barns rättigheter i arbetslagen 

Intressant var att se att alla i princip tyckte att barns rättigheter är något som behöver 

synliggöras mer ute i verksamheten. Tre av de intervjuade menade på att de på förskolan 

arbetar med barns rättigheter men inte riktigt talar om det som just barns rättigheter. 

Detta tyckte de var synd och menade på att barns rättigheter och barnkonventionen egentligen 

borde synliggöras mer än vad de gör idag. Att de borde sammankoppla barnkonventionen mer 

i det de gör och talar om. På så vis menade de på att barns rättigheter kan bli tydligare och 

mer synligt för både barn och vuxna. Så här uttryckte sig Göran om detta: 

Barnkonventionen har ju inte blivit lag ännu, vilket jag tycker är väldigt synd. Jag tror att om det 

nu blir en lag nästa år, tror jag att barns rättigheter skulle kunna bli en mer självklar del av 

förskoleverksamheten. 

Göran uttrycker en vilja om barns rättigheter borde synliggöras mer då barns rättigheter just 

då inte var en självklar del av verksamheten. Läroplanen uttrycks vara deras främsta verktyg 

de arbetar efter men ändå står det inte mycket om barns rättigheter i den menade hen. 

Samtliga tre menade på att läroplanen (Lpfö98, 2016) skulle behöva skriva om barns 

rättigheter tydligare, eller åtminstone något som gjorde att barnkonventionen skulle användas 

mer ute i verksamheten. På så vis kanske det blir mer vanligt att tala om barns rättigheter med 

både barn och andra vuxna. Göran förklarade att under hela hens arbetslivserfarenhet har hen 

aldrig varit med om att man jobbat särskilt nära barnkonventionen som man egentligen borde. 
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Det kan vara så att ett bättre synliggörande av barns rättigheter i Lpfö98 (2016) också skulle 

kunna påverka barns rättigheter. 

Både Göran och Johanna kritiserade det faktum att läroplanen hängde uppe ute på båda 

avdelningarna på förskolan men att barnkonventionen bara syntes till, gömd inne i 

personalrummet. 

Jag tror man skulle kunna ha barnkonventionen mer öppet, mer framme, att den är mer synlig ute i 

verksamheten. Något som är synligt för barn och vuxna ute i verksamheten. Att det här är något vi 

ska arbeta med och arbetar med dagligen. Det ska inte vara något som göms långt inne på kontoret 

i en pappershög. Detta skulle vara en enkel förändring för att göra barns rättigheter mer synligt för 

oss, men också för föräldrar och barn. 

-Johanna 

Alla utom en av förskolepedagogerna uttryckte att det till stor del saknades en dialog om hur 

de ska arbeta med barns rättigheter. Just hen menade på att de visst hade en dialog om barns 

rättigheter vid vissa tillfällen. De andra menade däremot på att de på förskolan mest samtalade 

om barns rättigheter i diskussioner om diskrimineringsgrunderna och i arbetet med deras 

likabehandlingsplan men inte om det som rättigheter och inte något mer utanför de 

situationerna. 

Som Sonya uttryckte det så är var och en ensamma i hur de arbetar med rättigheter. Hen 

förklarade att i hens erfarenheter av grundskolan så planerar arbetslaget tillsammans hur de 

t.ex. ska arbeta med likabehandling och tar tillsammans fram ett gemensamt material som alla 

ska arbeta efter. ”Barns rättigheter är inget vi planerar och går igenom som man gör i 

grundskolan. I förskolan pratas det bara om att man ska arbeta med värdegrund och 

likabehandling men aldrig på vilket sätt. Det är upp till var och en hur de väljer att arbeta med 

och prata om barns rättigheter” menade hen. När jag ställde frågan om vad detta kunde bero 

på var det ingen som hen kunde förstå sig på. Sonya menade på att ”när alla arbetar med 

rättigheter på olika sätt blir det inget samförstånd sinsemellan. Därför borde dialogen bli 

bättre än vad den är idag.” Hen menade vidare på att det gör så att barn lär sig olika saker och 

att det leder till mycket missförstånd när barn möts på mitten ute i den fria leken. 

7.2.2 – Synliggörande av barns rättigheter ute i barngrupp 

Verksamheten uttrycktes av samtliga till stor del vara vuxenstyrd. Tre av intervjupersonerna 

visade sig ha en gemensam bild av att en vuxenstyrd verksamhet är bra för barnen. De 

menade på att det inte är bra för barn att ha för många möjligheter. Speciellt inte när 

barngrupperna är så pass stora. De övriga fyra menade också på att verksamheten behöver 

vara vuxenstyrd och att det är för barnen och de vuxnas bästa att det finns fasta rutiner. De 

menade på att det blir omöjligt att tillgodose alla barns individuella behov när det finns 40 

barn i ett block, även om det egentligen vore för barns bästa. ”Det skulle helt enkelt inte 

fungera om alla 40 barn sprang runt tillsammans. Här måste vi vuxna bestämma” menar Åsa. 

Deras synsätt skiljer sig åt från de tre andras genom att de uttrycker att det egentligen vore för 

barns bästa att deras individuella behov tillgodoses, men att det inte blir möjligt med så stora 

barngrupper som de har i sina block. De andra tre menade på att barn mår bra av att det är 

vuxenstyrt. 



18 
 

Här lyfter förskolepedagogerna fram samma problematik som Bratterud, Sandseter och 

Seland (2012) lyfter fram i sin studie; att stora barngrupper gör det svårt för 

förskolepedagoger att tillgodose alla barns individuella behov. Att det är vuxenstyrt ses inte 

som ett val för dem som jag intervjuat utan mer som ett krav som de själva har uttryckt det, att 

det kollektiva måste komma först. Hade barngrupperna varit mindre hade det varit lättare, 

men på den här förskolan menar de att det inte är möjligt. Tomas uttryckte sig likt Åsa och 

menade på att; 

Det går t.ex. inte att alla 40 barn är inne samtidigt. Vi har 40 barn på vårt block. Det blir för många 

att vara alla inne tillsammans. Vi har sett att det ger ett större lugn att dela upp grupperna så att alla 

får vara ute och inne på dagen. Det ger ett lugn i miljön för både barnen och för oss pedagoger. Vi 

vuxna måste strukturera åt barnen. 

Barn får inte välja om de ska vara inne, ute eller om de ska vara med på utflykten. Men de får 

vara med och bestämma vad de ska göra på utflykten och vart de ska åka. Barn uttrycks också 

ha möjlighet till att inte behöva deltaga i aktiviteter på skolan om de inte vill. Men i stort 

verkar det som att pedagogerna vill sätta det allmänna barnets bästa i fokus. Varför har man 

valt att göra på det här sättet? 

I stort uttrycks bestämmelser vara gjorda på observationer där pedagogerna försöker se var det 

behöver ske förändringar i regler, miljö eller teman. Många av valen är gjorda utifrån den 

vuxnes perspektiv. Barnens perspektiv finns med i vissa situationer, men det verkar vara mer 

sällan än ofta. Tomas beskrev det som så att: 

Ganska ofta tar bara vi vuxna beslut. Om vi ser verkligen någon som måste ändras kan man inte 

alltid låta barnen vara med, tyvärr. Det är önskvärt att de ska vara med så mycket som möjligt och 

fatta beslut. Man ska bygga verksamheten på vad barnen är intresserade av och men tyvärr är inte 

alltid detta möjligt. 

Även om det är de vuxna som tar många av besluten så poängterades det att de alltid försöker 

ha dialog med barnen och diskuterar med dem om varför vissa val har gjorts istället för att 

bara säga till barnen utan någon vidare förklaring, att nu gör vi så här. På så vis inkluderas 

barn i diskussionen. ”Kommer t.ex. en regel out of the blue utan något syfte kommer barnen 

inte att förstå. De måste bjudas in till en diskussion även om de inte varit med och bestämt 

den. Det är viktigt att det finns en kontext, annars förstorar vi bara gapet mellan oss vuxna och 

barn” menar Göran. 

Barnen har litet inflytande på det strukturella men får istället inflytande i utformandet av 

miljöer och att välja aktiviteter menade man. ”Även om de inte får bestämma om de ska vara 

inne, ute eller följa med på utflykt eller inte så får de vara med och bestämma vart de ska åka 

och vad de ska göra på utflykten. Men de får inte välja om de ska få följa med eller inte följa 

med” menade Johanna. Förskolepedagogerna uttryckte också att de ofta tar fram alternativ åt 

barnen vad de ska göra när de är och pysslar för att det ska bli enklare att välja. Så att alla inte 

alla barn väljer vad som helst. Så här förklarade Mimmi att det går till: 

Vi utformar nog verksamheten mer efter våra observationer än genom att fråga barnen. Vad vi sett 

att barnen tycker om, vad vi ser och vad barnen uttrycker att de vill göra. Ser vi att de är 

intresserade av sniglar så sticker vi ut i skogen och letar efter sniglar. Vi observerar och lägger 

ihop en planering därefter. 
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Det är alltså vanligt att vuxna strukturerar upp alternativ till barnen så att deras fria vilja 

hamnar på att de får välja mellan de olika valen som de vuxna bestämt. Detta kan tolkas som 

en vilja av kontroll att hålla de kollektiva rättigheterna i schakt i verksamheten. Men flera av 

intervjupersonerna visade också på exempel där barnen också fick vara med och planera 

aktiviteter: 

Självklart bestämmer vi inte allt, t.ex. så har vi nu en halloweenfest som vi kommer ha den här 

veckan på förskolan. Vi har inte gått in så djupgående till varför vi firar halloween utan bara att det 

är en maskerad och fest. Barnen får välja själva hur de ska klä ut sig och får vara med och 

bestämma dekorerandet. Det ska vara en rolig fest och vi bestämmer tillsammans hur den ska bli. 

-Alex 

7.3 Synliggörande av barns rättigheter i undervisning 

Som samtliga uttryckte det så är barns rättigheter aldrig något de pratar om på den här 

förskolan. Barns rättigheter är inget pedagogerna benämner som just barns rättigheter, varken 

med kollegor eller med barnen. Men rättigheterna anses ändå av några vara något som präglar 

verksamheten i stort. 

Hur de uttryckte att de arbetar för att synliggöra barns rättigheter i förskolan varierade stort 

mellan varje intervjuperson. Faktum är att inte en enda av de jag intervjuat arbetade på samma 

sätt. 

I helhet menade de i mångt att barns rättigheter inte är ett projekt man arbetar med under en 

viss period utan ska vara något som hela tiden präglar verksamheten. Tomas menade på att 

det är där det mesta av arbetet med barns rättigheter sker: Det handlar om att ta samtalen när 

konflikter dyker upp, när vi läser böcker och har samlingar. 

Då och då har de speciella projekt som handlar om att medvetandegöra barn om sina 

rättigheter. Även om pedagogerna sällan benämner det som rättigheter så har de olika metoder 

som direkt kan kopplas till barns rättigheter. I introduktionen av analys/resultat-avsnittet 

placerade jag in dessa i tre kategorier som jag kunde plocka fram från pedagogernas exempel. 

Nedan kommer dessa beskrivas mer utförlig om hur det ser ut i praktiken. 

7.3.1 – Barns rättigheter ur ett globalt perspektiv 

Förskolan hade för ett par år sedan ett välgörenhetsprojekt där barnen medverkade genom att 

de var delaktiga i att välja ut och skänka gamla leksaker, gamla men fungerande cyklar och 

annat överflödigt från förskolan till barnhem och barnsjukhus i Estland. Detta var ett projekt 

skapat av Alex och en lastbilschaufför hen kände som kunde köra det som förskolan skänkt 

till Estland.  

När förskolan arbetade med biståndsarbetet fick barnen själva vara med och välja ut saker som 

barnen tyckte kändes överflödiga, t.ex. om de hade dubbelt av någonting eller om det fanns några 

leksaker som de inte brukade leka med. Dessutom hade barnen brevkontakt och fick se foton från 

barnen i Estland som lekte med leksakerna som förskolan skänkt till dem. 

-Alex 

Syftet med projektet menade Alex var att bredda barnens perspektiv om hur andra barn kan ha 

det runt om i världen, men också samtidigt visa på trots hur olikt det kan se ut se hur lika alla 

barn egentligen är i grunden. Även Göran hade arbetat med barns rättigheter ur ett globalt 

perspektiv men istället genom att jämföra och prata med barnen hur rättigheter kan se ut i 
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andra länder. Att vissa rättigheter som känns som självklara i Sverige kanske inte är lika 

självklara på andra ställen i världen. 

7.3.2 – Barns rätt till extra stöd 

När det kommer till alla barns lika värde pratade fyra av deltagarna om att de arbetade utifrån 

ett positivt förhållningssätt när det kom till samtal om människor olikheter. Göran gick in på 

att det är problematiskt att se specifika barn som barn i behov av stöd när egentligen alla barn 

är i behov av olika stöd. ”På samma vis är alla barn bra på olika saker och det måste man lyfta 

som pedagog”. Sonya berättade att hen och hens barngrupp sedan en månad tillbaks tränat på 

att berömma varandra för saker de är bra på för att visa att alla är bra på olika saker. De hade 

också samtalat om människors behov. Att alla människor har olika behov. Vissa vill tröstas 

och få en kram när de är ledsna, andra vill inte det. Hen uttryckte det som att göra allas 

skillnader till något naturligt och positivt. Göran tyckte som Sonya och menade också på att: 

Det handlar mycket om hur vi vuxna använder språket. Om vi lyfter fram olikheter som något 

positivt eller negativt. Det är inget konstigt att barn reagerar på olikheter. Det handlar snarare om 

hur vi bemöter olikheter. Talar vi om det som något som är konstigt eller som något normalt? För 

alla är ju olika och det är ju inget konstigt med det. En som pedagog måste vara försiktig och inte 

lägga värderingar på barns handlanden. 

Detta tolkar jag som att Göran och de andra tre intervjupersonerna som uttalade sig om detta 

har ett relationellt perspektiv på barn. På samma vis som Palla (2009) så menar de också till 

att göra olikheter till något naturligt. Alla människor är i behov av stöd men det är inget 

konstigt med det. Vissa behov syns mer tydligt än andra, inte att vissa är i behov av stöd och 

andra inte. Det är ett förhållningssätt som handlar om att se på möjligheter med barns 

olikheter, inte som svårigheter (Palla, 2009). 

7.3.3 – Barns rätt till integritet 

Under perioden intervjuerna utfördes arbetade två av pedagogerna på förskolan utifrån att 

samtala om barns rätt till sin egen kropp och deras rätt att säga nej. Trots att båda arbetade 

med liknande teman så skiljde sig deras metoder. Alex hade arbetat fram en ramsa med fem 

stoppord. Dessa fem stoppord var; Nej, stopp, stanna, sluta och jag vill inte. Sonya däremot 

arbetade med att samtala med barnen om att alla människor har rätt till sitt eget utrymme. Hen 

förklarade det som så att ”jag förklarar för barnen om att alla har som en osynlig rockring 

runtomkring sig. Ingen får gå innanför rockringen eller röra en inom den utan tillåtelse. Det 

handlar om att barnen ska få en förståelse av att var och en har rätt till sitt eget utrymme”.  

Båda projekten innefattar området om barns rätt till sin egen kropp men lärs ut på olika sätt. 

Dessa barngrupper finns på samma block och möts dagligen men trots det har alla pedagoger 

varit tvungna att forma enskilda planeringar. Åter igen påpekade Sonya på att detta nog beror 

på det bristande samarbetet de har i förskolan. 

7.4 Barns inflytande 

Men även om intervjupersonerna uttryckte att verksamheten till störst del är vuxenstyrd 

menade de samtidigt på att det inte är helt vuxenstyrt. De vuxna styr över det strukturella 

medan barn får vara med mer i utformandet av miljöer och att välja aktiviteter. Däremot så 

verkar det sällan vara så att barn får bestämma om de ska vara inne eller ute och inte heller 
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välja om de ska följa med på utflykt eller inte. Istället får de vara med och bestämma vart de 

ska åka och vad de ska göra på sina utflykter som tidigare beskrivits. 

Det är mycket vuxenstyrt för att det ska fungera. Det är så vi arbetar för att vi har stora block med 

stora grupper. Här har vi många barn och vi kan inte alltid fråga barnen hur de vill göra och vad de 

tycker. Vi bestämmer att vi ska på utflykt men vad ska vi göra? Ska vi ta en buss? Ska vi 

promenera? Var ska vi gå? Det bestämmer barnen. 

-Sonya  

Trots att det på den här förskolan är väldigt vuxenstyrt visar pedagogerna på en strävan att 

barn ska lära sig ta sina egna rättigheter. Tomas berättar att ”på den här förskolan är samtliga 

överens om detta och barns möjlighet till att samtala med varandra ska bidra till att barn får en 

ökad förståelse för sina egna och andras rättigheter”. 

När jag ställde fråga till hur dessa samtal brukar fungera så menade några att vikten ligger i att 

barn får lära sig ta sina egna rättigheter i vardagen. ”T.ex. om det uppstår en konflikt i 

förskolan så vill man inte vara för ivrig på att rycka in och komma på en lösning åt barnen 

utan istället samtala med dem och låta dem komma fram till en lösning själva” förklarar 

Mimmi. Syftet med detta menade hen vara att det är viktigt att barn lär sig att själva visa och 

ta sin egen integritet, inte bara förlita sig på att vuxna ska lösa problemen. Likt Johanssons 

(2005) studie vill de vuxna här inte använda sin makt för att tillrättavisa barn utan snarare 

utnyttja alla möjligheter till att barn ska få möjlighet att träna på att använda och uttrycka sin 

autonomitet och integritet genom att ta sina egna rättigheter (Johansson 2005). Att man som 

förskolepedagog inte tar bort den möjligheten från barnen. 

8. Diskussion 

 

Syftet med den här studien har varit att undersöka hur förskolepedagoger arbetar med barns 

rättigheter. Jag ville undersöka om mina erfarenheter och föreställningar om hur man i 

förskolan arbetar med barns rättigheter stämde överens med verkligheten och ta reda på om 

och i så fall hur man arbetar med och utifrån barns rättigheter i förskolan. 

För att besvara mitt syfte har jag utgått från mina fyra frågeställningar som behandlar 

förskolepedagogers förställningar av barns rättigheter, hur de uppfattar att de arbetar för att 

medvetandegöra barn om deras och andras mänskliga rättigheter och värden, hur de menar 

att de gör barns rättigheter synliggjorda i verksamheten samt till vilken grad de utgår utefter 

ett barnperspektiv i sitt arbete med barns rättigheter. Då barnperspektivet är ett otroligt brett 

område och kan tolkas på många olika sätt har dessa frågeställningar hjälpt mig att rikta in 

och hålla mitt fokus på enbart förskolepedagogers syn och föreställningar av barns rättigheter 

och också ta reda på hur de upplever att de arbetar efter dessa. 

8.1 Diskussion av resultat 

Utifrån studiens resultat framkommer det att förskolepedagogerna bär på en gemensam syn av 

att barns rättigheter ska vara en del av förskoleverksamheten. Flera av de påpekar samtidigt 

att det i arbetet med rättigheter också måste innefattas skyldigheter, ett ansvar att ge barnen en 

förståelse om att deras individuella rättigheter inte alltid kan bejakas, utan oftast måste den 

stora gruppens rättigheter komma före. 
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En större del av de som intervjuats visar en önskan om att de vill utgå från barns bästa, alltså 

utifrån ett barnperspektiv, men ändå så är verksamheten väldigt vuxenstyrd. Just där brister 

också barnperspektivet. Ett barnperspektiv ska avse barns bästa, därför är det omöjligt att veta 

vad barns bästa är om man exkluderar barns perspektiv, även om det bara är ibland som 

förskolepedagogen gör detta (Halldén, 2007). Förskolepedagogernas perspektiv om vad som 

är bäst för barnet verkar i många fall hamna före barnens egna perspektiv på vad de tycker är 

bäst för dem. Med det sagt behöver det dock inte vara så enkelt som att förskolepedagogerna 

faktiskt väljer att exkludera barns perspektiv, även om de har makten till det och också gör det 

ibland (Johansson et al., 2016). Svårigheten som uttrycks här är den höga belastningen, i och 

med de stora barngrupperna, som gör det svårt för förskolepedagogerna att ta sig an ett 

barnperspektiv. Viljan av att ge barn mer autonomitet, finns trots allt bland majoriteten av de 

som intervjuats, alltså en vilja att bejaka barns individuella rättigheter. Några av 

intervjupersonerna visar på att de också under flera omständigheter också ger/har gett barnen 

autonomitet. Bl.a. genom de olika teman och projekt som de berättar att de har/har haft med 

barnen som syftats till att lära barn om deras rättigheter och stärka dem. Det enda 

problematiska är det att de sällan frågar barnen vad barnen önskar sig, om deras eget 

perspektiv. Samtidigt går det i det här fallet att diskutera om det allmänna barnets rättigheter 

och barnets individuella rättigheter båda kan vara aktiva i ett sammanhang som detta med en 

så pass hög belastning som det uttrycks vara på just denna förskola. Den höga belastningen 

tolkar jag som en anledning till varför barnperspektivet brister och varför barns kollektiva 

rättigheter ofta prioriteras framför deras individuella rättigheter. Flera av de som intervjuats 

har rätt tankesätt vad det kommer till barns rättigheter och tycker att barns röster bör vara i 

fokus, men förklarar samtidigt att de hindras av att utföra arbetet i praktiken när det är så pass 

stora barngrupper. 

Förskolepedagogerna menade på att förskolan är väldigt vuxenstyrd. Till den grad att det är 

pedagogerna som oftast tar fram alternativ till barnen på vid aktiviteter, för att det ska bli 

lättare för barnen att välja. Som bl.a. Tomas beskriver så är det alltså vanligt att vuxna 

strukturerar upp alternativ och aktiviteter till barnen och barnens fria vilja hamnar då på att 

välja mellan de olika alternativen som presenterats av de vuxna. I första hand tänkte jag att det 

kan tolkas som en vilja av kontroll, att hålla de kollektiva rättigheterna i schakt på förskolan. 

För hur kan de veta vad som är barnens bästa utan att fråga barnen? Samtalet med barnen 

uttrycker flera i intervjuerna vara viktigt, men varför inkluderar de då inte barn i att vara med 

och bestämma i verksamheten mer? Ser man barnet som kompetent? Anledningen till varför 

de valt att göra på det här sättet förklaras även här vara p.g.a. den höga belastningen. Men 

trots att barnperspektivet är bristande, visar flera av pedagogerna under intervjuerna på att de 

är medvetna om problemet och visar upp exempel på ställen de måste jobba bättre med för att 

bättra barnperspektivet och arbetet med barns rättigheter.  

Behovet av att de vuxna styr är nödvändigt och de stora barngrupperna ses som ett av hindren 

som hindrar förskolepedagogerna från att ibland kunna tillgodose vissa barns individuella 

behov.  

Att barn inte får bestämma om de ska vara inne eller ute kan vid första anblick tolkas som att 

förskolepedagogerna inkräktar på barns individuella rättigheter. Förskolepedagogerna 
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beskriver att barnen är i behov av att de vuxna styr, att det är nödvändigt när de har så pass 

stora barngrupper som de har. De stora barngrupperna ses också som ett av hindren som 

hindrar förskolepedagogerna från att kunna tillgodose alla barns individuella behov.  

Så är det negativt att hålla kvar de kollektiva reglerna i schakt? Kanske om det skulle gå till 

en överdrift, men här ses det nästan som ett måste för att verksamheten ska kunna fungera. 

Verksamheten är byggd på ett sätt som utgår från att minst en barngrupp per block alltid är 

ute, för annars blir det för mycket barn inomhus. Skulle barn fritt få välja om de ska få vara 

inne eller ute skulle det kunna leda till att det blir ännu trängre inomhus och också svårare för 

barn att få ett privat rum. Barn behöver lugna stunder och möjligheter att komma bort från det 

kollektiva ibland (Markström & Halldén, 2009). Att verksamheten till större del är vuxenstyrd 

tänker jag kan vara något som faktiskt gynnar barns rättigheter och behöver inte vara något 

negativt, inte i ett fall som detta. 

Ett annat hinder, som bl.a. Sonya påpekar, är bristen på samarbete i dessa frågor. Barns 

rättigheter, menar hon, får olika fokus beroende på vilken barngrupp man tittar på och dess 

fokus varierar beroende på vad pedagogen/pedagogerna i respektive barngrupp valt att arbeta 

med, därför blir det inget samförstånd. Om ett större samarbete kring arbetet med barns 

rättigheter skulle kunna göra arbetet lättare är något som en bara kan anta och är något som 

skulle behöva testas i praktiken för att veta helt säkert. Kanske kan det bli lättare, men de 

stora barngrupperna kvarstår som ett av hindren som gör att de ibland inte kan tillgodose 

barns individuella rättigheter, även om det skulle vara för det bästa. Men som beskrevs innan 

så menar pedagogerna att det är nödvändigt. 

Under intervjuerna togs kritik upp mot att barnkonventionen knappt är synlig ute i 

verksamheten och bara ligger någonstans på kontoret. Det fanns en förhoppning om en 

förändring, att barnkonventionen skulle behöva bli ett vanligare verktyg och dessutom 

eventuellt bli till lag. Det är egentligen svårt att säga om en lag kan bidra till att läroplanen 

förändras till att beskriva barns rättigheter tydligare. Men att de svenska läroplanerna 

tydligare skulle behöva skriva ut och benämna barns rättigheter är något som Quennerstedt 

(2015) tycker är viktigt. Kanske skulle barnkonventionen som en ny lag kan göra att man i 

förskolan tittade mer på den och arbetade mer utifrån barns rättigheter och pratade om dessa 

tillsammans. 

Just då samtalades det väldigt lite om barnkonventionen och barns rättigheter. Båda menade 

pedagogerna är viktiga, men de diskuteras sällan pedagoger mellan eller barn och pedagog 

mellan. Mihr (2009) menar på att för att mänskliga rättigheter ska bli en given rätt för alla i 

samhället måste man använda sig av och prata om dessa redan i skolan. Förskolepedagogerna 

benämner inte rättigheter som just rättigheter för barnen men arbetar ändå med att 

medvetandegöra barnen om några av de rättigheter som syns i barnkonventionen. Bland annat 

genom rätten till sin kropp men också genom att de får lära sig ta sina egna rättigheter genom 

att vara aktiva i att lösa konflikter själva. Detta är något som är centralt för värdepedagogiken 

och det går att se att de faktiskt lär ut om mänskliga värden som i sin tur är en del av barns 

rättigheter (Thornberg, 2004). Att samtala mer om rättigheter som rättigheter är viktigt enligt 

Göran vilket i sin tur enligt Mihrs (2009) definition kan göra det ännu mer självklart för barn 

och pedagoger vad rättigheter är och vilka rättigheter de har. 
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Men det är ett skiftande fokus mellan hur pedagogerna förklarar att de i vissa situationer 

väljer att bejaka barns rättigheter och i andra situationer väljer att inte göra det. I min 

frågeställning ville jag undersöka huruvida förskolepedagoger arbetar utifrån ett 

barnperspektiv i arbetet med barns rättigheter. Eftersom begreppet positivt barnperspektiv är 

nära kopplat till barnkonventionen valde jag att ta fram begreppen positivt/negativt 

barnperspektiv. Utifrån resultatet går det inte att kategorisera in intervjupersonerna i ett 

negativt eller positivt barnperspektiv då de i viss mån har ett positivt barnperspektiv och i 

andra situationer ett negativt. När det kommer till att verksamheten är så starkt vuxenstyrd 

respekteras inte barns individuella rättigheter vilket syftar till ett negativ barnperspektiv 

(Bartley 2002). Samtidigt finns ett positivt barnperspektiv när det kommer till att inkludera 

barn i samtal, lära dem om rätten till sin kropp och agens i konflikter mellan andra barn som 

också handlar om mänskliga värden. Här bejakar pedagogerna istället barns rättigheter vilket 

syftar till ett positivt barnperspektiv (Bartley, 2002). Det är viktigt att barn får chans att 

uttrycka sina individuella rättigheter för att de också ska kunna förstå och kunna använda sina 

rättigheter även utanför förskolan när vuxna inte är närvarande (Johansson, 2005, s. 121). På 

det här sättet arbetar pedagogerna nära ett positivt barnperspektiv. 

Barndomssociologin grundar sig i att man ser barn som beings. Att barn, precis som vuxna, 

ses som kompetenta aktörer (Halldén, 2007). Just när det kom till konfliktlösning syntes det 

här perspektivet tydligt. Samtliga vuxna uttryckte att de försöker ställa frågor till barnen när 

det uppstår konflikter. Att barn själva får vara aktiva genom att svara på frågorna och försöka 

lösa konflikter själva. Som Johansson (2005) menar så är det viktigt att en som 

förskolepedagog ger barn möjligheter att ta sina egna rättigheter. På den här förskolan är 

samtliga överens om detta och barns möjlighet till att samtala med varandra ska bidra till att 

barn får en ökad förståelse för sin egna och andras rättigheter. Detta i samband med att barn 

får lära sig om olika värden kan ge barnen en uppfattning om sina rättigheter. Men för att 

återgå till Mihr (2009) så kan förskolan bli bättre på att använda sig av barnkonventionen och 

prata om barns rättigheter som rättigheter så de blir mer självklara. Även här kan barns 

rättigheter synliggöras mer. 

I den fria leken blandas barngrupper från samma block och möts dagligen och det kan på så 

vis lätt bli en krock i hur man arbetar. Trots detta har varje pedagog varit tvungna att forma 

sin egen planering. Förstås kan detta ses på både gott och ont. Tittar en närmare går det att se 

att de arbetar mycket med liknande teman, bara att de använder sig av olika arbetssätt. När 

barngrupperna blandas i blocken och barn har olika regler för t.ex. stopp kan det lätt uppstå 

missförstånd mellan barnen. Varför för förskolepedagogerna då inte en dialog med varandra 

om vilka aktiviteter de gör eller ska göra? Hade de diskuterat det tillsammans på blocken hade 

de eventuellt kunnat inspireras av varandra och kunnat arbeta på liknande sätt. Själv tänker 

jag att det borde bli lättare för både för barnen och de vuxna. 

 

 



25 
 

9. Konklusion 

 

I studien framkommer det tre problem som påverkar förskolepedagogernas möjligheter till att 

arbeta och lära ut om barns rättigheter. Det mest återkommande problemet uttrycktes vara det 

att det är för stora barngrupper på förskolan. Förskolepedagogerna menade på att de stora 

barngrupperna gör det svårt att fokusera på barns individuella rättigheter vilket gör att de som 

är förskolepedagoger måste styra mycket och att det då ofta blir så att den stora gruppens 

bästa prioriteras framför den individuellas. Även brist på samarbete sinsemellan pedagogerna 

och brist på synliggörande av barns rättigheter och barnkonventionen tas upp och menas vara 

hinder för arbetet med barns rättigheter.  

På förskolan rådde det en relativt delad syn på vad barns rättigheter är och vad som innefattas 

med dessa. Pedagogerna valde att tala utifrån ganska olika fokus på barns rättigheter. 

Dessutom varierade de inriktningar som pedagoger valt att arbeta med från person till person, 

ingen av pedagogerna arbetade på riktigt samma sätt. Själv tänker jag att detta kan vara en 

effekt av att man inte arbetar tillräckligt nära barnkonventionen där barns rättigheter beskrivs, 

som de själva också menar. 

Den största svårigheten med den här studien har varit att se objektivt på de resultat jag fått 

fram, framförallt eftersom jag själv tidigare praktiserat på samma förskola men också att jag 

innan tänkt att det borde vara självklart att man arbetar nära ett barnperspektiv och 

barnkonventionen. Vissa pedagoger förklarar att de arbetar för att se barns bästa men i ganska 

få fall frågar barnen om vad de själva tycker är bäst. Barnen inkluderas i samtalen om när 

olika beslut tas men verkar inte ha mycket autonomitet i frågor som berör dem själva och inte 

heller i att påverka beslut som tas för dem. I första hand ställde jag mig skeptisk till detta och 

att förskolan var så pass vuxenstyrd som förskolepedagogerna uttryckte att den var när detta 

tydligt bryter mot ett barnperspektiv. Men efter att ha utfört intervjuerna och analyserat dem 

fick jag en bättre förståelse varför pedagogerna på förskolan tänker som de gör och varför de 

utformat förskolan på det sätt som de gjort. Egentligen verkade de inte känna till att det skulle 

finnas mycket andra alternativ. Förskolepedagogerna menade på att den höga belastningen var 

det stora hindret för att de inte kan arbeta så nära barns rättigheter och ett barnperspektiv som 

de egentligen vill. 

Förutom den höga belastningen visar studien också på en annan tydlig problematik som är 

just den att barnkonventionen och barns rättigheter inte syns tillräckligt ute i verksamheten. 

Vissa av de som intervjuades uttryckte en vilja om att barnkonventionen behövs synas mer 

tydligt ute i verksamheten och andra menade att samarbetet och samtalen kring barns 

rättigheter skulle behöva förbättras mellan pedagogerna, men också mellan pedagoger och 

barn. 

På förskolan rådde det dessutom en relativt delad syn på hur de definierade barns rättigheter 

och vad som innefattas med dessa. Pedagogerna valde att tala utifrån ganska olika fokus på 

barns rättigheter. Dessutom varierade de inriktningar som pedagoger valt att arbeta med från 

person till person, ingen arbetade på riktigt samma sätt. Själv tänker jag att detta skulle kunna 

vara en effekt av att de inte arbetar tillräckligt nära barnkonventionen där barns rättigheter 

beskrivs, som de själva uttryckt att de inte gör tillräckligt. 
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Eftersom jag i studien utgår från ett barnperspektiv blir det lätt att det inte håller hela vägen. 

Frågan är om det egentligen gör det någonstans. Att utgå från ett barnperspektiv verkar vara 

en större utmaning än vad jag förväntade mig innan jag genomförde intervjuerna. Det gör så 

att analysen lättare får resultaten att verka mer negativa än det är då ett barnperspektiv har 

höga krav för att det ska uppfyllas. Faktum är att även om jag på flera ställen påpekar att 

barnperspektivet fattas på ställen så lägger flera av de jag intervjuat sitt fokus på att barn i 

verksamheten ska synas, bjudas in till samtal och få en öppen och stark självbild. Barn får inte 

vara med och bestämma mycket över verksamheten vilket i sig är en konflikt med barns 

integritet men samtidigt så arbetar pedagogerna med barns integritet på många andra sätt. Om 

det är bra för barnen att det är vuxenstyrt eller inte är svårt att säga. För att veta helt säkert 

skulle man behöva göra barnintervjuer som inte fått plats i denna studie. 

Resultatet från studien bekräftar mina tidigare föreställningar om att arbetet med barns 

rättigheter är bristande i förskolan. Däremot har den samtidigt också fått mig att inse att arbeta 

med barns rättigheter är ett mycket större och komplicerat uppdrag än vad jag tidigare 

föreställt mig. Jag har fått en vidare förståelse och fått se orsaker som skapar hinder för 

arbetet. Samtidigt får resultatet mig att reflektera över och inse vilket viktigt verktyg 

barnkonventionen är och vikten av att den, tillsammans med dennes innehåll, syns ute i 

verksamheten och används. Alla förskolepedagoger som intervjuats tyckte att barns rättigheter 

är viktigt men verkade trots detta inte arbeta så aktivt med ämnet. En kan bara hoppas om att 

barns rättigheter blir ett mer aktuellt ämne och något som kommer prioriteras mer nu om 

barnkonvention blir till ny svensk lag. Kanske kan den på så vis också implementeras på ett 

nytt sätt i de svenska förskolorna. 

10. Fortsatt forskning 

 

För den här studien har jag valt att sätta förskollärare och barnskötare under samma kategori, 

alltså inom den samlade kategorin; förskolepedagoger. I fortsatt forskning skulle det vara 

intressant att se om barnskötare och förskollärares sätt att arbeta med barns rättigheter skiljer 

sig och i sådana fall se hur det skiljer sig, något som jag inte efterfrågat i mina 

forskningsfrågor.  



27 
 

11. Referenslista 

 

Andersson, B. & Hägglund, S. (red.) (2002). Barnets rättigheter. Göteborg: Värdegrunden, 

Göteborgs universitet 

Bell, J. & Waters, S. (2016). Introduktion till forskningsmetodik. (5., [uppdaterade] uppl.) 

Lund: Studentlitteratur 

Bratterud. Å, Sandseter. E.B.H & Seland. M. Barn trivsel og medvirkning i barnehagen – 

barn, foreldre og ansattes perspektiver; Rapportnr 21/ (2012). Barnevernets utviklingssenter. 

Stortingsmelding 41, 2009, SSB 2011 

Esaiasson, P., Gilljam, M., Oscarsson, H. & Wängnerud, L. (red.) (2012). Metodpraktikan: 

konsten att studera samhälle, individ och marknad. (4., [rev.] uppl.) Stockholm: Norstedts 

juridik 

Grover, S. (2007). Children's right to be educated for tolerance: Minority rights and 

inclusion. Education and the Law, 19(1), 59-70. doi:10.1080/09539960701231272 

Halldén, G. (red.) (2007). Den moderna barndomen och barns vardagsliv. Stockholm: 

Carlsson 

Johansson, E. (2005). Children's integrity--A marginalised right. International Journal of 

Early Childhood, 37(3), 109 

Johansson, E., Emilson, A., Röthle, M., Puroila, A. -., Broström, S., Einarsdóttir, J., . . . 

Linnéuniversitetet. (2016). Individual and collective rights expressed in educator and child 

interactions in nordic preschools. International Journal of Early Childhood, 48(2), 209-224. 

doi:10.1007/s13158-016-0164-2 

Läroplan för förskolan Lpfö 98 [Elektronisk resurs]. [Ny, rev. uppl.] (2016). Stockholm: 

Skolverket. Tillgänglig på Internet: http://www.skolverket.se/publikationer?id=2442 

Markström, A., Halldén, G., Linköpings universitet, Institutionen för samhälls- och 

välfärdsstudier, Institutionen för tema, Tema Barn, . . . Filosofiska fakulteten. (2009). 

Children's strategies for agency in preschool. Children and Society, 23(2), 112-122. 

doi:10.1111/j.1099-0860.2008.00161.x 

Palla, L., Sektionen för Lärarutbildning, & Högskolan Kristianstad. (2009). En förskola för 

alla: Tre artiklar om förskola och (special)pedagogik 

Quennerstedt, A., Örebro universitet, & Akademin för humaniora, utbildning och 

samhällsvetenskap. (2010). Den politiska konstruktionen av barnets rättigheter i utbildning. 

Pedagogisk Forskning i Sverige, 15(2/3), 119 

Qvarsell, B. (2003). Barns perspektiv och mänskliga rättigheter: Godhetsmaximering eller 

kunskapsbildning? Pedagogisk forskning i Sverige, 8(1–2), 101–113. Hämtad från 

http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:su:diva-52103 

http://www.skolverket.se/publikationer?id=2442
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:su:diva-52103


28 
 

Thornberg, R., Pedagogik och didaktik, Linköpings universitet, Institutionen för 

beteendevetenskap och lärande, & Utbildningsvetenskap. (2004). Värdepedagogik. 

Pedagogisk Forskning i Sverige, 9(2), 99 

Trost, J. (2010). Kvalitativa intervjuer. (4., [omarb.] uppl.) Lund: Studentlitteratur 

UNICEF Sverige (2009). Barnkonventionen: FN:s konvention om barnets rättigheter. 

Stockholm: UNICEF Sverige 

UNICEF Sverige (2008). Handbok om Barnkonventionen. (1. uppl.) Stockholm: UNICEF 

Sverige 

Vetenskapsrådet (2002). Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig 

forskning [Elektronisk resurs]. Stockholm: Vetenskapsrådet 

Yin, Robert K. (1994). Case study research: design and methods. 2. ed. Thousand Oaks, CA: 

Sage 

Yin, R.K. (2009). Case study research: design and methods. (4. ed.) London: SAGE 

  



29 
 

12. Bilagor 

 

12.1 Informationsbrev (Bilaga 1) 

 

Den här bilagan skickades ut i ett mail innan intervjuerna gjordes och genomgicks med varje 

deltagare innan varje intervju påbörjades. 

En fallstudie om barns rättigheter 

Jag vill undersöka ert förhållningssätt till barns rättigheter och undersöka hur just ni arbetar 

med dessa. Varje intervju kommer pågå i ca 20-30 minuter. Inga personliga uppgifter kommer 

att ges ut vilket betyder att inget i studien ska kunna gå att spåra tillbaks till er. 

Datainsamlingen kommer endast insamlas under dessa intervjuer. Den insamlade data 

kommer sedan att analyseras under innevarande termin. Insamlade data kommer att hanteras 

och förvaras på sådant sätt att ingen obehörig kan ta del av den, samt avskilt från 

personuppgifter. Detta betyder alltså att vid redovisningar av studien kommer alla 

personuppgifter vara borttagna. 

Jag kommer att vilja använda min telefon för att spela in samtalet, förutsatt att deltagaren 

godkänner detta. Detta för att jag ska kunna dokumentera och komma ihåg vad som sägs i 

intervjun. Allt som spelats in kommer att ha raderats när studien slutförts och blivit godkänd. 

Deltagandet i studien är såklart frivilligt. Deltagandet kan därför avbrytas när som helst, även 

efter att intervjuerna gjorts. Det gäller då att ni kontaktar mig eller min handledare enligt 

uppgifter nedan. 

Ingen ekonomisk ersättning utgår. 

 

Kontaktuppgifter: 

Studiens handledare: David Kronlid, Universitetslektor vid Institutionen för pedagogik, 

didaktik och utbildningsstudier 

Tel: *** 

e-post: *** 

 

Student (jag): Marcus Olsson, Student vid förskollärarprogrammet, Uppsala universitet 

Tel: *** 

e-post: *** 

 

 

 

Uppsala 

2017-10-30 
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12.2 Medgivande för deltagande i studie (Bilaga 2) 

 

En fallstudie om barns rättigheter 

Studien, som kommer att handla om mänskliga rättigheter i förskolan, kommer att utföras 

inom ramen för ett självständigt arbete. Studien utförs av mig, Marcus Olsson som går sista 

terminen på förskollärarprogrammet, Institutionen för pedagogik, didaktik och 

utbildningsstudier vid Uppsala universitet. 

Jag har tagit del av informationen om studien. Jag är införstådd med att om att materialet 

kommer att spelas in och kommer att användas i studien.  

Jag vet om att ingen obehörig får ta del av insamlade data, och att data förvaras på ett sådant 

sätt att deltagarna inte kan identifieras.  

Jag har informerats om att ingen ekonomisk ersättning utgår samt att min medverkan är frivillig 

och när som helst kan avbrytas av mig utan någon vidare förklaring, även efter att intervjun har 

genomförts. 

 

 

Uppsala 

2017-10-30 


