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Abstract 

This study has a two-fold purpose; to examine the conceptions of newly qualified preschool 

teachers concerning preschool teaching and children’s right to participation, as well as their 

conceptions of professional implications of the legislation of the Convention on the Rights of the 

Child (CRC) in January 2020. A lack of professional competence regarding CRC has been noticed 

in Sweden by the Committee on the Rights of the Child and the Swedish government has both 

published strategies to strengthen the rights of the child and introduced further training concerning 

CRC to preschool teachers. Previous research shows that preschool teaching is a complex 

phenomenon, but a number of didactics has been developed to adapt the concept of teaching to 

preschool context. A study about research in education about human rights (EHR) shows that 

EHR tend to focus primarily on participation and agency in early childhood education, whereas 

other areas such as children’s awareness about their own rights and respect towards the rights seem 

to be connected to primary school. 

The study’s theoretical framework is phenomenography and concerns qualitatively different 

ways to experience different phenomenon in the surrounding world, in this case the conceptions 

of newly qualified preschool teachers. For this purpose, data was collected in a total of ten semi-

structured interviews; nine of them via telephone and sound recorded for later transcription, and 

one through writing. A phenomenographic analysis of the data collection resulted in a total of six 

categories of description based on the conceptions referential meaning and limitation towards the 

context and other conceptions.  The categories in the first part, relating to conceptions about the 

relation between teaching and participation are: Participation as a base for preschool education, Participation 

through experience-based teaching and The child’s awareness about its right to Participation by reflection. The 

qualitative differences resided in the level of didactic perception and reasoning about participation. 

The categories in the second part, relating to conceptions about one’s own didactic competence 

regarding CRC as well as professional implications of the legislation of the CRC, are: The need for 

didactic competence regarding the CRC; The mission to actualize the CRC and The need to reflect upon 

contradictions.   

The following conclusions are drawn: participation can be viewed from a preschool didactics 

perspective in order for the child to develop its participation as well as an awareness about its right 

to participation; further didactic discussions in relation to education about CRC are needed in both 

preschool teacher education and preschools in order to actualize CRC in a preschool context. There 

is also a need for discussions about the implications of the legislation of CRC in relation to 

individual preschools.  

 

Keywords: preschool, newly qualified, didactic competence, participation, Convention of the 

Rights of the Child, phenomenography. 
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Inledning 

Förskolan är ett barn av sin tid. Den är i konstant förändring, uppdatering och utveckling. Det är 

bara att se till dess historiska utveckling - vad som startade i småskolor och Fröbelska 

barnträdgårdar har sedan iklätt sig daghemsskruden och slutligen landat i förskola. Förskolan 

bemöter både samhällets behov och vetenskapliga framsteg och utvecklas därefter.  

Svensk förskola präglas av en helhetssyn på omsorg, utveckling och lärande och har en 

barncentrerad pedagogik. Den demokratiska andan genomsyrar förskolans läroplan och även 

förskollärarutbildningen, enligt min erfarenhet. Men ett dokument som höll sig mer i bakgrunden 

under stor del av förskollärarutbildningen var FN:s konvention om barnets rättigheter - 

Barnkonventionen. Den tittade fram under någon enstaka kurs men försvann sedan snabbt igen, 

utan att några fördjupade teoretiska och praktiska kopplingar gjorts. Det är trots allt ett för många 

känt fördrag, ratificerat av 196 stater - men vad mer? I vilken grad är förskollärare medvetna om 

den och hur förhåller de sig didaktiskt till den? 

Efter att Barnkonventionen klubbats igenom som svensk lag i januari 2020 väcktes mina 

funderingar kring vilka konsekvenser detta skulle innebära för förskollärare - om det ens skulle 

märkas med tanke på svensk förskolas redan barncentrerade prägel. Ytterligare funderingar 

kretsade kring hur förskollärares förhållningssätt till barns inflytande - som utgör en grundprincip 

i Barnkonventionen - förändras i och med lagbeslutet. I läroplanen finns ett självständigt avsnitt 

om barns inflytande, och detta är något av en genomsyrande anda i förskoleverksamhet, men med 

tanke på förskollärarens undervisningsuppdrag har jag varit nyfiken på de didaktiska aspekterna 

kring inflytande. Genom att ta del av hur nyblivna förskollärare uppfattar barns rätt till inflytande 

och hur detta kan förverkligas i förskoleutbildning, är min förhoppning att ge ett bidrag till 

didaktiska diskussioner om denna rättighet. 
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Bakgrund 

I följande avsnitt presenteras FN:s konvention om barnets rättigheter, med särskilt betoning på 

Artikel 12 om barnets rätt till delaktighet och inflytande. Därefter definieras undervisning i 

förskolans styrdokument, hur konventionen präglar förskolans läroplan och avslutas med de 

utmaningar som svenska skolväsendet står inför gällande att levandegöra Barnkonventionen.   

FN:s konvention om barnets rättigheter - Barnkonventionen 

1959 antog FN:s generalförsamling Deklarationen om barnets rättigheter, med anledning av barns 

särskilda utsatthet. I egenskap av deklaration var detta inget skydd för barn, då nationers arbete för 

att upprätthålla deklarationens intentioner inte granskades. När deklarationen ersattes med en 

konvention 1989 ändrades förutsättningarna; konventionen innebar en internationell lag och att 

staternas arbete kontrollerades vart femte år av FN:s barnrättskommitté. Konventionen 

förhandlades fram genom konsensus mellan representanter för samtliga världsdelar; ett antal 

kulturer och religionstillhörigheter enades alltså om konventionen och dess innehåll. På så vis är 

formuleringarna mer generella för att passa samtliga länder och kulturers kontexter. 

Barnombudsmannen har översatt kommentarerna utifrån svensk kontext (se exempelvis 

Barnrättskommittén, 2005; Barnrättskommittén, 2009). Sedan 1989 har världens samtliga stater 

signerat konventionen, vilket innebär en intention att efterleva konventionens innehåll. Idag har 

endast Somalia och USA ännu inte ratificerat konventionen. Att ratificera innebär åtagandet att 

antingen inkorporera konventionen i den egna lagstiftningen eller transformera lagstiftningen 

utifrån konventionens innehåll (Gustafsson, 2011). 

Sverige har varit i framkant gällande Barnkonventionens skapande och ratificerandet av den, 

men har mött kritik kring hur den efterlevs. Detta har kopplats till Sveriges val att transformera 

nuvarande lagstiftning istället för att inkorporera Barnkonventionen i sin helhet. Det sistnämnda 

blev FN:s barnrättskommittés uppmaning till Sverige (Gustafsson, 2011).  Den 1 januari 2020 

inkorporerades Konventionen om barnets rättigheter i sin helhet som svensk lag. Anledningen till 

inkorporeringen var att ytterligare stärka och säkerställa barns rättigheter och skydd (Prop. 

2017/18:186), och i enlighet med barnrättskommitténs uppmaning.  

Barnkonventionen består av 54 artiklar; 42 artiklar relaterar till barnets rättigheter och resterande 

12 artiklar beaktar hur konventionsstaterna ska tillämpa dem. Konventionens artiklar hänger 

samman och bör inte särskiljas från varandra, men fyra av dem utgör grundprinciper som ska prägla 

hur Barnkonventionen tolkas; artikel 2 om alla barns lika värde och rättigheter; artikel 3 om barnets 

bästa som utgångspunkt; artikel 6 om varje barns rätt till liv, överlevnad och utveckling samt artikel 

12 om barnets rätt att bilda och uttrycka åsikter i frågor som berör dem (Barnombudsmannen, 

2020). I följande belyses artikel 12 utifrån innebörder och förskolekontext. 
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Artikel 12 - Om barns rätt att få komma till tals 

1. 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. 2. 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 (Regeringen, 2018, s. 8). 

Artikel 12 är en grundprincip i Barnkonventionen och behandlar barns rätt till delaktighet, 

inflytande och åsiktsfrihet. Rätten är dock en valmöjlighet för barnet och inte en skyldighet 

(Barnrättskommittén, 2009). Dess formuleringar om barn i stånd att bilda och uttrycka åsikter 

relaterar till statens - det vill säga vuxnas - ansvar att förutsätta att barn har kapacitet att bilda och 

uttrycka åsikter, utan en föregående uppvisning av förmåga (Barnrättskommittén, 2009). Det är 

alltså snarare en fråga om vuxnas förmåga att lyssna in barns olika, möjliga uttryckssätt. I fråga om 

ålder sätts ingen undre åldersgräns. Istället betonas vuxnas förmåga att lyssna in barns uttryckssätt 

för att möjliggöra även för yngre barns potentiellt icke-verbala åsikter att tillvaratas genom 

exempelvis kroppsspråk, lek eller skapande. Vad gäller mognad tolkas detta som barnets förmåga 

att förstå och bedöma möjliga konsekvenser i den särskilda frågan samt i vilken grad av rimlighet 

och självständighet åsikter uttrycks. Vidare poängteras att inte enbart barns ålder avgör barnets 

förmåga, utan andra faktorer såsom information, erfarenhet, sociala och kulturella förväntningar, 

miljö samt stöd (Barnrättskommittén, 2009). Det sistnämnda indikerar en relationell syn på 

kunskap och förståelse. Av vikt är också förståelsen att lyssnandet är av stor betydelse, men inte 

den enda; återkoppling till barnet om resultatet av dess påverkan är också väsentligt 

(Barnrättskommittén, 2009). Detta signalerar att barns inflytande ska tillvaratas och influera 

efterföljande förändringar eller utveckling.  

Även om FN:s formuleringar främst åsyftar barns rätt att höras i juridiska sammanhang ska 

Barnkonventionen efterlevas i alla sammanhang, och artikel 12 ska implementeras från och med 

förskolans tidiga år (Barnrättskommittén, 2009; Gustafsson, 2011). Barnrättskommittén (2009) 

beskriver barns rätt att höras som en grundläggande förutsättning för själva rätten till utbildning, 

och betonar att barns aktiva deltagande behöver främjas i utbildning. De betonar även att respekten 

för mänskliga rättigheter förverkligas först när barnen själva får erfara dessa i praktiken de befinner 

sig i. 

Gustafsson (2011) kallar artikel 12 för den mest radikala och problematiska artikeln i 

Barnkonventionen, detta för att artikeln kan sägas bära på motstridigheter mellan principer och 

hänsynstaganden för vuxna att förhålla sig till. Han menar alltså att svårigheten för den vuxne inte 

är att lyssna på barnet, utan snarare att därefter bedöma och avgöra om fortsatt agerande. Arnér 

(2009) härleder problematiken till den ojämna maktrelation mellan vuxna och barn, vars 

uppfattningar av sedvänja inte tagits på allvar. Gustafsson (2011) lyfter att den vuxna i sina 

bedömningar om fortsatt agerande behöver väga in barnets perspektiv, barnets bästa samt 

begrunda förhållandet mellan rättigheter och ansvar. Gällande barnets bästa, som är 
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Barnkonventionens fundament, krävs reflektion över frågor såsom för vem eller vilka den gäller 

och vem som avgör barnets bästa (Gustafsson, 2011). Återigen framträder maktaspekten som en 

faktor att belysa, vilken även blir relevant i fråga om barnets mognad. Att barnets åsikter ska ges 

betydelse i relation till ålder och mognad är också en fråga som den vuxne avgöra. Av vikt är då att 

den vuxne sätter sig in i barnets situation och blir företrädare för barnets intressen (Gustafsson, 

2011). 

Förskolan, undervisning och Barnkonventionen 

Undervisningsbegreppets definition i förskolans styrdokument 

Förskolan blev en del av skolväsendet genom 2010 års skollag (SFS 2010:800), med motiveringen 

att övergången skulle både förenkla skolväsendets regelverk och stärka förskolans ställning som 

utbildning och därmed lyfta förskollärarprofessionen (Prop. 2009/10:165). Detta föranledde att 

förskolans pedagogiska uppdrag förstärktes ytterligare genom att begreppen utbildning och 

undervisning införlivades i förskolan genom en revidering av läroplanen (Skolverket, 2018). 

Premissen för de skolrelaterade begreppens intåg i förskolan var att de skulle omformas efter 

förskolans pedagogik, varför undervisningsbegreppet kompletterades med begreppen utveckling 

och lärande i skollagen (Prop. 2009/10:165). Undervisning definieras enligt skollagen som “sådana 

målstyrda processer som under ledning av lärare eller förskollärare syftar till utveckling och lärande 

genom inhämtande och utvecklande av kunskaper och värden” (SFS 2010:800, 1 kap, 3 §). I 

förskolans läroplan beskrivs undervisning som: 

Undervisning innebär att stimulera och utmana barnen med läroplanens mål som 
utgångspunkt och riktning och syftar till utveckling och lärande hos barnen. 
Undervisningen ska utgå från ett innehåll som är planerat eller uppstår spontant eftersom 
barns utveckling och lärande sker hela tiden. Förskollärare ska ansvara för det pedagogiska 
innehållet i undervisningen och för att det målinriktade arbetet främjar barns utveckling 
och lärande. Förskollärare har därmed ett särskilt ansvar i utbildningen som arbetslaget 
genomför gemensamt. I undervisningen medverkar även andra i arbetslaget, t.ex. 
barnskötare, till att främja barns utveckling och lärande (Skolverket, 2018, s. 7). 

Det läroplanens beskrivning tillför är hur undervisning bör tolkas i en förskolekontext: att 

undervisning syftar till att stimulera och utmana barnens lärande; att läroplanens mål är en 

utgångspunkt och inte kunskapskrav; att undervisning kan ske i både planerade och spontana 

situationer, till skillnad från skolans klassrum och lektioner samt ansvarsfördelning mellan 

förskollärare och andra kollegor.  

Barns rätt till inflytande i skollagen och läroplanen 

Förskolan fick sin första läroplan, Lpfö 98, 1998. Den har sedan dess reviderats 2010, 2016 och 

2018, den senaste kallad Lpfö 18. Skollagens 4 § konstaterar att utbildningen ska befästa respekt 

för mänskliga rättigheter och demokratiska värderingar medan 5 § fastslår att utbildningen ska 

bedrivas i demokratiska former. Ett exempel på detta kan sägas konkretiseras i 9 §, som befäster 
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att barn och elever ska ges inflytande över sin utbildning genom att bli informerade om frågor som 

rör dem och uppmuntras att delta i utvecklingsarbete för utbildningen. Vidare skrivs att barnens 

ålder och mognad ska avgöra grad av inflytande (SFS 2010:800). Detta speglar innehållet i 

Barnkonventionens artikel 12. 

Gällande förskolans läroplan är den i stor utsträckning genomsyrad av Barnkonventionen och 

mänskliga rättigheter. I den tidigare revideringen av förskolans läroplan, Lpfö 98, fanns starka 

sammankopplingar med olika skrivningar i Barnkonventionen, vilka har uppkommit genom 

revideringar av den ursprungliga läroplanen från 1998 (Gustafsson, 2011; Skolverket, 2016; 

Quennerstedt, 2019). Sedan den första läroplanen implementerades har alltså medvetenheten om 

vikten av utbildning kring mänskliga rättigheter ökat men det är först i den aktuella läroplanen Lpfö 

18 som Barnkonventionen refereras till uttryckligen:  

Förskolan ska spegla de värden och rättigheter som uttrycks i FN:s konvention om barnets 
rättigheter (barnkonventionen). Utbildningen ska därför utgå från vad som bedöms vara 
barnets bästa, att barn har rätt till delaktighet och inflytande och att barnen ska få 
kännedom om sina rättigheter (Skolverket, 2018, s. 5). 

Barns rätt till inflytande behandlas under ett eget avsnitt i Lpfö 18, utifrån strävansmål och riktlinjer 

för förskollärare och arbetslaget (Skolverket, 2018). Detta anser Quennerstedt (2019) placerar barns 

inflytande som den mest tydligt markerade och därmed framhållna rättigheten jämfört med de 

andra. Forskaren problematiserar de läroplansmål som innefattar mänskliga rättigheter i ljuset av 

läroplanens tolkningsutrymme och ställer frågan hur förskollärare ska stötta barnens utveckling 

kring sådana komplexa områden, med särskild hänsyn till barnens olika åldrar och den enorma 

utveckling barnen genomgår under dessa år. Jag menar att även läroplanens skrivelser om barns 

inflytande kan problematiseras på liknande sätt för att nå pedagogers konkreta erfarenheter av 

barns reella inflytande i relation till verksamheten och till varandra.  

Barns rätt att komma till tals handlar till stor del om barns inflytande. Begreppet kan ges ett 

antal olika betydelser beroende på sammanhang; deltagande, påverkande och självbestämmande är 

några. Begreppen kan dock innebära olika grader av inflytande, i relation till efterföljande 

konsekvenser; påverkan har större chans att resultera i förändring, medan deltagande signalerar ett 

accepterande eller ej av förutbestämda villkor. Vilken grad av inflytande ett barn har beror på den 

vuxnes bedömning och tillåtelse (Arnér, 2009).  

Att levandegöra Barnkonventionen i förskolan - ett kunskapslyft 

Barnrättskommittén har betonat vikten av yrkesgruppers kunskaper. Den 1 december 2010 

godkände Riksdagen en ny strategi för att stärka barnets rättigheter i Sverige. Strategin består av 

nio punkter och baseras på barns särskilda rättigheter, bland annat att ge barn förutsättningar för 

att uttrycka åsikter i beslut som omfattar dem, att öka barns egen kunskap om och förståelse för 

sina rättigheter och att barnrättsperspektiv ska vara utgångspunkt i beslut och åtgärder som rör 

barn. Strategin riktar sig till alla verksamheter som rör barn på statlig och kommunal nivå (Prop. 
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2009/10:232; Socialdepartementet, 2010). I regeringens proposition (2009/10:232) betonas vikten 

av tydlig styrning för att barns rättigheter ska genomsyra arbetssätt och beslutsprocesser. För detta 

krävs både att lagar tillämpas i enlighet med Barnkonventionen och att kunskap om barnets 

rättigheter ges till föräldrar, barn och relevanta yrkesgrupper.  

En förutsättning för att förskollärare ska efterleva Barnkonventionen i sitt dagliga arbete är 

grundliga kunskaper och förståelser för barns rättigheter, hur dessa framkommer i svensk lag samt 

hur rättigheterna kan efterlevas rent praktiskt. Detta formuleras som att yrkesutbildningen, i detta 

fall förskollärarutbildningen, ska behandla barns förutsättningar och behov samt utveckling och 

rättigheter. Vidare anges arbetsgivaren ha ett särskilt ansvar för att ge personalen 

kompetensutveckling. De anställda ska i sin tur upprätthålla teoretisk och praktisk kunskap och 

förståelse kring barns rättigheter i verksamheten (prop. 2009/10:232). En årsredovisning från 

Barnombudsmannen (2015) påvisade dock brister i yrkesverksammas kunskaper med 

rekommendationer om vidare kunskapsutveckling. Enligt Arnér (2009) kräver ett liknande 

förändringsarbete en stor mängd kunskap som relaterar till verksamhetsaspekter såsom 

organisation eller uppbyggnad, samt pedagogernas professionella självbild. 
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Forskningsöversikt 

I detta avsnitt presenteras tidigare forskning om förskoledidaktik, utbildning om rättigheter och 

barns inflytande i förskoleutbildning. Valda forskningsartiklar presenteras utifrån rubriker som 

knyter an till syfte och frågeställningar. Avsnittet inleds med en beskrivning av sökningsprocessen. 

Urval 

Sökning av studier till forskningsöversikten utgick ifrån Uppsala universitetsbiblioteks databas. 

Valda studier hämtades från databaserna Education Source, ERIC, SwePub och Uppsala 

universitetsbiblioteks databas. Nitton sökningar gjordes med varierande kombinationer av följande 

svenska och engelska sökord: Förskola, förskollärare, nyutexaminerade; uppfattningar; undervisning, 

didaktik; inflytande, delaktighet; barnkonventionen, rättigheter – children, early childhood education, preschool, 

kindergarten; preschool teacher, new, novice, newly qualified; views, perceptions, perspective; preschool teaching, 

teaching; influence, participation; children’s rights, human rights. Genom funktionen avancerad sökning 

angavs kriterier såsom tillgänglighet, vetenskaplig granskning och svenskt eller engelskt språk. 

Sökperiod sattes från 1980 till idag. För att optimera sökresultaten skrevs enbart sökordens 

ordsstam tillsammans med en asterisk och synonyma sökord kombinerades.  

Genomgående gav de engelska sökorden avsevärt större antal träffar än de svenska sökorden, 

oavsett område. Exempelvis gav sökningen preschool, kindergarten och teaching totalt 30.504 träffar 

medan förskol* och undervis* resulterade i 179 träffar. I sökning efter studier om förskollärares 

uppfattningar gav sökorden preschool, kindergarten, teach*, preschool teacher* och perspective totalt 15.208 

träffar, jämfört med de svenska motsvarigheterna förskol* undervis* och uppfatt* som resulterade i 

178 träffar. Om undervisning och inflytande gav sökorden preschool, early childhood education, teaching, 

children’s influence och children’s participation 19.970 träffar medan sökorden förskol* undervis* och 

inflytande gav enbart 4 träffar.  

Under sökningsprocessen koncentrerades sökningen till nordisk kontext då studier i 

internationell kontext bedömdes röra irrelevanta frågor, i relation till denna studie. Då ett flertal 

studier om nyutexaminerade förskollärare berörde yrkessocialisation ansågs de inte vara relevant 

för denna forskningsöversikt. Utifrån föreliggande studies syfte och forskningsfrågor valdes därför 

studier med fokus på något av följande områden: undervisning som fenomen i svensk förskola, 

förskoledidaktik samt utbildning om mänskliga rättigheter och barns rättigheter. 

Undervisning i förskolan 

I ett flertal studier benämns undervisning i förskolan som ett komplext begrepp (Hedefalk et al., 

2015; Vallberg Roth & Tallberg Broman, 2018; Westman & Bergmark, 2014). Hedefalk et al. (2015) 

lyfter i sin studie undervisningsbegreppets position i förskolan som en komplex fråga som skapar 

diskussion kring dess inkludering eller exkludering i förskolans kontext. Detta eftersom begreppet 



 

 11 

anses vara kontroversiellt i förskolekontext, vilket kan kopplas till förskolans rötter i 

Fröbelpedagogik med idén om ett fritt barn, fri från vuxnas styrning. I studien gjordes 

videoobservationer av förskolebarn vid olika tillfällen och platser, samt av naturkunskapslektioner 

med skolelever i årskurs 7. Resultatet visar att undervisningsbegreppet får olika innebörder och 

konsekvenser för verksamheten beroende på vilka mål och vilket innehåll som läraren väljer samt 

hens förhållningssätt och syn på kunskap och lärande. Detta gäller inte bara i förskolan, utan även 

i skolans traditionella undervisning. Forskarna menar alltså att undervisning inte är ett entydigt 

begrepp utan tar sig uttryck i olika undervisningstraditioner. Dessa utgör också en aspekt av 

undervisningsbegreppets komplexitet (Hedefalk et al., 2015).  

Vallberg Roth och Tallberg Broman (2018) samt Westman och Bergmark (2014) ser också 

undervisning som komplext. De förstnämnda syftar till flera aspekter av uppdraget: undervisningen 

ska anpassas till både en blandad barngrupp och unika individer, undervisningen ska utgå ifrån en 

helhetssyn på omsorg, utveckling, lek och lärande samt genomföras under en heldag (Vallberg Roth 

& Tallberg Broman, 2018). Westman och Bergmark (2014) hävdar att undervisningsbegreppet kan 

konkretiseras genom att synliggöra förskollärares uppfattningar av det. Deras studie, som 

undersöker förskollärares uppfattningar av sitt förstärkta undervisningsuppdrag genom intervjuer 

och skriftlig respons, visar att förskollärarnas undervisningsstrategier utgår ifrån att vara 

närvarande, barnens aktiva deltagande och deras upplevelse av innehållet.  

I en rapport av Tallberg Broman och Vallberg Roth (2019) redovisas resultat från 

forskningsprojektet Undervisning i förskola, med utgångspunkt i hur professionella hanterat 

förskolereformer. Forskningsfrågorna är vad som kännetecknar en undervisande förskollärare, 

kännetecken på ledarskap och organisation som främjar undervisning i förskolor samt vilka 

professionella strategier och logiker som framkommer i deltagarnas reflektioner. 243 deltagare, 

förskollärare och förskolechefer, inom tio svenska kommuner besvarade frågorna. Förskollärarna 

var tre gånger fler än förskolecheferna. Genom empirinära och teorinära analyser framkom både 

förskollärares och rektorers enigheter kring kännetecknen, men också deras säregna uppfattningar. 

Gällande kännetecken för en undervisande förskollärare angav båda grupperna ett lyhört, medvetet 

och reflekterande förhållningssätt och att lärandet är i fokus. Forskarna menar att lyhördhet även 

är diskursivt ledande och kan därför anses utgöra en grund för undervisning. Vad gäller reflektion 

och medvetenhet hänvisar förskollärarna oftare till reflektion med barn och kollegor medan 

förskolecheferna snarare hänvisar till medvetenhet, då i termer av utbildning och kunskap. 

Förskollärarnas säregna uppfattningar var mer relationsinriktade och individinriktade än 

förskolechefernas. Ett exempel är barns intressen och behov, som 90 förskollärare angav till 

skillnad från enbart fem förskolechefer. Rapportens resultat om kännetecken för en undervisande 

förskollärare konkluderas som att förskollärarna har ett nära och aktivt förhållningssätt till 

styrdokumenten, men också ett kritiskt förhållningssätt baserat på tidigare erfarenheter i 

motsättning till styrdokumenten. 
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Avslutningsvis bör nämnas att undervisning tenderar att ses som en synonym till lärande. Lave 

och Wenger (1991) menar att även fast undervisning och lärande hänger tätt ihop, ska dessa 

begrepp inte användas som synonymer. Lave och Wenger menar att lärande kan ske både genom 

aktiviteter som inte har ett i förväg bestämt syfte bakom, men även genom målstyrda processer, 

som en slutprodukt av undervisning. Ytterligare lyfter forskarna att lärande inte ska ses som en 

automatisk slutprodukt av undervisning.  

Förskoledidaktiska inriktningar: den spontana, den inbäddade, den lekresponsiva 

Samtlig forskning i detta avsnitt lyfter vikten av en barncentrerad och flexibel undervisning där 

barnens intresse och initiativ uppmuntras. Studierna som belyses här lyfter dock 

förskoleundervisning utifrån något olika perspektiv, varför de lyfts separat.  

Thulin och Jonsson (2018) konstaterar i sin forskningsanalys att undervisning i förskolan sker 

när förskollärare synliggör barns perspektiv samtidigt som hen knyter an till ett visst innehåll och 

till barnets vidare utveckling. Forskarna utförde en kvalitativ videoanalys, som utgick från empirin 

från tidigare utförda studier, observerade interaktion mellan förskollärare och förskolebarn i 

åldrarna 1,5–6 år. Utifrån studiens analys hävdar Thulin och Jonsson (2018) att undervisning i 

förskolan kan ske i både spontant uppkomna situationer och i planerade undervisningssituationer 

men är avhängigt ett lyhört men målinriktat förhållningssätt hos förskolläraren. 

Även Dalgrens (2017) etnometodologiska studie visar i linje med Hedefalk et al. (2015) att 

undervisning i förskolan kan ske i vardagliga aktiviteter i förskolan. I sin avhandling där Dalgren 

synliggör detaljer i den vardagliga interaktionen mellan förskollärare och barn, används 

videoobservationer och konversationsanalys. Utgångspunkt är Tates, Thompsons och McKerchars 

engelska begrepp “embedded teaching”, vilket Dalgren översatt till inbäddad undervisning. Detta 

är den form av undervisning som enligt Dalgren ofta sker i svenska förskolor. Med inbäddad 

undervisning menas att undervisning integreras i samspel under vardagliga aktiviteter i förskolan, 

såsom i måltider, lek, fostran och omsorg. Dalgren menar att inbäddad undervisning är en 

förutsättning för att lärande ska vävas samman med lek och omsorg och förskolans 

fostransuppdrag. Hon hävdar även att vardagliga samspel kan sammanfogas med 

undervisningsstrategier för att skapa pedagogiska praktiker, och att förskollärare medvetna om 

inbäddad undervisning kan utveckla sin egen undervisning. 

En undervisningsstrategi är lekresponsiv undervisning, som innebär att förskolläraren i samspel 

med barn undervisar genom att ta vara på barns lek och styra barns uppmärksamhet mot ett särskilt 

lärandeinnehåll. Björklund och Palmér (2019) presenterar i sin artikel hur lekresponsiv 

undervisning kan ta form i förskolan, baserat på analys av 62 videoobservationer. Syftet var att 

undersöka mötet mellan leken som en fri och föränderlig aktivitet och undervisningen som 

målstyrd process ledd av förskollärare, men också hur leken och lärandet påverkas av 

förskollärarens agerande. Resultatet visar att lärandemålet och innehållet utmanas av barnens 

lekinitiativ och förskollärarens lyhördhet för leken. Ett konstant skiftande lekinnehåll försvårar för 
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lekdeltagarna att hänga med i lekens förlopp samtidigt som lärandemålet blir oklart eller uteblir. 

För att lek och undervisning ska förenas är en lyhörd förskollärare av stor vikt, att denne identifierar 

vilka lärandemål som bör fokuseras och vilka situationer som blir meningsfulla för detta lärande. 

Barnens initiativ i leken kan kompletteras med nyanserade inlägg från förskolläraren, som då kan 

vidga barnens perspektiv.  

Björklunds (2014) studie är i mindre skala men en del i ett större projekt som undersöker 

variationsteorins potential som teoretiskt verktyg för förskollärares undervisning. Studiens syfte är 

att undersöka hur förskollärare organiserar målorienterat lärande och hur olika typer av aktiviteter 

erbjuder barn möjligheter att utveckla sin förståelse för matematiska fenomen, i detta fall 

begreppen dubbel och hälften. Efter diskussioner om vad de matematiska begreppen innebär fick 

studiens tre förskollärare planera och genomföra undervisning i lekfulla sammanhang kring 

begreppen i mindre grupper av barn i åldern 4–5. Undervisningen dokumenterades genom 

videoinspelning. Analysen, som fokuserar hur förskollärarna organiserar den pedagogiska 

kontexten, resulterade i tre olika förhållningssätt: lärandeobjektet i fokus, indirekt fokus på 

lärandeobjektet samt lärandeobjektet som inbäddat i ett leknarrativ. Björklund menar att studiens 

resultat indikerar att kollektivt lärande är en komplex företeelse, särskilt när barnen har olika 

förförståelse och erfarenheter av lärandeobjektet. En viktig faktor blir då barnens delaktighet, 

vilken anses högt värderat i svensk förskoletradition. Den pedagogiska kontexten kan både 

begränsa och underlätta barns lärande. Studiens främsta slutsats är att högkvalitativ undervisning i 

förskolan är att både förskolläraren och barnen upptäcker lärandeobjektet och att de båda 

uppmärksammar det som ett mål att sträva mot i aktiviteten, där barnens delaktighet och initiativ 

ges mycket utrymme. För barnens uppmärksamhet i aktiviteten krävs intresse och motivation, 

något som Björklund kopplar till förskollärarens kontinuerliga scaffolding, uppmuntrande, 

stimulerande frågor och feedback.  

Utbildning om mänskliga rättigheter och barns inflytande i 

förskoleverksamhet 

Brantefors och Quennerstedts (2016) studie är en sammanställning av forskningsområdet 

utbildning om mänskliga rättigheter. Med utgångspunkt i Didaktik-traditionen var syftet att utröna 

vad forskningsresultaten genererar för utbildningsvetenskapliga möjligheter, i termer av vilket 

innehåll, vilka processer och vilka syften som forskning tillskriver utbildning om mänskliga 

rättigheter. Detta genomfördes med didaktisk analys utifrån Klafkis didaktiska frågor. Forskarna 

fann att forskningsområdet till stor del fokuserade på respekt för barn som rättighetsbärare, såsom 

att lyssna till barns perspektiv i verksamheten. Vad som inte getts lika mycket uppmärksamhet inom 

forskningsområdet är utbildningens ansvar att utbilda barn som rättighetsbärare.  

I analysen sammanfördes 28 enskilda studier utifrån kriteriet att någon av de didaktiska frågorna 

behandlades. Forskningsresultaten analyserades i helhet för att utvinna teman och begrepp. 

Analysen genererade sex kategorier relaterade till olika aspekter av undervisning och barns lärande 
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om sina rättigheter: delaktighet, agency, medvetenhet, medborgarskap, respekt för mänskliga 

rättigheter samt social förändring. I sin diskussion lyfter forskarna att analysen visade på betydande 

skillnader mellan kategorierna gällande utbildningsnivå. Enbart de två första kategorierna, 

deltagande och agency, kopplas till förskoleutbildning medan resterande relateras till 

skolutbildning. Följande ges en kort beskrivning av utbildningskategorierna som relateras till 

förskolan utifrån deras respektive syften, innehåll och processer.  

Inom den första kategorin anges delaktighet vara det främsta syftet för att utbilda om rättigheter. 

Frågor rör hur barn och deras rättigheter ska bemötas. Barnets rätt att involveras beaktas samt 

behovet att utveckla interaktionsfärdigheter. Två innehållsfokus anges; det ena menar att barns 

perspektiv ska beaktas i alla aktiviteter, det andra kretsar kring sociala relationer. Processer som 

betonas här är vardagsinteraktioner och bekräftande. Avgörande för att barn ska lära sig att delta 

anges vara sociala processer i barnets vardagsliv. 

I den andra kategorin med barns utveckling av agency och aktionsförmåga i centrum, ses barn 

som agenter i sina egna liv och som ansvarsfulla samhällsmedlemmar. Innehåll beskrivs som 

empowerment och gemensamt agerande, i processer av aktivt och gemensamt engagemang för 

förändring. Pedagogen kan använda två förhållningssätt, antingen uppmuntra barnen att aktivt 

kommunicera kring sitt lärande eller utbilda barnen mot ett solidariskt beteende.  

Dessa två kategorier förlägger förskoleundervisning och lärande om rättigheter i en begränsad 

kontext som enbart relaterar till deltagande. Brantefors och Quennerstedt (2016) menar att 

forskning om förskoleutbildning om barns rättigheter generellt sett kretsar kring deltagande. 

Motiven indikerar vikten av barns perspektiv i utbildningen, men visar på en svag koppling till 

andra mänskliga rättigheter. Barnkonventionen är främsta utgångspunkten. Följande redogörs kort 

de fyra resterande utbildningskategorierna följt av en kort reflektion.  

Den tredje kategorin kretsar kring utbildning om rättigheter för att göra elever medvetna om 

sina rättigheter och bygga en rättighetskultur. Innehållet kretsar kring kunskap om 

Barnkonventionen och barns beteenden, relationer och handlingar. Processer för detta varierar 

mellan studierna, men samtliga fokuserar på att barnen informeras om och får erfarenheter av sina 

rättigheter, exempelvis genom workshops eller rollspel. 

I den fjärde kategorin med syftet att utbilda delaktiga, demokratiska samhällsmedborgare är 

fokus inställt på fördjupad och nyanserad förståelse av rättigheter som framställs som globalt 

överenskomna principer. Innehållet kopplas därför till demokrati och politik såsom 

beslutsfattande, rättighetsbaserade relationer och utvecklandet av en rättighetspräglad skolkultur 

där lärandet om och utövandet av rättigheter smälts samman. Denna kategori fokuserar alltså på 

undervisning och lärande som aktivt och politiskt agerande i ett för eleverna meningsfullt 

sammanhang, exempelvis inom skolpolitik.  

Den femte kategorin handlar om respekt för rättigheterna. Utbildningen kretsar då kring 

utveckling av goda sociala relationer och beteenden, fastställda av rättigheterna, för att upprätthålla 

rättigheterna. Detta kan läras genom att belysa rättigheter och ansvar samtidigt, exempelvis utifrån 



 

 15 

att rättigheterna gäller både den enskilda individen och dess medmänniskor. Detta innebär då att 

rättigheterna är förenade med ansvar och att upprätthållandet av rättigheterna kräver dessa goda 

relationer och beteenden. Att använda rättigheterna som utgångspunkt anses vara ett effektivt 

medel för att motverka konflikter och övergrepp. Utbildning och undervisning utifrån denna 

kategori innebär en rättighetsbaserad pedagogik utifrån Barnkonventionen med betoning på 

interaktion både i vardagen och i undervisningen. Eftersom denna kategori riktas till skolans åldrar 

uppmanas ett demokratiskt klimat i klassrummet och i lärarens undervisning, präglat av erfarenhet, 

samtal och samarbete.  

Avslutningsvis fokuseras förmågan att förändra sociala strukturer i den sjätte kategorin. 

Ambitionen är att uppnå ökad jämlikhet och social rättvisa genom att belysa maktrelationer och 

maktstrukturer, att barnen eller eleverna engageras i sociala frågor och stimuleras till empowerment 

och socialt agerande. Undervisning och lärande karaktäriseras av ett kritiskt förhållningssätt till 

normer. Mänskliga rättigheter kan utifrån det här perspektivet användas som en utgångspunkt för 

eleverna att utveckla både lokal och global solidaritet och för att kritiskt granska makt. 

Brantefors och Quennerstedt (2016) menar att dessa fyra skolrelaterade kategorier inkluderar en 

större bredd av utbildning kring rättigheter, genom att de inte bara utgår ifrån barns särskilda 

rättigheter utan mänskliga rättigheter i stort. De innefattar även en större bredd av kunskaper och 

färdigheter för eleverna att lära. I likhet med de förskolrelaterade kategorierna är deltagande en 

central aspekt även i de skolrelaterade kategorierna.  

Analysens skolrelaterade kategorier kan problematiseras. Brantefors och Quennerstedt (2016) 

belyser förskolans och skolans olika utbildningsupplägg om rättigheter, där förskolans 

karaktäriseras av intersubjektivitet och skolans av kognitivitet och socialitet, och menar att dessa 

skilda angreppssätt kräver fortsatt granskning och diskussion. Forskarna erkänner behovet av olika 

nivåer utifrån yngre och äldre barn, men ser samtidigt en problematik kring ålder som kriterium 

för vilka kunskaper eller erfarenheter ett barn ges tillåtelse att möta. Barnrättskommitténs (2005) 

sjunde kommentar beskriver att barns rättigheter ska förverkligas under förskoleåren; barn ska 

successivt få utöva sina rättigheter i takt med sin ökande kapacitet. Vilka rättigheter avgörs inte; 

underförstått gäller det samtliga rättigheter - om än i olika grad eller utsträckning. Därför bör 

möjligtvis diskussionen kunna kretsa om hur förskolebarn ska kunna möta och erfara sina 

rättigheter i förskolan utifrån sina förutsättningar. En sådan frågeställning genomsyras av synen på 

barnet som rättighetsbärare och som kompetent och berättigad att bli medveten om sina 

rättigheter.  

Avslutningsvis betonar Brantefors och Quennerstedt (2016) behovet av mer djupgående och 

precis didaktisk kunskap om och diskussioner om innehåll och processer i undervisning och lärande 

om rättigheter, med tanke på förskollärares och lärares särskilda betydelse för barns utbildning om 

sina rättigheter.  
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Med barns rätt till delaktighet och inflytande i fokus 

Sheridan och Pramling Samuelsson (2001) konstaterar att barns inflytande inte bara är deras 

rättighet enligt Barnkonventionen, utan också en avgörande förutsättning för deras lärande och för 

en demokratisk förskola av hög kvalitet. Detta medför dock en svårighet för förskollärare, nämligen 

avvägningen om vilka gränser som omfattar barns inflytande i relation till beslutsfattande och vilka 

konsekvenser som följer. I studien undersöktes två syften utifrån en interaktionistisk utgångspunkt: 

den ena syftet var hur femåriga barn uppfattar bestämmande och beslutsfattande, vilket relateras 

till förskolemiljön, det didaktiska innehållet och deras erfarenheter av inflytande; det andra syftet 

var att relatera barnens inflytande till förskolans kvalitetsnivå utifrån aspekterna interaktion, 

kommunikation och delaktighet, vilket mättes med ECERS-skalan. Resultatet visar att barnens 

uttryckta upplevelser av inflytande skiljer sig mot vad analysen vid närmare granskning visar; enligt 

barnen har de inflytande över sina lekar, aktiviteter och tillhörigheter och i viss grad över sin person. 

Analysen visar dock att deras inflytande är begränsat till egna lekar och aktiviteter och att inflytande 

i den övriga verksamheten och dess rutiner, innehåll och förskollärarledda aktiviteter sker sällan. 

Detta indikerar alltså en lägre kvalitet. Forskarna lyfter att förskolan är en institution med 

förväntningar på barns lärande mot de angivna strävansmålen och lyfter en utmaning för 

förskollärare som att göra sina didaktiska val och planeringar med hänsyn till både strävansmålen 

och barnens inflytande. 
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Syfte och forskningsfrågor 

Tidigare forskning visar att undervisning är ett komplext uppdrag för förskollärare och att 

utbildning om mänskliga rättigheter kräver didaktisk kompetens. Barns inflytande, här betraktad 

som barnets rättighet baserat på Barnkonventionen, rymmer en del spänningar för förskollärare att 

förhålla sig till vilket motiverar en undersökning om hur förskollärare uppfattar barns reella 

inflytande i förskolan och vilka yrkesrelaterade anpassningar de behövt göra efter 

Barnkonventionen blivit lag. Detta kan undersökas genom att ta del av nyutexaminerade och 

nyanställda förskollärares uppfattningar, då de har en uppdaterad kunskapsbas genom 

förskollärarutbildningen samtidigt som de har erfarenheter från arbete i verksamhet det senaste 

året.   

Med utgångspunkt i tidigare forskning är syftet med föreliggande studie att undersöka 

nyutexaminerade förskollärares uppfattningar av förhållandet mellan undervisning och inflytande 

samt yrkesrelaterade innebörder av lagstiftningen om Barnkonventionen.  

Forskningsfrågor: 

1. Vilka uppfattningar har nyexaminerade förskollärare av barns inflytande i relation till 

undervisning?   

2. Hur uppfattar de nyexaminerade förskollärarna utbildningens betydelse för sin nuvarande 

didaktiska kompetens om Barnkonventionen? 

3. Hur uppfattar de nyutexaminerade förskollärarna att lagstiftningen har påverkat deras 

yrkesutövande? 
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Teoretiska utgångspunkter 

I detta avsnitt presenteras studiens teoretiska ramverk som är fenomenografi. Avsnittet presenterar 

centrala ontologiska, epistemologiska och metodologiska grundantaganden vilka relateras till 

föreliggande studie. Avslutningsvis presenteras den fenomenografiska analysmetod som används i 

studien.  

Fenomenografi 

Fenomenografin är en forskningstradition som växt fram genom forskning om inlärning inom 

utbildningsvetenskapen. Marton (1986) beskriver tre forskningsinriktningar: innehållsrelaterad 

forskning om inlärning mer generellt; en annan inriktning där inlärning och undervisning studerats 

inom olika ämnesområden. Den tredje forskningsinriktningen intresserar sig för 

omvärldsuppfattningar och kartlägger dem som beskrivningskategorier. Av intresse är också 

relationen mellan beskrivningskategorier. Föreliggande studie utgår ifrån denna tredje 

forskningsinriktning. 

Fenomenografin är alltså en forskningsmetod för att kartlägga kvalitativt skilda sätt som 

människor upplever, uppfattar, föreställer sig och förstår fenomen i omvärlden. Ansatsens grund 

växte fram i ett forskningsprogram om elevers inlärning med fokus att beskriva elevers kunskaper, 

vilket gjordes genom att producera beskrivningskategorier. En betydande utveckling var att inte 

fokusera på kunskap som rätt eller fel ur ett objektivt synsätt, utan att definiera kunskap som en 

individs förståelse av något, oavsett dess objektiva riktighet. Detta innebar att ansatsens karaktär 

blev mer subjektiv och relativ. Från början bestod ansatsen enbart av en analysmetod men med 

tidens gång har teoretiska utgångspunkter utvecklats. Då fenomenografins främsta 

forskningsområde är att beskriva begreppsuppfattningar i relation till ett visst fenomen, blir vissa 

metodologiska val mer rimliga, varför fenomenografin kan anses vara en forskningsapproach 

(Kroksmark, 1987; Larsson, 1986; Svensson, 1997). Således kan ansatsen tillämpas generellt för 

studier med syfte att undersöka människors uppfattningar av fenomen (Kroksmark, 1987; Larsson, 

1986), liksom i min studie om nyutexaminerade förskollärares uppfattningar av undervisning och 

barns inflytande i densamma. 

Ontologiska antaganden 

Människans förståelse för sin omvärld utvecklas i takt med hennes erfarenheter av den. Detta 

lärande producerar uppfattningar av omvärlden. Uppfattningar förstås här just som den 

grundläggande förståelsen av något och inte åsikter och värderingar (Alexandersson, 1994). 

Grundläggande uppfattningar ligger till grund för människans handlingar och utrönas främst i 

verbal kommunikation; antingen genom mer implicita uttryck eller rent explicita formuleringar. 

Uppfattningar omfattar både abstrakta och konkreta delar av omvärlden, och utgörs av två 

samspelande aspekter: den referentiella aspekten, som avser meningsinnehåll och den strukturella 
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aspekten, som avser strukturen. Att uppfatta ett fenomen innebär att urskilja det från kontexten, 

det vill säga att se fenomenets avgränsningar; att känna igen dess beståndsdelar och konturer i 

relation till andra fenomen inom kontexten. Ett fenomens avgränsningar rör den strukturella 

aspekten. Urskiljandet sker allt mer automatiskt ju fler erfarenheter vi får om fenomenet. En 

förutsättning för att urskilja ett visst fenomen är att det bär på ett meningsinnehåll för oss, vilket 

är den referentiella aspekten av fenomenet. Den referentiella aspekten och den strukturella 

aspekten är varandras förutsättningar, eftersom fenomen identifieras och urskiljs baserat på dess 

meningsinnehåll som i sig byggs upp kring kännedom om fenomenets avgränsningar. Grunden till 

att båda dessa aspekter utvecklas är erfarenheter. Detta innebär att våra uppfattningar förändras 

genom livet utifrån de erfarenheter vi upplever. (Dahlgren & Johansson, 2019; Marton & Booth, 

1997; Marton & Pong, 2005).  

Uppfattningar ses som nära sammanlänkade med kunskap och tänkande, genom att en individs 

uppfattningar ses som den kristalliserade formen av individens kunskap. En uppfattnings karaktär 

kan bedömas utifrån dess skildring av det aktuella fenomenets komplexitet; ju mer aspekter av 

fenomenet som behandlas hur dessa relateras till varandra, desto djupare förståelse och uppfattning 

har personen. Kunskap skapas genom människors tänkande och aktivitet, men beror samtidigt på 

vad tänkandet är riktat mot - den externa omvärlden. Alltså anses kunskap, ur fenomenografisk 

synvinkel, vara av relationell karaktär. Kunskapssynen är inte renodlat positivistisk eller rationell, 

utan en kombination av de båda genom framställningen av tänkande och omvärld som i symbios. 

Relationen mellan tänkandet och omvärlden är av föränderlig karaktär, varför kunskap inte kan ses 

som absoluta sanningar. Kunskap är istället bundet till perspektiv och kontext, vilket positionerar 

den fenomenografiska kunskapssynen närmare den hermeneutiska traditionen, även om den senare 

inte delar samma fokus kring den externa omvärlden och objekten däri (Marton, 1986; Svensson, 

1997). Följande kommer mer epistemologiska antaganden utredas. 

Epistemologiska antaganden 

Svensson (1997) lyfter två epistemologiska antaganden som centrala för fenomenografin. Det 

första antagandet gäller beskrivningskategoriernas betydelse. Svensson förklarar det som en följd 

av antagandet att kunskap är frukten av ett meningsskapande, som varierar beroende på perspektiv 

och kontext. Detta innebär att uppfattningar kan likna och skilja sig från varandra. Betydelsen av 

beskrivningar grundas också i fenomenografins drag av subjektivitet och relativitet, som innebär 

att generalitet inte är utgångspunkt för studien, utan något som utforskas genom empirin. Denna 

låga grad av generalitet kräver då individuella beskrivningar. Vidare lyfter Svensson 

beskrivningskategorier som en gynnsam utgångspunkt. Detta relaterar till uppfattningens dubbla 

karaktär som både ett villkor för människors agerande och som ett resultat av deras agerande. För 

att förstå vad som ligger till grund för en uppfattning, eller vad den leder vidare till, krävs ett fokus 

på innebörden av uppfattningarna i sig. 
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Uppfattningar av ett fenomen, i denna studie inflytande i relation till undervisning, utgår ifrån 

fenomenets karaktär i sin helhet. Karaktären utgörs av fenomenets centrala innebörder samt 

likheter med och skillnader mot andra fenomen och uppfattningar, vilket i denna studie resulterat 

i tre kvalitativt skilda uppfattningar av inflytande i relation till undervisning. En 

beskrivningskategori består därför av ett antal uttryck i sammanfattad form, som tillsammans 

uttrycker en särskild uppfattning som i något avseende skiljer sig från en annan. Dessa är inte 

generaliserade uppfattningar, utan olika former av uttryck för dessa uppfattningar (Svensson, 1997).  

Målet med analysarbetet är att skapa beskrivningskategorier som återger olika uppfattningar om 

fenomenets essens, i föreliggande studie nämligen uppfattningar av inflytande i relation till 

undervisning. Den fenomenografiska forskaren går en balansgång i analysarbetet. Strävan är att 

både bibehålla det specifika innehåll som uttrycks om fenomenet inom en kategori, samtidigt som 

mer grundläggande egenskaper som betecknar en helhetsbild ska upptäckas. Svensson anser att 

fenomenografins tillvägagångssätt att beskriva uppfattningar kan anses vara ett generellt 

epistemologiskt antagande som kan tillämpas oavsett teoretiskt område och fenomen, vilket 

innebär att fenomenografin fungerar som en generell forskningsansats (Svensson, 1997).  

Metodologiska antaganden 

Svensson (1997) menar att fenomenografisk metodologi är av generell karaktär liksom ansatsens 

ontologi och epistemologi men antagandet om kunskapens och uppfattningars relationella karaktär 

genererar vissa premisser för metodologin; avsaknaden av generalitet och förbestämda 

meningsinnebörder samt behovet av att beskriva varje enskilt fall kräver därmed en explorativ 

karaktär hos datainsamlingen och ett kontextanalytiskt och utforskande förhållningssätt av 

forskaren i analysarbetet. Kontextanalytiskt innebär i denna mening ett fokus på att differentiera 

delar av datan, dels för att avgränsa det aktuella fenomenet dels för att urskilja betydelsefulla delar 

som representerar grundläggande kärnegenskaper av fenomenet. Differentieringen utgår inte ifrån 

datans sekventialitet utan enbart i relation till dess underliggande innebörder. Det ontologiska och 

epistemologiska antagandet om att uppfattningar definieras utifrån dess avgränsningar, baserat på 

en individs uppfattning av ett fenomen, och för att identifiera fenomenets helhetliga egenskaper 

kräver även det ett explorativt tillvägagångssätt. 

Beskrivningskategorier 

Svensson (1997) anger fenomenografins karaktärsdrag som syftet att skapa beskrivningskategorier, 

en öppen och explorativ datainsamling samt ett tolkande förhållningssätt i analysarbetet. Detta som 

en logisk följd av uppfattningars och kunskapers relationella karaktär. Larsson (1986) menar att det 

fenomenografiska forskningsarbetet att beskriva människor uppfattningar av fenomen, vilket 

fokuserar innebörder istället för förklaringar eller sammanhang, kan konkretiseras i formuleringen 

“... hur något framstår för dessa människor och inte hur något egentligen är.” (Larsson, 1986, s. 

13). Marton (1986) gör ytterligare en gränsdragning som att fenomenografiska studier intresserar 

sig mer för vad en individ tänker om fenomenet och inte hur hen tänker. Detta realiseras i 
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föreliggande studie som strävan att beskriva deltagarnas uppfattningar av inflytande i relation till 

undervisning. 

Svensson (1997) jämför beskrivningskategorier med mer dominerande forskningstraditioner 

som använder teoretiska kategorier som ett medel för att nå målet. Kriteriet för en kategori är att 

den är kvalitativt skild från de andra kategorier som framkommer, vilket kräver ständiga jämförelser 

mellan data (Larsson, 1986; Svensson, 1997). Basen för analysen är forskarens tolkning av datans 

innebörder. Forskaren urskiljer vilka delar av datan som relaterar till fenomenet eller delar av det, 

och kan fokusera på analys av särskilda delar av datan och beskriva dess grundläggande egenskaper. 

Differentieringen görs genom intervjupersonernas formuleringar och differentieringen innebär att 

separera tanke och språk, att vaska fram själva innehållet i uttalandena än formuleringarna i sig. 

Språket ses alltså som en bärare av mening, som förmedlare av individens relationer till omvärlden, 

vars innehåll behöver tolkas av forskaren. Språket må vara grunden för analysen, men dess 

lingvistiska form är underordnad de innebörder och innehåll som förmedlas eftersom innehållet av 

en uppfattning kan uttryckas på olika sätt (Svensson, 1997).  

Det fenomenografiska perspektivet på inlärning skapar särskilda premisser för metodologin. 

Ansatsen utesluter både teorier och metoder som är nära anslutna till det studerade fenomenet. 

Teorier, som inom andra ansatser används för att utvinna djupare innebörder ur insamlade data, är 

irrelevanta då det fenomenografiska synsättet utgår ifrån att innebörder existerar i den uttryckliga 

datan. Då den fenomenografiska metoden syftar till att producera beskrivningskategorier över de 

uppfattningar som finns av det studerade fenomenet, blir övriga metoder kopplade till fenomenet 

irrelevanta (Larsson, 1986; Svensson, 1997). Larsson (1986) problematiserar uteslutandet av teorier 

med argumentet att människan och även forskaren kan tolka datan subjektivt men lyfter fram 

människans förmåga att vidga sina perspektiv. Utifrån detta hävdar Larsson (1986) vikten av att 

forskaren utvecklar sin förståelse för det studerade fenomenet för att kunna genomföra en 

nyanserad analys. 
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Metod 

I följande avsnitt redovisas studiens metod. Till att börja med presenteras metod för datainsamling 

vilket följs av urval, pilotstudie, genomförande, databearbetning och analysmetod, studiens 

reliabilitet och validitet och avslutningsvis vilka etiska hänsynstaganden som tagits. Reflektioner 

kring metodologiska val sker löpande i de olika delarna. 

Metod och material för datainsamling 

Samtalsintervju  

Denna studies metod för datainsamling är halvstrukturerade intervjuer. Halvstrukturerade 

intervjuer innebär att intervjuaren upprättar en intervjuguide med öppna frågor eller bredare teman 

och ger därför intervjupersonen större utrymme att styra intervjun (Alvehus, 2019). Valet grundas 

i de premisser som ställs utifrån fenomenografins ontologiska, epistemologiska och metodologiska 

antaganden. Då det grundläggande ontologiska antagandet relaterar till uppfattningars 

avgränsningar gällande ett specifikt fenomen, kräver detta en metod där deltagarna får tid och 

utrymme att uttrycka sig för att spegla sina uppfattningar vilket möjliggörs med intervjuguidens 

öppna frågor. Den epistemologiska aspekten, synen på kunskap som relationell och kontextuell 

samt beskrivningskategorier som kunskapsbidrag, innebär att beskrivningar är av stor betydelse för 

att generera kunskap och att kunna analysera vilka uppfattningar som framkommer. De 

metodologiska aspekterna öppenhet, utforskande och tolkning (Svensson, 1997) kommer också till 

sin rätt i halvstrukturerade intervjuer, även här med tanke på frågornas öppna karaktär som innebär 

utrymme för intervjupersonerna att uttrycka sina uppfattningar, som möjliggör för intervjuaren att 

lyssna aktivt och ställa följdfrågor, samtidigt som intervjuguidens struktur möjliggör en viss grad 

av validitet. 

Esaiasson et al. beskriver metoden samtalsintervju som lämplig till undersökningar “... med 

problemformuleringar som handlar om synliggörande, hur ett fenomen gestaltar sig” (2017, s. 261). 

Ett av de områden som författarna anser att samtalsintervju gör sig särskilt användbar är för studier 

som ämnar belysa hur människor uppfattar sin omvärld, eller fenomen inom den (Esaiasson et al., 

2017) vilket går i linje med fenomenografi. Då metoden syftar till att ta del av intervjupersonernas 

livsvärldar bedöms inte datan källkritiskt; sanningshalten i påståendena är inte av intresse, istället 

hur dessa yttranden representerar personernas uppfattningar. Detta är i linje med den 

fenomenografiska förståelsen av kunskap som relationell och kontextuell och inte som sann eller 

falsk (Esaiasson et al., 2017; Svensson, 1997).  

Ett explorativt förhållningssätt i datainsamlingen är av stor vikt i fenomenografiska studier. 

Svensson (1997) förklarar det explorativa förhållningssättet som att forskaren strävar efter att nå 

uppfattningarnas avgränsningar, baserat på hur individerna avgränsar det aktuella fenomenet, samt 

strävan att finna uppfattningarnas huvudsakliga egenskaper, vilket även det baseras på fenomenet 

i fråga. Svensson (1997) relaterar detta till intervju som metod och menar att det explorativa inte 
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utgörs av en mängd frågor, utan ett fokus på särskilda delar av intervjun där uppfattningar om 

fenomenet uttrycks. På så vis utforskas hur intervjupersonen upplever fenomenets meningsinnehåll 

och hur hen avgränsar fenomenet. 

Intervjuguide 

Inför de halvstrukturerade intervjuerna upprättades en intervjuguide. När en intervjuguide skapas 

bör dess innehåll och form beaktas; innehållet ska utgå ifrån studiens syfte medan formens upplägg 

bör bidra till att skapa ett dynamiskt samtalsklimat. Frågorna bör vara korta och lätta att förstå 

(Esaiasson et al., 2017), vilket kontrollerades i pilotstudien som redogörs i senare avsnitt. Till en 

början skapades teman baserat på studiens syfte och forskningsfrågor; bakgrundsfrågor relaterat 

till förskollärarutbildningen; om inflytande som begrepp; undervisning i förskolan samt 

Barnkonventionen. Utifrån dessa teman formulerades öppna frågor: gällande bakgrund 

formulerades tre frågor och en fördjupningsfråga; för uppfattning av inflytandebegreppet gjordes 

två frågor med en följdfråga; för undervisning i förskolan samt didaktiska val kring inflytande 

skapades fyra frågor med fem fördjupningsfrågor och gällande Barnkonventionen och dess 

utrymme i förskollärarutbildningen framställdes åtta frågor med tre fördjupningsfrågor (se bilaga 

3). Frågorna gjordes eftersom struktur kan underlätta för en ovan intervjuare. Dock är det av vikt 

att frågorna inte blir slutna eller förhörsliknande (Alvehus, 2019). Detta kontrollerades i 

pilotstudien. Under intervjuernas gång återgavs inte frågorna ordagrant, utan i relation till samtalet 

i intervjun. 

En förenklad version av den slutgiltiga intervjuguiden gjordes på begäran av några av 

intervjupersonerna, tillsammans med info om Barnkonventionens grundprinciper för att befästa 

fokus på inflytande som en rättighet. En nackdel med detta är att intervjupersonerna då kan 

framställa en framarbetad uppfattning. Dock uppfattades den förenklade intervjuguiden vara en 

uppskattad fördel med att delta i studien, samtidigt som deltagarna fick tillfälle att under en veckas 

tid reflektera över sina erfarenheter och ståndpunkter. Avslutningsvis kan sägas att den förenklade 

intervjuguiden underlättade deltagande och genererade grundliga redogörelser av 

intervjupersonernas uppfattningar. 

Urval och avgränsningar  

Totalt tio deltagare deltog i denna studie. Då studiens syfte är att nå deltagarnas subjektiva 

uppfattningar och inte faktiska redogörelser innebär att deltagarna i studien betraktas vara 

respondenter (Esaiasson et al., 2017). Respondenterna valdes genom ett bekvämlighetsurval, 

genom att de först kontaktades digitalt med information om studien. Bekvämlighetsurval blev även 

aktuellt då majoriteten av de cirka 40 personer som tillfrågades avböjde deltagande med anledning 

av en pressad arbetssituation, tidsbrist och liknande. Bekvämlighetsurval kan anses äventyra 

arbetets vetenskaplighet genom att resultatet kan bli vinklat av att det baseras på en homogen grupp 

från liknande kontext. Samtidigt är en viss grad av homogenitet en följd av att studien fokuserar på 

en viss målgrupp. Antalet kriterier påverkar graden av homogenitet. Föreliggande studie syftar till 
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att beskriva uppfattningar hos nyexaminerade förskollärare, som arbetat i maximalt två år, varför 

det primära kriteriet för deltagande har varit nyutexaminerad förskollärare. Det finns alltså utrymme 

för respondenter med skilda erfarenheter i relation till arbetsrelaterade och personliga aspekter (Bell 

& Waters, 2016; Guest et al., 2006).  

Det finns två ofta använda urvalsprinciper för samtalsintervjuer; intensitet i urval samt maximal 

variation. Principen om intensitet innebär att bedöma vilka intervjupersoner som är mest relevanta 

för studien, baserat på exempelvis erfarenheter (Esaiasson et al., 2017) och som tidigare nämnt har 

studien riktats till nyutexaminerade förskollärare. Då studien fokuserar på hur dessa uppfattar 

undervisning utifrån Barnkonventionen, som blivit svensk lag och ingår i förskolans uppdrag, 

innefattas samtliga nyutexaminerade förskollärare av detta uppdrag varför inga ytterligare kriterier 

ställdes. Den andra principen, om maximalt urval, rör möjligheten att identifiera variationer i 

datainsamlingen utifrån att välja intervjupersoner som skiljer sig från varandra i en viss aspekt 

(Esaiasson et al., 2017). Bell och Waters (2016) menar att ett heterogent urval är av betydelse för 

att kunna göra en mer nyanserad beskrivning av det aktuella fenomenet. Variation i urvalet är även 

av särskild betydelse då fenomenografisk forskning syftar till att beskriva människors uppfattningar 

om fenomen i sin omvärld och skillnader mellan dessa uppfattningar.  

Även om respondenterna i denna studie har valts genom ett bekvämlighetsurval, visade sig 

respondenterna ha skilda erfarenheter, främst i fråga om arbetsrelaterade aspekter såsom 

arbetsgivare, arbetsförhållanden och fortbildning om Barnkonventionen; några arbetar på 

kommunal medan andra på fristående förskola, ett par har inte fått fortbildning medan en annan 

gått särskild kompetensutveckling och hållit i fortbildning för kollegor. Gällande personliga 

egenskaper finns en homogenitet kring deltagarnas kön då nio av tio förskollärare är kvinnor, men 

ålder varierar mellan 23 och 52 år. De har dessutom olika yrkesmässiga erfarenheter; någon har 

arbetat som barnskötare i tolv år innan förskollärarutbildningen, medan en annan har arbetat tjugo 

år som frisör. De arbetar inom tre olika kommuner i mellersta Sverige. 

Avgränsningar har gjorts i relation till studiens omfattning, arbetets tidsåtgång och teoretisk 

mättnad (Bell & Waters, 2016; Esaiasson et al., 2017). Denna studie syftar till att synliggöra 

kvalitativt skilda uppfattningar hos nyutexaminerade förskollärare, vilket kräver ett antal 

respondenter för att så många variationer som möjligt ska inkluderas i analysen. Gällande 

rekommenderat antal för ett heterogent urval anser Kuzel i Sampling in qualitative inquiry (ref. i 

Guest et al., 2006) att mellan tolv och tjugo är lämpligt antal för att nå maximal variation, medan 

Esaiasson et al. (2017) anger att tio personer är tillräckligt för att generera en intressant analys. 

Samtidigt krävs ett mer djupgående analysarbete för att identifiera varierande uppfattningar och 

dess okända mönster. En alltför riklig mängd data kan alltså försvåra analysarbetet och dess resultat 

(Larsson, 1986). Det fenomenografiska analysarbetet pågår i viss mån även under datainsamlingen 

då forskaren får en första uppfattning kring materialet. I denna studie ansågs teoretisk mättnad vara 

uppnådd efter tio genomförda intervjuer, då ett återkommande antal erfarenheter och 

beskrivningar identifierades i den insamlade datan, varför intervjufasen avslutades. 
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Pilotstudie 

En pilotstudie genomfördes innan intervjufasen för att kontrollera följande aspekter av 

intervjuguiden: om frågorna formulerades på ett förståeligt vis, om det fanns frågor som var mer 

eller mindre relevanta eller repetitiva, om frågornas följd var koherent och om tidsåtgången var 

rimlig. För att få konstruktiv kritik från personer med liknande förförståelse som målgruppen för 

att på så sätt optimera datainsamlingen i kommande intervjuer (Esaiasson et al., 2017) testades 

intervjuguiden vid två tillfällen med en förskollärarstudent och en nyutexaminerad förskollärare.  

Efter pilotstudien gjordes följande ändringar i intervjuguiden. Repetitiva frågor togs bort, vilka 

var frågor om uppfattning av inflytande kontra barns inflytande som sammanfogades till enbart 

frågan uppfattning av barns inflytande. Frågeföljden justerades för att uppnå en mer koherent 

struktur, utifrån min egen uppfattning av logisk följd (Trost, 2010) men också baserat på 

respondenternas reaktioner vid skiften av frågeområden. Under intervjufasen ströks två frågor på 

grund av att de under tidigare genomförda intervjuer visat sig vara överflödig eller förvirrande för 

intervjupersonerna: frågan om hur förskollärarna ser på sin kunskapsutveckling om barns 

inflytande samt frågan om hur demokrati lyfts under förskollärarutbildningen. Pilotstudien gav mig 

som intervjuare viss träning i att formulera både planerade och spontana frågor under intervjuernas 

gång, men främst att identifiera mitt agerande under intervjusituationer (Trost, 2010). Mitt särskilda 

drag var att konkludera respondenternas svar med ordet precis, vilket fortsatte ske i andra intervjuer 

i stunder av obetänksamhet.  

Genomförande 

I januari 2020 kontaktades potentiella deltagare med förfrågan om deltagande. Under en månads 

tid kontaktades totalt 40 nyutexaminerade förskollärare. Vid den första kontakten gavs 

övergripande information om studiens syfte och vad deltagandet skulle innebära. Ett 

informationsbrev (se bilaga 1) författades med fullständig information om deltagarnas rättigheter, 

vilka redogörs under senare avsnitt om etiska hänsynstaganden, och mejlades till de förskollärare 

som visat intresse för att delta. Datainsamling genomfördes mellan 18 februari och 27 mars 2020. 

Samtliga intervjuer var ursprungligen bokade som personliga möten men nio fick genomföras över 

telefon och spelas in via dator medan en utfördes skriftligen baserat på intervjuguiden av 

respondenten med anledning av pressad arbetssituation. Detta på grund av att social distansering 

var nödvändig under rådande samhälleliga omständigheter. Samtliga respondenter accepterade att 

genomföra intervjuerna under de nya omständigheterna. En vecka innan avtalat intervjutillfälle 

mejlades medgivandebrev till respondenterna (se bilaga 2), samt en förkortad version av 

intervjuguiden på begäran (se bilaga 4).  

Att ta hänsyn till respondenternas scheman är en viktig utgångspunkt vid bokning av intervju, 

eftersom de uppoffrar fritid eller arbetstid för deltagandet (Bell & Waters, 2016). Med tanke på den 

mer än vanligt pressade arbetssituation respondenterna upplevde under den perioden, bestämdes 



 

 26 

tid för intervju helt utefter respondenternas önskemål. Telefonintervju var en fördel under dessa 

omständigheter, då ett flertal intervjuer genomfördes på kvällar efter respondenternas arbetstid. De 

befann sig i tre olika kommuner och kunde genomföra intervjun bekvämt i sina hem. Risken för 

störningar kan vara stor när intervjupersonen befinner sig i hemmet (Trost, 2010) men inga 

störningar inträffade under någon av intervjuerna. Några respondenter hade särskilt pressade 

scheman, vilket innebar att intervjuerna höll sig till intervjuguiden för att få nödvändiga data men 

inte dra ut på tiden allt för mycket medan en respondent föredrog att besvara intervjuguiden 

skriftligt.  

Som tidigare nämnts genomfördes intervjuerna via telefon; en intervju genomfördes via 

videosamtal medan resterande nio genomfördes via analogt eller digitalt telefonsamtal. Intervjuerna 

spelades in med ljudupptagning via en dator. Ljudinspelning möjliggör för forskaren att ägna sin 

fulla uppmärksamhet på intervjusituationen (Bell & Waters, 2016; Trost 2010), vilket var högst 

relevant för mig som ovan intervjuare. Ljudinspelning säkerställer också att studiens resultat blir 

tillförlitligt (Dahlgren & Johansson, 2019). Vid efterföljande transkribering var möjligheten att 

repetera delar av intervjuer särskilt värdefullt, med tanke på att intervjuerna genomfördes över 

telefon och respondenternas ibland skiftade avstånd till telefonen mikrofon påverkade 

ljudkvaliteten. 

Intervjuerna varierade mellan 20 och 55 minuter, beroende på deltagarnas schema. Innan 

intervjuerna startades kontrollerades internetuppkoppling och inspelningskvalitet för att förhindra 

tekniska problem. Inför ljudinspelningen frågades respondenterna om de var redo, dels för att 

telefonintervjun krävde att uttryckligen uppmärksamma om inspelningen, dels som en 

hänsynstagande till respondenterna. För att skapa ett gott samtalsklimat inleddes nio intervjuer, 

med respondenter jag är bekant med sedan tidigare, med en uppdatering om varandras tillvaro 

medan en intervju med en okänd respondent inleddes med presentation om mig själv och småprat 

om dagsläget. Ett annat sätt för att skapa ett gott samtalsklimat var att intervjuerna inleddes med 

några lättare bakgrundsfrågor (se bilaga 3) (Trost, 2010). Intervjuguidens frågeföljd kom att 

förändras under några intervjuer med anledning av några respondenters tankebanor gick vidare in 

i ett senare frågeområde. Av vikt i fenomenografiska intervjuer är att intervjuaren är flexibel för 

intervjuns utveckling (Dahlgren & Johansson, 2019). Jag utgick därför ifrån att bibehålla ett öppet 

och utforskande förhållningssätt varför jag ändrade frågeföljden istället för att störa tankebanorna. 

Samtliga frågeområden berördes dock i samtliga intervjuer, men i olika ordningar. Fortsatt under 

intervjuernas genomförande var jag noga med att låta respondenterna tala till punkt för att inte 

äventyra att gå miste om data i ljudinspelningen, samt ha tålamod och ge utrymme för pauser och 

reflektion (Trost, 2010). Innan intervjuerna avslutades gavs respondenterna utrymme att ställa 

frågor eller bidra med tankar som inte lyfts tidigare under intervjun, detta gjorde dock ingen. Efter 

en kort reflektion över intervjusituationen tackades respondenterna för sitt bidrag och samtalen 

avslutades.  
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Databearbetning och analysmetod 

Transkribering 

De inspelade intervjuerna transkriberades. Mina egna frågor transkriberades utifrån nyckelord för 

att jag skulle identifiera vad respondenternas svar relaterade till men fördjupningsfrågor eller 

oförutsedda frågor transkriberades ordagrant. Respondenternas svar transkriberades i princip 

ordagrant, förutom att läten såsom ehm, öh, överflödiga ord och talspråk uteslöts då de inte ansågs 

relevanta för studien. Betoningar i respondenternas svar kursiverades. Uppenbara grammatiska 

språkfel korrigerades för att underlätta läsning, detta har inte ansetts förändra den grundläggande 

uppfattning som speglas. Samtliga tio intervjuer transkriberades i en fil, vilken resulterade i 

sammanlagt 47 sidor som sidnumrerats. De excerpt som använts i analysarbetet har färgats gröna 

i transkriptionsfilen och i senare analysavsnitt anges sidhänvisning till transkriptionsfilen.  

Fenomenografisk analysmetod 

Det öppna och utforskande förhållningssätt som förordas inom fenomenografi gäller även under 

analysarbetet, för att minimera risken för en ytlig eller färgad analys och att materialet ständigt är 

föremål för granskning och jämförelse och att forskaren har gruppens erfarenheter i fokus 

(Åkerlind, 2012). Åkerlind (2012) har identifierat två approacher till analysarbete hos 

fenomenografiska forskare; en kontextualiserad approach där transkript beaktas i sin helhet för att 

identifiera dess uppsättning av interrelaterade innebörder, samt en dekontextualiserad approach 

som utgår ifrån mindre excerpt som anses representera särskilda innebörder. I föreliggande studie 

har den dekontextualiserade approachen använts. Respondenternas uppfattningar kan skifta under 

intervjuernas gång och detta kan synliggöras med just denna approach, vilket kan synliggöras 

genom att lyfta mindre excerpt. På så vis förenklas forskarens arbete dels genom möjligheten att 

lättare identifiera olika uppfattningars centrala aspekter, dels genom möjligheten att lyfta fram mer 

relevant data och sortera bort intetsägande data. Förespråkare för den motsatta approachen menar 

att kontext riskerar att förbises i den dekontextualiserade analysprocessen. Detta behöver 

nödvändigtvis inte vara fallet; den större kontext som intervjun ingått i är en betydande faktor 

forskaren tar med i sin tolkning av data (Åkerlind, 2012; Marton, 1986). 

I föreliggande studie har transkriptioner analyserats utifrån de fyra faser som Alexandersson 

(1994) beskriver. Analysarbetet har varit en process där faserna inte genomförts linjärt. 

Analysarbetet har gjorts digitalt genom tjänsten Google Documents. 

I analysens första fas bekantade jag mig med det insamlade materialet. Syftet med 

genomläsningen i denna inledande analysfas är att få ett helhetsintryck av materialet. Antalet 

genomläsningar är inte lika relevant för att identifiera uppfattningar som själva öppenheten inför 

och sökandet efter framstående utsagor som på något vis signalerar olika uppfattningar; exempelvis 

betoningar och återkommande förklaringar eller utsagor (Alexandersson, 1994). Därför lästes 

materialet igenom två gånger och jag stannade upp vid särskilt tydliga uttalanden och markerade 
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dem i transkriptionsfilen. Denna fas är betydelsefull för efterföljande fas eftersom förtrogenhet 

med materialet leder till förmågan att urskilja likheter och skillnader i utsagorna (Alexandersson, 

1994) - processen kan liknas vid tidigare beskriven process om uppfattningars tillkomst, i vilken 

erfarenheter utvecklar förståelsen av ett fenomens meningsinnehåll och beståndsdelar, i kontrast 

mot kontexten och andra fenomen. 

Den andra analysfasen innebär alltså att urskilja likheter och skillnader mellan utsagor genom 

att jämföra dem med varandra, samt att sortera bort irrelevanta utsagor. Till en början urskiljs 

helheten för att sedan identifiera och beskriva delarna och hur delarna relaterar till varandra inom 

helheten. Det är en process som präglas av växelvis tolkning ur ett inifrån- och utifrånperspektiv 

som beskrivs i form av mönster som sedan prövas mot utsagorna. Ifall nya sätt att beskriva 

mönstren framkommer omarbetas beskrivningarna (Alexandersson, 1994). I mitt analysarbete med 

mönsterbeskrivningar gjordes fyra huvudsakliga omarbetningar, vilka sparades i nya dokument för 

att kunna följa och jämföra utvecklingen. I varje nytt dokument klistrades utsagor ur transkriptfilen 

in och grupperades tillsammans med en kort beskrivning av vilka likheter som förenade utsagor 

och hur de skilde sig från varandra. I ett tidigt skede av analysfasen identifierades helheten som 

referentiella aspekter av fenomenen som berördes i intervjuguiden, nämligen inflytande, 

undervisning, förskollärarnas utbildning och Barnkonventionen. För varje omarbetning kunde 

analysen fokuseras till att slutligen koncentreras på utsagor som relaterade till referentiella och 

strukturella aspekter av förhållandet mellan inflytande och undervisning.  

När genomläsningar inte längre genererar nya tolkningar inleds den tredje fasen då 

mönsterbeskrivningarna formuleras som beskrivningskategorier. Att tänka på är att kategorierna 

formuleras på ett distinkt sätt och synliggör deras kvalitativa skillnader gentemot övriga kategorier 

(Alexandersson, 1994). Kategorierna har benämnts utifrån respektive uppfattnings referentiella 

aspekt. Beskrivningskategorierna om förhållandet mellan inflytande och undervisning är således 

Inflytande som grund för förskoleutbildningen, Inflytande som erfarenhetsbaserad undervisning och Barns 

medvetenhet om inflytande genom reflektion; beskrivningskategorierna om didaktisk kompetens om 

Barnkonventionen samt yrkesrelaterade konsekvenser är Behov av didaktisk kompetens om 

Barnkonventionen; Uppdraget att levandegöra Barnkonventionen och Behov av reflektion över motsättningar i 

styrdokumenten. I den fjärde och sista analysfasen kartläggs utfallsrummet. Det innebär att analysera 

strukturen inom sammanställningen av beskrivningskategorierna (Alexandersson, 1994). Jag har 

valt att rangordna utfallsrummet utifrån kriteriet om olika nivåer av synsätt på inflytande i relation 

till undervisning. På liknande sätt har Brantefors och Quennerstedt (2016) rangordnat sitt resultat 

gällande didaktiska innebörder av studier om utbildning om mänskliga rättigheter. 

Reliabilitet och validitet 

Reliabilitet utifrån kvantitativt forskningsperspektiv rör hur beständigt en studies resultat är trots 

olika mätningar, kräver statiska förutsättningar som inte kan förväntas vid kvalitativa intervjuer. 

Reliabilitet påverkas av fyra aspekter; kongruens, som berör hur frågor överensstämmer från gång 
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till gång; precision, som avser hur intervjuaren registrerar svaren; objektivitet, i fråga om olika 

forskare som genomför undersökningen och slutligen konstans, vilket avser förändring över tid 

hos det studerade fenomenet (Trost, 2010). Utifrån denna förståelse av reliabilitet har föreliggande 

studie en låg grad av reliabilitet, som en följd av studiens fenomenografiska antagande om ett öppet 

och utforskande förhållningssätt och om kunskap som relationell och kontextberoende. Trots att 

metoden halvstrukturerad intervju genererat viss struktur genom en strukturerad frågeföljd har 

både frågeföljden och formuleringen av frågor anpassats efter den aktuella intervjusituationen, 

varför en exakt imitation inte är uppnåendebar, eller ens önskvärd. 

Alexandersson (1994) hävdar att begrepp såsom reliabilitet och validitet bör diskuteras utefter 

den forskningstradition som studien ingår i. Ur ett kvalitativt forskningsperspektiv bedöms en 

studies reliabilitet och validitet efter genomförd analys i förhållande till hur väl en 

problemformulering har besvarats. Marton (1986) diskuterar reliabilitetsbegreppets betydelse i 

relation till fenomenografisk forskning och menar att det centrala inte är att själva upptäckten av 

uppfattningarna ska kunna göras om, utan det centrala är snarare att de uppfattningar som 

upptäckts ska kunna identifieras och legitimeras i utomstående personers granskning och vara 

relevanta för framtida forskning. Sammanfattningsvis bedöms “... i vilken mån tolkning och analys 

representerar verkligheten” (Alexandersson, 1994, s. 129). Utifrån denna förståelse av reliabilitet är 

denna studies resultat i viss mån reliabelt då uppfattningarna som framkommit relaterar till tidigare 

forskning, vilket redogörs i senare diskussionsavsnitt, men reliabiliteten grundas också i de excerpt 

som jag stödjer mina beskrivningskategorier med. Faktorer som begränsar reliabiliteten är att 

undersökningen berör endast nyutexaminerade förskollärare och att urvalet är framtaget genom 

bekvämlighetsurval. 

Validitet ser Bell och Waters (2016) som ett mer komplicerat begrepp än reliabilitet, och att 

sambandet mellan dem inte behöver korrelera; en hög reliabilitet motsvarar inte automatiskt hög 

validitet. Författarna beskriver validitet som möjligheten för en utomstående att använda mina 

mätinstrument, i mitt fall min intervjuguide, och anlända i liknande svar som jag. Dock kan 

författarnas beskrivning av validitet tolkas som ett kvantitativt forskningsperspektiv. Liksom i 

tidigare diskussion om reliabilitetsbegreppet inom kvalitativ forskning (Alexandersson, 1994) 

bestäms validiteten i min studie snarare i relation till hur väl min problemformulering har besvarats. 

Svensson (1997) hävdar att validitet till stor del grundas i hur det generella kan beskrivas i det 

konkreta, i individuella beskrivningar. Ju mer utförligt det generella kan beskrivas inom det enskilda 

fallet, desto mer ökar validiteten och därmed möjligheten att generalisera (Svensson, 1997). Då 

mina beskrivningskategorier av uppfattningar byggts upp genom flera genomläsningar av 

materialet, utifrån olika tolkningar och omarbetningar har de generella beskrivningskategorierna 

utmynnat ur de individuella beskrivningarna, varför viss validitet finns i min studie. 
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Etiska hänsynstaganden 

Att forskning bedrivs kan sägas vara en rättighet för samhället. Dock får inte forskning genomföras 

i vilka former som helst; för att skydda samhällsmedborgares integritet från kränkning av olika slag 

finns individskyddskravet. Forskaren har i uppgift att balansera dessa två krav mot varandra, för 

att säkerställa forskning av god kvalitet men utan att kränka deltagarna (Vetenskapsrådet, 2002).  

Vetenskapsrådet har framtagit fyra huvudkrav för att följa individskyddskravet; informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Föreliggande studie har utgått ifrån 

samtliga huvudkrav på följande vis.  

När potentiella respondenter kontaktats, getts övergripande information och visat intresse för 

deltagande har de mejlats ett informationsbrev (se bilaga 1), för att uppfylla informationskravet. 

Brevet innehöll väsentlig information om hur deras rättigheter enligt de fyra huvudkraven efterlevs 

i studien. Enligt informationskravet ska deltagare informeras om studiens syfte och upplägg och 

deltagandets omfattning, deltagandet som frivilligt och möjligt att avbryta innan, under och efter 

intervjuns gång samt kontaktuppgifter till mig som student och till min handledare 

(Vetenskapsrådet, 2002). 

Vidare anger Vetenskapsrådet (2002) att deltagarna ska ge ett skriftligt medgivande, varför jag 

författade ett medgivarbrev (se bilaga 2). På grund av förändrade omständigheter som förhindrade 

personliga möten gavs istället ett muntligt medgivande. Kvale och Brinkman (2014) anser att 

skriftliga medgivande är nödvändiga främst i de fall där studien kan provocera fram konflikter, 

vilket inte bör vara fallet med denna studie, särskilt då jag ämnar beskriva olika uppfattningar och 

inte avgöra vilka som är rätt eller fel. 

Utifrån kravet om konfidentialitet (Vetenskapsrådet, 2002) har deltagandet i studien varit 

anonymt med tanke på att jag som student och intervjuare har tystnadsplikt och att personliga 

uppgifter hålls separerade från ljudinspelningar, transkriptioner och resultatet. För att inte riskera 

igenkänning har deltagarnas namn ersatts med numrering. Eftersom resultatet presenterar 

uppfattningar som flera deltagare uppvisat har inte deltagarna beskrivits individuellt, utan 

beskrivning av urvalet har utgått ifrån gruppnivå (Kvale & Brinkman, 2014). 

Separat och hemlig förvaring av personuppgifter har också fungerat i enlighet med 

nyttjandekravet om att personliga uppgifter inte får användas i andra syften (Vetenskapsrådet, 

2002). Övriga hänsynstaganden var att respondenterna tillfrågades om de var redo innan inspelning 

av intervjun startades, dels för att telefonintervjun krävde att uttryckligen uppmärksamma om 

inspelningen, dels som ett hänsynstagande till respondenterna.  
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Resultat och analys 

I följande avsnitt presenteras studiens resultat i form av beskrivningskategorier, framtagna genom 

fenomenografisk analys av studiens empiri i relation till forskningsfrågorna.  

• I del 1 redovisas de beskrivningskategorier som gestaltar förskollärarnas skilda 

uppfattningar av förhållandet mellan undervisning och inflytande och är följande: 

Inflytande som grund för förskoleutbildningen, Inflytande som erfarenhetsbaserad undervisning och Barns 

medvetenhet om inflytande genom reflektion. 

• I del 2 redovisas beskrivningskategorier som gestaltar förskollärarnas uppfattningar av 

Barnkonventionen i relation till didaktisk kompetens och yrkesrelaterade följder av 

lagstiftningen: Behov av didaktisk kompetens om Barnkonventionen, Uppdraget att levandegöra 

Barnkonventionen och Behov av reflektion över motsättningar i styrdokumenten. 

Respektive beskrivningskategori redovisas utifrån dess referentiella aspekt, vilket innebär 

uppfattningens meningsinnehåll, och dess strukturella aspekter, vilket avser uppfattningens delar 

och avgränsningar. Tolkningen stöds med excerpt med sidhänvisning till transkriptionsfil.  

Del 1 - Uppfattningar av förhållandet mellan undervisning och inflytande 

Inflytande som grund för förskoleutbildningen 

Uppfattningens referentiella aspekt är att inflytande uppfattas i relation till att planera och 

genomföra en barncentrerad förskoleutbildning i sin helhet. Inflytande identifieras här som barns 

intressen och behov som upptäcks genom barnperspektiv eller barns perspektiv: 

Vi har en mall med olika cirklar. I mitten en stor cirkel - barnet. Så gör vi cirklar som går 
runt den stora i mitten och runt där skriver vi vad barnen pratar om och vad är de 
intresserade av. Så går vi tillbaka och diskuterar och på så sätt markerar vi och kartlägger 
barnens intressen. Och när vi påbörjar nytt projekt påbörjar vi utifrån dehär cirklarna, vi 
ser vad de har pratat mest om. De hjälper oss att göra så som barnen vill ha det. (nr 3, s. 
13) 

Vi har barnråd en gång i månaden (...) så brukar vi då diskutera i mindre grupper på 
avdelningarna. (...) när man då delar på dem brukar ju alla vilja säga och komma med tankar 
och idéer och vissa kanske behöver mer hjälp för att utrycka sig också - det beror helt på 
vilken åldersgrupp man pratar med. Då har vi pratat om frågor såsom ‘när tycker du det är 
viktigt att vuxna lyssnar på dig’ (nr 7, s. 30) 

För att ta vara på barns inflytande beskrivs en förutsättning som att pedagogen har ett aktivt och 

lyhört förhållningssätt i verksamheten och i synnerhet vid analys av dokumentation. Fokus ligger 

då på att upptäcka barnens intressen både i barns verbala och icke-verbala uttryck och förvalta 

dem. I och med att pedagogen anses ha rollen att ta vara på barnens intressen och behov lyfts 
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inflytande som att barnen tar del av den undervisning som planerats, eller följer de ramar som satts 

upp av pedagogen:  

När de varit verkligen ren undervisning då vill jag nog inte säga att de haft så mycket 
inflytande då har de mer vart delaktighet (....) Delaktiga då kan man få välja om man vill 
delta, att de finns ett val. Medan inflytande är vad man kan vara med och påverka. 
Inflytande tror jag nog de får mindre, mindre utrymme för inflytande medan delaktighet .. 
att vara delaktig i själva undervisning är större hos oss. (nr 2, s. 6) 

Detta innebär också att inflytande, sett ur denna uppfattning, inte betraktas som ett eget didaktiskt 

område, utan istället i relation till andra läroplansmål: 

Det är svårt att sätta fingret på men till exempel en sån sak som att de får ta med ett gosedjur 
hem och så får de berätta om det vad den har gjort under helgen (...) så har de själva eller 
föräldrarna skrivit i en liten bok, så om man själv inte vill berätta kan ändå någon av oss 
pedagoger läsa… och då märker jag på barnen att när de får synas och vara i centrum - 
även de som är väldigt blyga och kanske inte pratar så mycket i en samling där vi pratar om 
vad vi gjort idag eller något sådant.. (...) när de får läsa upp eller berätta några ord vad de 
har gjort (...) man ser på dem att de stärks, att de blir väldigt tacksamma över den 
uppmärksamheten. Men fokuset kanske inte är på bara barns inflytande utan att de ska 
kunna återberätta och allt möjligt… Till exempel en situation där man röstar är väldigt 
mycket barns inflytande i fokus liksom. Och demokrati. (nr 4, s. 18) 

Detta uttalande illustrerar betydelsen av inflytande i undervisning samt inflytandets position ställd 

i bakgrunden. Andra läroplansmål uppfattas som mer självklara att utgå ifrån i undervisning. Det 

tyder på att inflytande är svårt att uppfatta som ett potentiellt didaktiskt fokus i undervisning. 

Under intervjun ombads respondenterna att betrakta inflytande som en rättighet och en 

grundprincip i Barnkonventionen och att därigenom resonera didaktiskt kring inflytande. Enligt 

denna uppfattning var inflytande svårt att betrakta som ett område med didaktiskt fokus.  

Inflytande genom erfarenhetsbaserad undervisning 

Till skillnad från tidigare beskrivningskategori uppmärksammas här didaktiska möjligheter kring 

inflytande, om än efter en stunds diskussion, vilket kan liknas med föregående uppfattnings 

svårighet att betrakta inflytande ur ett didaktiskt synsätt. Uppfattningen av inflytande i relation till 

undervisning utgår här ifrån att barns lärande är erfarenhetsbaserad vilket förordar en undervisning 

där barnen ges utrymme att uppleva inflytande. Inflytande relateras till undervisning utifrån de 

didaktiska frågorna vad, hur och varför.  

Undervisning om inflytande utgår främst ifrån demokratiska handlingar och jämlikhet. 

Förskollärarna talar då om undervisning som involverar att göra val, turordning, att uttrycka åsikter 

och förslag samt röstning: 

Vi brukar ibland rösta, i alla fall om vi ska göra något gemensamt allihop (....) det kan vara 
allt från att de får räcka upp handen till att vi gör att man får lägga en kapplastav på det 
alternativet eller liknande.(....) Då blir de väldigt tydligt att det är de som får välja. Men som 
vi pratade tidigare så i undervisningen får dom göra val hela tiden till exempel om man har 
något skapande så väljer de vilken färg eller vilket material de vill använda. (nr 4, s. 18) 
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Man ska ju inte tvinga någon men man kan till exempel göra så att de får hålla i en fjäder 
eller något och så får den vandra runt och så får den som håller i fjädern prata om den vill 
göra det. Och att vi pedagoger ställer frågor om det vi har gjort och sådär. Då får i alla fall 
alla barn möjlighet till att göra sin röst hörd och träna på det också inför framtiden tänker 
jag. För det är ju en utmaning och det är bra träning att försöka stärka dem i det där att 
vara lite i centrum och så. Men att man får gå försiktigt fram när de är så små. (nr 6, s. 26) 

Nämnvärt är att sju av tio förskollärare relaterar till val i någon form, medan enbart en förskollärare 

relaterar till röstning, trots att samtliga relaterar till demokratiska aspekter. 

Utifrån synen på inflytande som ett mer bakomliggande innehåll i undervisning relaterar 

förskollärarna till sitt förhållningssätt för att barnen ska ges inflytande i undervisningen: 

Det är en ganska svår fråga också tänker jag (...) men just att man inte går in och petar för 
mycket i det de gör och ska gå in och styra själv, utan att man vågar steppa tillbaka och mer 
observerar och sedan kan man komma in med öppna frågor för att bygga vidare och 
utveckla det. Men att man låter barnen äga sin aktivitet liksom. Det är väl det optimala, att 
de ska få känna att de själva äger det. (nr 10, s. 45) 

när det kommer till våra tvååringar så blir det kanske inte ett riktigt undervisningstillfälle 
så, utan det blir snarare att jag lär dem, ger dem det utrymmet.. ju mer jag ger utrymme för 
inflytande ju mer så tar dem för sig. Och ju mer jag stänger ut dem och har de här strikta 
väggarna och visar att det är jag som ska leda samlingen och det är jag som ska och ni sitter 
tysta’, då bromsar jag deras inflytande så de får ju med sig det. (nr 8, s. 34–35). 

Excerpten ovan illustrerar att den erfarenhetsbaserade uppfattningen av undervisning och 

inflytande till stor del förknippas med yngre barn. Emellanåt lyfts att erfarenhetsbaserat är en 

förutsättning för samtliga åldrar i förskolan: 

där är det fortfarande att få uppleva o få känna det i hela kroppen, i hela alltet att jag har 
ett say: ‘För det jag säger lyssnar de på och det ser jag att de gör för jag kan se det ske liksom 
(...) därför kan jag öppna upp mer för vad jag tycker och tänker för de tar emot det, det 
välkomnas’. (nr 8, s. 35) 

Barnets medvetenhet om inflytande genom reflektion  

Uppfattningen av undervisning och inflytande inom denna tredje och sista kategori inkluderar 

barnets medvetenhet om sitt inflytande. Detta beskrivs i termer av barnets medvetenhet, känsla 

eller förståelse av inflytande: 

Tror det är en viktig grund för dem att stå på, och att de får känna att de har inflytande, att 
de är medvetna om det på något sätt, att man berättar för dem att de känner sig delaktiga 
också. Och lär sig av sina misstag att prova och känna igen, att stanna upp liksom. Att man 
jobbar med det, att det inte bara blir pedagogernas inflytande på verksamheten utan att det 
är ju barnen som ska klara sig sedan. (nr 5, s. 21) 

Jamen vi vet och vi har stenkoll på att vi ger barnen inflytande och det är någonting som 
alltid har funnits med och som är väldigt lätt att ta på. Men just den här biten att barnen 
också ska känna.. ja men en medvetenhet, de ska ju förstå, de ska känna att de ges inflytande 
och har inflytande. (nr 9, s. 39) 
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Frågan om inflytande som eget undervisningsfokus utgör en tankenöt för samtliga förskollärare. 

Ett fåtal förskollärare besvarar frågan utifrån potentiella lärandeobjekt, undervisningsformer och 

samtalsämnen i undervisning, och då i termer av barns medvetenhet. Inflytande uppfattas alltså här 

ur ett didaktiskt perspektiv, liksom i föregående beskrivningskategori. Skillnaden är just att 

undervisning om inflytande inbegriper aspekten om barnets medvetenhet som en viktig 

utgångspunkt för undervisning om inflytande. Själva syftet med undervisningen betraktas då som 

att barnet ska utveckla medvetenhet om, känsla av eller förståelse för inflytande som sin rättighet. 

Uppfattningen inrymmer vissa gemensamma didaktiska utgångspunkter för undervisning som 

syftar till att utveckla barns medvetenhet om sin rätt till inflytande; aktiviteter med större 

handlingsutrymme i kombination med samtal och reflektion kring inflytandets vardagliga 

innebörder. En mer förskollärarstyrd undervisningsprocess innefattar olika moment där 

förskolläraren först synliggör genom drama eller litteratur vad inflytande kan innebära, exempelvis 

i termer av att bli hörd och påverka, vilket kombineras med barnens reflektioner och avslutas med 

bearbetning: 

Man kan konkretisera genom att exempelvis dramatisera inflytande i olika former - eller 
läsa böcker, flanosagor eller se en film som synliggör ämnet. Vi pedagoger synliggör till en 
början och sedan samtalar vi tillsammans med barnen om våra rättigheter och hur bra det 
är att vi kan påverka så mycket och bli sedda och hörda för dem vi är. Sedan får barnen 
eventuellt dramatisera, återberätta med flano eller bearbeta genom skapande. (nr 1, s. 3) 

Just barnens reflektioner nämns som nyckeln till att öka deras medvetenhet, i nära anslutning till 

aktiviteter. Även betydelsen av dokumentation nämns som ett sätt att medvetandegöra barnen: 

Jag säger ju till barnen att ‘jag såg er göra det här så därför har jag gjort det här nu’. (...) lägg 
därtill att jag dokumenterar (...) och komma tillbaka till det och prata med barnen och 
reflektera med barnen vad vi gjorde, vad som hände och sedan varför vi gjorde det. I den 
bästa av världar så har jag till och med då innan, när jag ser barnen i rolleken (...) 
dokumentation därifrån som vi kan gå tillbaks till och titta på. Att man utifrån det kan 
samtala med barnen kring ‘Aa, ser ni den röda tråden’ (nr 9, s. 39–40). 

Det finns också behov av att diskutera begrepp såsom medvetenhet, exempelvis kring vad som kan 

förväntas av barnen i olika åldrar:  

Tror det kan vara svårt för en ettåring att förstå att hen har rättigheter. Men då får man 
försöka hitta andra alternativ.. det kanske är svårt att säga ‘du har rätt till att vila nu, nu ska 
vi gå och sova’. Men kanske på något sätt att man betonar det när man pratar med barnet 
på något sätt, och visar, och sådant. (nr 4, s. 20) 
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Del 2 - Uppfattningar av Barnkonventionen i relation till didaktisk 

kompetens och lagstiftningens yrkesrelaterade följder 

Behov av didaktisk kompetens om Barnkonventionen  

Förskollärarna var i olika aspekter oeniga om hur väl förskollärarutbildningen har förberett dem 

för att arbeta som förskollärare. Majoriteten av förskollärarna var nöjda med den utbildning de fått 

men upplever en saknad av fördjupade ämneskunskaper eller yrkesspecifika kompetenser: 

Alldeles för snabbt, gick igenom alla ämnena väldigt snabbt. Vi hade inte fördjupat oss i 
just de områden som i förskola är väldigt viktiga, som till exempel barn med speciella behov 
och just de barnen möter vi vardagligen. (...) Och just de att vi pluggade väldigt snabbt och 
gick väldigt snabbt igenom, då ser man nu, när man jobbar, man ser i praktiken att de fattas 
ganska mycket. (nr 3, s. 12) 

Samtliga förskollärare uppfattade, i olika grad, att Barnkonventionen fått för litet utrymme i 

förskollärarutbildningen. Flera förskollärare menar att det sätt som Barnkonventionen har 

behandlats i förskollärarutbildningen har genererat en ytlig kompetens. I och med detta förmedlas 

ett behov av kompetensutveckling:  

Utbildningen behandlade Barnkonventionen i viss mån, men inte särskilt mycket vad jag 
kan minnas. Tyvärr kan jag inte minnas att den givit mig något särskilt - barnkonventionen 
berördes inte i så stor utsträckning att man kan säga att det hjälpt mig i arbetet med det i 
förskolan. Men i samband med att den blivit lag kanske den fått ett större utrymme idag. 
(nr 1, s. 4) 

Det har den [tagits upp i förskollärarutbildningen]. Men inte på samma sätt som jag tycker 
den har tagits upp nu sedan den blev lag. Men jag tror att man kanske behöver arbeta mer 
med den också, och kanske praktisera den mera, hur det ser ut i verksamheten. Men den 
har tagits upp och vi har ju koll på den så, men man kanske inte har den stenkollen, tyvärr, 
att den ligger inte i ryggmärgen på samma sätt som läroplanen. (nr 5, s. 24) 

[Barnkonventionen] skulle man absolut behöva gå in på mer, kan jag absolut tycka. Den är 
jätteviktig, det är det hela alltet vilar på om man ska säga.. det tycker jag faktiskt man kunde 
ha en kurs med. (nr 6, s. 28) 

Sedan lagstiftningen har en majoritet av förskollärarna fått fortbildning om Barnkonventionen, 

men i olika utsträckning. Fortbildningen har bestått av föreläsningar, workshops, reflektioner och 

diskussioner i relation till den egna verksamheten med kollegor. De flesta är i helhet nöjd med 

kompetensutvecklingen, som har lett till en fördjupad förståelse för att arbeta med 

Barnkonventionen genom repetition och genom möjligheten att relatera till sin verksamhet: 

Självklart mycket repetition, som verkligen behövdes, men den största skillnaden var att 
när jag får den här repetitionen och dehär nya - eller det blir nya infallsvinklar när jag har 
en verksamhet, jag har en barngrupp som jag direkt kan.. exemplifiera med och tänka 
utifrån ‘jamen vad gör jag med den här informationen, när Barnkonventionen blir lag hur 
ser det ut i det praktiska arbetet’.. Det blev så mycket tydligare för mig då, det blev den 
största skillnaden. (nr 9, s. 41) 
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… kanske vissa konkreta arbetssätt som man skulle kunna kanske ha fått mer utav… eller 
jag vet inte riktigt, i helhet känner jag mig ändå nöjd. Det är främst vad vi har haft under 
vår studiedag så känns det som att vissa barnskötare har fått mer nytt kanske. Det spelar 
såklart roll hur lång erfarenhet de har, men de har kanske inte haft lika mycket om det i sin 
utbildning möjligtvis. (nr 7, s. 32) 

En respondent hade inte fått tillräcklig fortbildning, vilket hen sammankopplar till att hen inte har 

getts möjlighet att relatera Barnkonventionen till den egna verksamheten: 

Vi hade det på planeringsdagen men då var det mera om barnkonventionen snarare än hur 
man kan få in det i verksamheten. Ja, lite dåligt med fortbildning kring det.(...) även om 
man har en utbildning med sig i ryggsäcken så blir det ändå lite problematiskt när man ska 
tänka om och just få in det.. och tidspressen finns ju där också att man inte tänker lika klart 
när man är stressad. Så det kan nog vara bra att få lite underlag och tips för att lätta lite. 
Också tipsa varann om grejer, är också viktigt. (nr 5, s. 23–24) 

En annan respondent har inte fått fortbildning, men menar att det inte är aktuellt då verksamheten 

sedan tidigare präglas av Barnkonventionen: 

Varken min chef eller mina kollegor har samtalat/förberett samtal om detta - dock har 
dessa värderingar präglat vår verksamhet redan innan det blev lag vilket kan vara en 
påverkande faktor. (nr 1, s. 4) 

Uppdraget att levandegöra Barnkonventionen 

Majoriteten av förskollärarna ser inga stora förändringar i sitt arbete efter lagförändringen: 

Innan den blev lag så hade vi ändå diskrimineringslagarna och om hur man ska arbeta för 
att alla barn ska få lika värde, så tycker jag ändå att de är inte så mycket som blivit skillnad, 
utan nu finns den med i stadgarna, de blir mer påtagligt att nu ska vi faktiskt arbeta utifrån 
den. Men jag tycker ändå man har haft de tankarna i huvudet ändå när man arbetat, när 
man gör PDK, allt det där. (nr 2, s. 9–10) 

Att den har blivit lag nu 2020, det har vi inte pratat om sådär, utan jag tror den ligger i 
bakhuvudet på alla från början. (nr 6, s. 27)  

Att Barnkonventionen ligger i bakhuvudet instämmer samtliga förskollärare i. Flera förskollärare 

reflekterar dock över Barnkonventionen som ett dokument som befunnit sig i skymundan bakom 

styrdokumenten och ser lagstiftningen ett sätt att ta fram dokumentet in i förgrunden: 

Jag vet inte om jag tolkar det som att det blivit någon större skillnad utifrån att det blivit en 
lag på det sättet, men jag tänker att nu när det är en lag så blir det att man förhåller sig - 
eller man borde förhålla sig i alla fall - på samma sätt som till skollagen (....) Så det är väl på 
något sätt att man hela tiden måste vara medveten om det. (nr 10, s. 46). 

[Barnkonventionen] är någonting som vi behöver sätta tänderna i och verkligen lyfta fram. 
Och då menar inte jag att det ska synas utåt, så lyfta fram, utan det är något vi behöver 
jobba med som ett högst levande dokument och framför allt nu när det har blivit lag. (...) 
Trots att vi och förskolan i många års tid i Sverige har åtagit sig Barnkonventionen och 
med det sagt så ska man ju jobba efter den, så har det väl.. Min uppfattning har väl ändå 
varit att det har blivit ett dokument som kanske hamnar lite i skymundan. (nr 9, s. 40) 
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En central aspekt av att levandegöra Barnkonventionen förknippas med att synliggöra den i olika 

delar av förskoleutbildningen, bland annat i undervisning. Några förskollärare lyfter syftet med att 

levandegöra Barnkonventionen för att barnen själva ska bli medvetna om sina rättigheter, vilket 

samtidigt uppfattas som en stor utmaning med att levandegöra Barnkonventionen: 

Förskollärares roll i förhållande till barnkonventionen handlar väl främst om att 
uppmärksamma och försäkra sig om att dessa grundläggande principer präglar 
verksamheten och barnens förhållanden i hemmet. Men även att arbeta aktivt med 
barnkonventionen tillsammans med barnen, på deras nivå. Det räcker inte med att vi vet 
vilka rättigheter osv barnen har utan det viktigaste är ju att barnen själva vet. (nr 1, s. 4) 

[Att göra barn medvetna] är också något som jag verkligen tycker har blivit en effekt av just 
lagen. (...) här blir det som vi pratade om innan att läser man Barnkonventionen så blir det 
väldigt tydligt att det är barnens medvetenhet att de är delaktiga och alla barn har rätt att 
förstå sina rättigheter och veta om och vara medveten om sina rättigheter, och det är ett 
väldigt uppdrag från vår sida. (nr 9, s. 42) 

Behov av reflektion över motsättningar i styrdokumenten 

En följd av Barnkonventionen som lag speglas i ett behov av att reflektera över eventuella 

dilemman som kan uppstå när Barnkonventionen ska levandegöras i verksamheten. Flera 

respondenter reflekterar över att förhålla sig till Barnkonventionen som ett styrdokument och 

eventuella motsättningar i relation till skollagen och läroplanen. I samband med detta relaterar 

respondenterna till behovet av att reflektera med kollegor över förhållningssätt: 

Mycket av det som står i Barnkonventionen kommer ju behöva dels en tolkning men också 
någon form av komplettering för att stämma av - det finns vissa dilemman som kommer 
att uppstå, om man går in och tittar i hela Barnkonventionen som sådan. Det kommer vara 
en tid tror jag där det kommer prövas, man kommer behöva lyfta det på sina arbetsplatser 
och prata om dessa dilemman och liksom hur .. vad gäller om det finns dokument som 
kanske hamnar lite i konflikt, i alla fall med vad som står i Barnkonventionen kontra skollag 
eller läroplan. (nr 9, s. 41) 

Reflektionerna berör också hur förskollärarna ska bedöma barnets bästa i förhållande till bland 

annat vårdnadshavares förväntningar och önskemål. Just bedömningar om barnets bästa lyfter fler 

förskollärare i studien: 

nu är det ju så bra på det viset att alla dehär styrdokumenten är influerade av varandra så 
det här är ju inga stora delar, men jag har ändå stött på lite såna diskussioner ändå .. ett 
exempel är att det står i Barnkonventionen att alla barn har rätt till vila och ganska vanligt 
förekommande är att vårdnadshavare bestämmer och vill att vi ska väcka barnen en viss 
tid, där kan man behöva ta ställning till.. hur ställer vi oss till det egentligen, vad innebär 
det att alla har rätt till vila. (nr 9, s. 41) 

 



 

 38 

Diskussion 

Avsnittet inleds med en metoddiskussion följt av en resultatdiskussion utifrån tidigare forskning, 

teorilitteratur, förskolans styrdokument och myndighetsrapporter. 

Metoddiskussion  

Eftersom min ambition med föreliggande studie var att studera nyutexaminerade förskollärares 

uppfattningar föll sig fenomenografi som teoretiskt ramverk och metod som ett naturligt val, med 

tanke på ansatsens syfte att studera uppfattningar. Fenomenografins ontologi, epistemologi och 

metodologi är generella och ger inga bestämda direktiv (Svensson, 1997). Baserat på ansatsens 

ontologiska, epistemologiska och metodologiska antaganden beskrivna i studiens teoriavsnitt samt 

Esaiassons et al. (2017) rekommendationer valdes halvstrukturerade intervjuer som metod i 

studien. Halvstrukturerade intervjuer, med sin låga grad av struktur (Esaiasson et al., 2017), 

möjliggjorde för mig att vara flexibel och ta vara på oväntade svar från respondenterna och 

därigenom upprätthålla det utforskande förhållningssätt som förväntas av fenomenografiska 

forskare (Bell & Waters, 2016; Dahlgren & Johansson, 2019; Svensson, 1997; Åkerlind, 2012). En 

öppen och flexibel intervjuform visade sig vara en förutsättning för att erhålla relevant data för att 

besvara denna studies forskningsfrågor. De frågor i intervjuguiden som visade sig överflödiga 

under intervjuernas gång kunde därmed sorteras bort, eller senare i analysprocessen. Att 

intervjuguiden bestod av några irrelevanta frågor grundar sig främst i min egen bedömning av 

frågornas relevans och hade kunnat motverkas genom en ännu lägre grad av struktur i 

intervjuguiden eller ytterligare tester av intervjuguiden i pilotstudien.  

Pilotstudien gav inte bara tillfälle att testa intervjuguiden, det gav också tillfälle att 

uppmärksamma särskilda beteenden hos mig som intervjuare. Mitt särskilda drag var att konkludera 

respondenternas svar med ordet precis, vilket fortsatte ske i andra intervjuer i stunder av 

obetänksamhet. Respondenterna kan ha påverkats på så vis att de tolkar responsen som att vissa 

svar upplevdes önskvärda av mig.  

Respondenterna valdes genom ett bekvämlighetsurval, vilket kan anses äventyra arbetets 

vetenskaplighet genom att resultatet kan bli vinklat av att det baseras på en homogen grupp från 

liknande kontext. Samtidigt är en viss grad av homogenitet en följd av att studien fokuserar på en 

viss målgrupp. Antalet kriterier påverkar graden av homogenitet. Föreliggande studie syftade till att 

beskriva uppfattningar hos nyexaminerade förskollärare, som arbetat i maximalt två år, varför det 

primära kriteriet för deltagande har varit nyutexaminerad förskollärare. Det finns alltså utrymme 

för respondenter med skilda erfarenheter i relation till arbetsrelaterade och personliga aspekter (Bell 

& Waters, 2016; Guest et al., 2006). Vad urvalet främst innebär för studien är en låg grad av 

generalitet, med tanke på dess omfattning på tio respondenter. Det är enligt Larsson (1986) 

tillräckligt för en intressant analys, men kan anses vara otillräckligt för att dra generella slutsatser. 

Även om fenomenografiska studier inte utgår ifrån generella antaganden, anses analys av empirin 
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kunna resultera i generella antaganden (Svensson, 1997). Tolkningen av beskrivningskategorierna 

har ämnat att urskilja det generella ur det konkreta (Svensson, 1997). Då beskrivningskategorierna 

gestaltar grundläggande uppfattningar, som eventuellt kan valideras i ytterligare analys av 

utomstående, finns möjligheten att studiens resultat går att generalisera. Jag menar dock att denna 

studies omfattning och bekvämlighetsurval utgör en begränsning för att kunna generalisera 

resultatet.  

Fenomenografisk analysmetod har kritiserats som diffus och behov av tydligare anvisningar har 

påpekats enligt Åkerlind (2012). Marton (1986) menar dock att det inte går att formulera specifika 

tekniker för fenomenografisk analysmetod med tanke på dess öppna och utforskande karaktär. 

Alexanderssons (1994) beskrivning av fenomenografisk analysmetod utifrån fyra faser tillämpades 

i föreliggande studie baserat på min uppfattning av dem som tydliga beskrivningar av 

analysprocessens väsentliga delar. Den stora utmaningen upplevde jag dock i att utgå ifrån olika 

perspektiv i mina tolkningar av empirin. Larsson (1986) lyfter just perspektivskiften som viktiga 

för att presentera en nyanserad bild av fenomenet. Totalt gjordes fyra omarbetningar av resultatet. 

För varje omarbetning betraktades resultatet ur en annan vinkel och sammanställdes på ett nytt 

sätt. Eftersom analysarbetet utgår ifrån mina tolkningar, om än med ambitionen att tolka utifrån 

olika perspektiv, finns möjligheten att analysen kan analyseras utifrån ytterligare perspektiv. Detta 

relaterar Bell och Waters (2016) till som bias i resultatet, som de hävdar är en följd av att 

intervjuerna analyseras av människor vars egna uppfattningar influerar analysen medvetet eller 

omedvetet. Författarnas lösning är att involvera fler personer i analysarbetet men det är inte möjligt 

i och med denna studies omfattning, bortsett från konstruktiv kritik från handledare. Just med 

tanke på denna studies omfattning har jag dock bedömt att de omarbetningar som gjorts är 

tillräckliga för att bedöma analysen som i viss mån nyanserad. 

Resultatdiskussion 

Följande diskussion utgår ifrån studiens resultat och struktureras utifrån de två delar som utgör 

resultatet: Uppfattningar av förhållandet mellan undervisning och inflytande samt Uppfattningar av 

Barnkonventionen i relation till didaktisk kompetens och lagstiftningens yrkesrelaterade följder. Under respektive 

avsnitt relateras beskrivningskategorierna i relation till tidigare forskning, bakgrundslitteratur och 

teorilitteratur. 

Del 1 - Uppfattningar av förhållandet mellan undervisning och inflytande 

De tre beskrivningskategorier som framkom i analysen var Inflytande som grund för förskoleutbildningen, 

Inflytande genom erfarenhetsbaserad undervisning och Barnets medvetenhet om inflytande genom reflektion. 

Respondenternas uppfattningar av inflytande som didaktisk angelägenhet skiljer sig i fråga om 

synen på inflytandets didaktiska funktion.  
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Inflytande som grund för förskoleutbildningen 

I den första kategorin antas ett mer holistiskt synsätt på inflytande. Detta utgör ett grundläggande 

drag i förskolans läroplan (Skolverket, 2018). Uppfattningen kan liknas vid Vallberg Roths (2018) 

resultat där en barncentrerad undervisning framkommer som central. Vallberg Roth (2018) 

problematiserar dock pedagogens makt att avgöra barnens intressen och behov och menar att även 

den vuxnes intressen kan styra utvecklingen. I föreliggande studie lyfter respondenter utifrån denna 

uppfattningen dock ett systematiskt arbete för att dokumentera och förankra barnens intressen och 

behov i planeringen av verksamheten, vilket kan förhindra en sådan utveckling. Systematisk 

dokumentation är en väsentlig del av förskollärares arbete för att utvärdera verksamhetens förmåga 

att möta barnens behov och intressen (Skolverket, 2018). Sheridan och Pramling Samuelsson 

(2001) menar att graden av barns inflytande i förskoleutbildningens alla delar korrelerar med 

förskolans pedagogiska kvalitet. I och med respondenternas uppfattning av betydelsen i systematisk 

dokumentation och betonar ett aktivt och upptäckande förhållningssätt hos pedagogen indikerar 

detta en god kvalitet såsom Sheridan och Pramling Samuelsson (2001) avser.  

Det holistiska synsättet på inflytande kan innebära en ovana att tänka didaktiskt kring inflytande, 

vilket i sig kan vara en följd av hur undervisning uppfattas. Tidigare forskning visar att undervisning 

är ett komplext begrepp (se Hedefalk et al., 2015; Vallberg Roth & Tallberg Broman, 2018; 

Westman & Bergmark, 2014) men också att ett antal förskoledidaktiska inriktningar finns att tillgå 

(se Björklund, 2014; Björklund & Palmér, 2019; Dalgren, 2017; Thulin & Jonsson, 2018). Samtliga 

inriktningar har en barncentrerad utgångspunkt men kan fortfarande anlägga ett didaktiskt 

perspektiv, vilket är en del av dagens förskollärares yrke (Skolverket, 2018). 

Inflytande genom erfarenhetsbaserad undervisning 

Inom den andra beskrivningskategorin uppfattas inflytande som möjligt att diskutera i termer av 

undervisning, dock i relation till andra läroplansområden. Barns inflytande anses här utvecklas 

genom deras upplevelser av att få utrymme i undervisningen och utbildningen, exempelvis genom 

att uttrycka sina åsikter i samlingar och göra val. Barns aktiva deltagande är något som 

Barnrättskommittén (2009) betonat, samt betonat sambandet mellan barns respekt för mänskliga 

rättigheter och barns erfarenheter av respekt för mänskliga rättigheter. Detta kan liknas vid de två 

kategorier av utbildning om mänskliga rättigheter, nämligen delaktighet och agency, som Brantefors 

och Quennerstedt (2016) identifierat i tidigare forskning om hur mänskliga rättigheter behandlas i 

förskoleutbildning. Betoningen på att förankra barnens perspektiv och aktivt agerande motsvarar 

hur man inom denna uppfattning fokuserar på barns lärande genom erfarenheter och inte genom 

samtal och reflektion. Nämnvärt är att denna uppfattning oftare relaterade till yngre barn än äldre, 

med hänvisning till yngre barns förmåga. Enligt den fenomenografiska synen på lärande är 

erfarenheter själva grundbultarna i att utveckla sina uppfattningar och därigenom lära och 

utvecklas. Genom erfarenheter får människan djupare förståelse för fenomen i sin omvärld och 

blir bättre och bättre på att dels särskilja dem ur kontexten, dels att identifiera dess avgränsningar, 

dels att uppfatta fenomenets innebörder (Dahlgren & Johansson, 2019; Marton & Booth, 1997; 
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Marton & Pong, 2005). Att utmana barnens kunnande och erbjuda fler erfarenheter är också en 

del av förskolans uppdrag enligt läroplanen (Skolverket, 2018). Detta motiverar att inte bara 

barnens förståelser för ämnen såsom språk och matematik utvecklas, utan också att utveckla 

barnens medvetenhet och förståelse av sina rättigheter och därmed inflytandets innebörder i 

relation till deras vardag. Det har dock uppmärksammats att det finns bristande kompetens i att 

utbilda om rättigheter (Barnombudsmannen, 2015). 

Barns medvetenhet om inflytande genom reflektion 

Den tredje och slutliga uppfattningen av undervisning och inflytande utgår ifrån att inflytande kan 

utgöra ett tydligt och uttalat syfte med undervisning, där barnens lärande baseras på upplevelser, 

samtal och reflektioner utifrån syftet att medvetandegöra barnen om deras rätt till inflytande och 

vad det innebär för dem. Till skillnad från Tallberg Broman och Vallberg Roths (2019) resultat 

hänvisar respondenterna i föreliggande studie oftare till medvetenhet än till reflektion, vilket kan 

relateras till att barnets medvetenhet om sina rättigheter lyfts fram och betonats efter 

Barnkonventionens lagstiftning. Denna fördjupade uppfattning kan relateras till den tredje 

utbildningskategorin i Brantefors och Quennerstedts (2016) resultat, vilket speglar utbildning om 

mänskliga rättigheter på skolnivå. I den tredje utbildningskategorin berörs elevers medvetenhet om 

egna rättigheter, vilket den forskning som Brantefors och Quennerstedt (2016) analyserar relaterar 

till att barnen får både information och erfarenheter av sina rättigheter. Vid tiden för Brantefors 

och Quennerstedts (2016) studie hade inte Barnkonventionen antagits som svensk lag vilket kan 

inverka på vad tidigare forskning om utbildning om mänskliga rättigheter har fokuserat på. Nu när 

Barnkonventionen faktiskt är svensk lag, bör inga tvivel finnas om att inte bara barnets rättigheter 

ska säkerställas i samtliga delar svenska skolväsendet men också barnens medvetenhet om sina 

rättigheter. Alltså kan framtida forskning tänkas fokusera på hur barns medvetenhet om sina 

rättigheter utvecklas även inom förskoleutbildning. Baserat på respondenter i föreliggande studie 

finns didaktiska ambitioner att utveckla barnets medvetenhet om sina rättigheter som ett väsentligt 

syfte med att undervisa om inflytande, men graden av medvetande är en relevant diskussion 

(Gustafsson, 2011). Enligt Barnrättskommitténs (2005) sjunde kommentar betonas att barn ska få 

utrymme att utöva alla sina rättigheter i förskolan men i relation till sin kapacitet. Med förståelsen 

att kapacitet utvecklas i relation till lärande, kan detta betraktas ur ett fenomenografiskt perspektiv 

som att barns kapacitet kan utvecklas i takt med att de får erfarenheter om sina rättigheter. Detta 

problematiserar då att barns kapacitet tenderar att bedömas i relation till exempelvis ålder istället 

för erfarenheter. Brantefors och Quennerstedt (2016) tillstår att ålder påverkar lämplig nivå men 

problematiserar samtidigt hur ålder kan bli en faktor som bromsar in potentiell utveckling hos det 

enskilda barnet, ifall förskolläraren har en alltför förenklad bild av vad barn förväntas klara i vissa 

åldrar. Detta är viktigt att begrunda med tanke på vuxnas maktposition som beslutsfattare i frågor 

som rör barn.  

Avslutningsvis framhåller samtliga respondenter vikten av ett lyhört och flexibelt 

förhållningssätt gentemot barns perspektiv, i strävan att forma både förskoleutbildningen och 
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undervisningen utifrån barnens intressen och behov och samtidigt i relation till förskolans läroplan. 

Resultatet går i linje med Tallberg Broman och Vallberg Roths (2019) resultat, där lyhördhet 

framkommer som en ledande diskurs och en nära relation till styrdokumenten. I rapporten lyfts 

dock att studiens förskollärarrespondenter förhåller sig kritiskt till styrdokumenten i de fall som 

deras egna erfarenheter visar något annat (Tallberg Broman & Vallberg Roth, 2019). 

Respondenterna i föreliggande studie, som är nyutexaminerade med olika mängd erfarenheter av 

pedagogiskt arbete bakom sig, förhöll sig inte kritiskt till läroplanen, vilket kan förklaras med att 

syftet med intervjuerna i första hand var att nå respondenternas uppfattningar. Några respondenter 

lyfte dock motsättningar mellan Barnkonventionen och styrdokumenten, vilket kan tolkas som ett 

kritiskt förhållningssätt.  

Del 2 - Uppfattningar av Barnkonventionen i relation till didaktisk kompetens och 

lagstiftningens yrkesrelaterade följder 

I denna del relateras inflytande som barnets rättighet utifrån Barnkonventionen. Detta leder till en 

fördjupning i förskollärarnas uppfattningar av didaktisk kompetens om Barnkonventionen och hur 

de uppfattar lagstiftningens yrkesmässiga följder. Här framkom beskrivningskategorierna Behov av 

didaktisk kompetens om Barnkonventionen, Uppdraget att levandegöra Barnkonventionen och Behov av reflektion 

över motsättningar i styrdokumenten. 

Behov av didaktisk kompetens om Barnkonventionen 

En majoritet av denna studies respondenter uttryckte en saknad av didaktisk kompetens om 

Barnkonventionen, vilket relateras till hur Barnkonventionen togs upp under 

förskollärarutbildningen. Det innebar en ytlig kunskapsinlärning, där respondenterna fick bekanta 

sig med Barnkonventionens innehåll men inte skapa kopplingar mellan teori och praktik. Sedan 

Barnkonventionen lagstiftades i januari 2020 har respondenterna upplevt ett ökat fokus på 

fortbildning, vilket uppfattats som välbehövt. En avgörande skillnad för förskollärarnas 

kompetensutveckling är möjligheten att relatera Barnkonventionen till den egna verksamheten 

både enskilt och med kollegor, vilket stärks av de respondenter som uppfattat detta som nyckeln 

till sin egen kompetensutveckling men också av den respondent som saknat kopplingen mellan 

teori och praktik. Den fenomenografiska synen på lärande och kunskap relaterar till vilka 

erfarenheter individen har. Variationer i individers uppfattningar antas grundade i vilka aspekter av 

fenomenet som synliggjorts (Alexandersson, 1994; Marton & Booth, 1997). Utifrån detta kan 

respondenternas i stort sett eniga uppfattning av behovet av didaktisk kompetens om 

Barnkonventionen tyda på att förskollärarutbildningen behöva utvecklas gällande hur 

förskollärarstudenterna får kunskap om Barnkonventionen. Respondenternas uppfattning speglar 

ett behov av att relatera teoretisk kunskap om Barnkonventionen till praktisk, didaktisk tillämpning 

i barngrupp. Detta är önskvärt med tanke på den uppmärksammade kunskapsbristen 

(Barnombudsmannen, 2015).  
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Uppdraget att levandegöra Barnkonventionen 

Respondenterna uttrycker att lagstiftningen inte inneburit några större förändringar i deras 

yrkesutövning, med tanke på att det redan präglas av Barnkonventionens värderingar. Däremot 

uppfattas uppdraget att levandegöra Barnkonventionen i verksamheten som en yrkesrelaterad 

konsekvens av att Barnkonventionen lagstiftats. Svensk förskola utgår från Barnkonventionens 

innehåll och tidigare läroplaner har varit starkt kopplade till skrivningar i Barnkonventionen 

(Gustafsson, 2011; Skolverket, 2016; Quennerstedt, 2019). Trots detta har Barnkonventionen 

framstått för denna studies respondenter som relativt osynlig, som ett dokument i skymundan som 

nu ska synliggöras. Det kan förklaras med hänvisning till beskrivningskategorin ovan om 

respondenternas uppfattning av avsaknad fördjupad kompetens om Barnkonventionen i 

förskollärarutbildningen, tillsammans med det faktum att det först är i Lpfö 18 (2018) som 

Barnkonventionen uttryckligen synliggörs. Värderingarna känns självklara för förskollärare, vilket 

i sig är grundläggande, men i och med Barnkonventionens direktiv att barnen ska vara medvetna 

om sina rättigheter, att Barnkonventionen nu är lag samt att förskolan ska bedriva undervisning 

ställs ofrånkomligen frågan om hur Barnkonventionens innehåll ska arbetas med didaktiskt. Med 

andra ord handlar detta om att levandegöra Barnkonventionen i verksamheten, vilket lyfts av 

studiens respondenter som en utmaning och en konsekvens av en lagstiftad Barnkonvention. I 

studiens resultat framkom en uppfattning, om än mindre förekommande än de andra 

uppfattningarna, som resonerade didaktiskt om Barnkonventionen, mer specifikt om hur 

inflytande kan fokuseras i undervisning. Förskollärarna tar då stöd i material från exempelvis 

Barnombudsmannen för att uppnå sin målsättning att barnen ska utveckla medvetenhet om sina 

rättigheter, exempelvis sin rätt till inflytande. Återigen kan dock betydelsen av didaktisk kompetens 

betonas, vilket Sheridan och Pramling Samuelsson (2001) förbinder med pedagogisk kvalitet och 

som Brantefors och Quennerstedt (2016) framhåller som nödvändigt i fråga om diskussioner om 

didaktiskt innehåll och processer i utbildning om mänskliga rättigheter vilket kan relateras till 

utbildning om barnets rättigheter. 
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Konklusion 

I denna avslutande del dras slutsatser utifrån studiens resultat i relation till studiens syfte och 

forskningsfrågor. Jag anser att studiens syfte och forskningsfrågor har besvarats genom studiens 

resultat och diskussion. Syftet var att undersöka nyutexaminerade förskollärares uppfattningar av 

förhållandet mellan undervisning och inflytande, vilket konkretiserades och fördjupades genom tre 

forskningsfrågor som tas upp nedan. Avslutningsvis ges förslag till vidare forskning. 

Didaktisk kompetens om barns inflytande 

Den första forskningsfrågan, Vilka uppfattningar har nyexaminerade förskollärare om barns inflytande i 

relation till undervisning?, besvaras som att de nyutexaminerade förskollärare som deltagit i studien 

uppvisar tre uppfattningar av förhållandet mellan undervisning och inflytande: Inflytande som grund 

för förskoleutbildningen, Inflytande genom erfarenhetsbaserad undervisning samt Barns medvetenhet om inflytande 

genom reflektion. Beskrivningskategorierna ämnar gestalta kvalitativt skilda meningsinnehåll och 

avgränsningar som tillskrivs fenomenet inom respektive uppfattning. De kvalitativa skillnaderna 

mellan uppfattningarna utgår ifrån vilken betydelse inflytande ges i undervisningen och varierar 

från en didaktiskt oreflekterad i den förstnämnda uppfattningen, till ett mer didaktiskt synsätt på 

inflytande i den andra uppfattningen och slutligen en didaktiskt målmedveten uppfattning av 

inflytande som en rättighet som barnen kan bli medvetna om genom samtal och reflektion. Dessa 

uppfattningar genererar i sin tur olika utrymme för barnens inflytande, men också olika 

förutsättningar för barnen att utveckla den medvetenhet de har rätt till om sina rättigheter, här 

avseende rätten till inflytande.   

Tidigare forskning betonar vikten av didaktisk kompetens både för förskolans kvalitet men 

också särskilt för utbildning om mänskliga rättigheter (Sheridan & Pramling Samuelsson; 

Brantefors & Quennerstedt). Ett didaktiskt förhållningssätt kring Barnkonventionen, och därmed 

även barns rätt till inflytande, utgör därmed en nödvändig kompetens hos förskollärare för att 

uppnå god pedagogisk kvalitet och Barnkonventionens intention att barn ska bli medvetna om sina 

rättigheter. Förskoledidaktiska inriktningar med fokus på lek, helhet, lyhördhet och flexibilitet finns 

att tillgå (Björklund, 2014; Björklund & Palmér, 2019; Dalgren, 2017; Thulin & Jonsson, 2018). En 

slutsats att dra från denna studie är alltså inflytande, med hjälp av sagda förskoledidaktiska 

inriktningar, kan betraktas ur ett didaktiskt perspektiv utifrån didaktikens vad, hur och varför, för 

att barnet ska få utveckla sitt inflytande men också sin medvetenhet om sin rätt till inflytande. 

Behov av didaktisk kompetens om Barnkonventionen och behov av 

reflektion över motsättningar i styrdokumenten 

I denna del besvaras studiens andra och tredje forskningsfråga, nämligen Hur uppfattar de 

nyexaminerade förskollärarna utbildningens betydelse för sin nuvarande didaktiska kompetens om 
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Barnkonventionen? och Hur uppfattar de nyutexaminerade förskollärarna att lagstiftningen har påverkat deras 

yrkesutövande? 

I relation till den andra forskningsfrågan utvecklades beskrivningskategorin Behov av didaktisk 

kompetens om Barnkonventionen, som baseras på de nyutexaminerade förskollärarnas uppfattning av 

en bristande kunskapsutveckling under förskollärarutbildningen i fråga om kopplingar mellan teori 

och praktik om Barnkonventionen. Uppfattningen styrks av att respondenterna uppfattade 

fortbildning som ett nödvändigt komplement, med hänvisning till möjligheten att fördjupa sina 

kunskaper i relation till sin verksamhet. Min slutsats är att förskollärarutbildning kan behöva se 

över hur Barnkonventionen behandlas i utbildningen med tanke på att bristfälliga kompetenser hos 

yrkesutövande har uppmärksammats (Barnombudsmannen, 2015) Förslagsvis kan den 

verksamhetsförlagda utbildningen fungera som ett ypperligt tillfälle för förskollärarstudenter att 

fördjupa sin kunskap om teori och praktik i relation till didaktiskt arbete med Barnkonventionen.  

I relation till studiens tredje forskningsfråga om yrkesrelaterade konsekvenser framkom 

beskrivningskategorierna Uppdraget att levandegöra Barnkonventionen och Behov av reflektion över 

motsättningar i styrdokumenten. Uppdraget att levandegöra Barnkonventionen uppfattas som att 

synliggöra ett dokument som i vissa aspekter befunnit sig i skymundan. Den uppfattas levandegöras 

genom att undervisa utifrån Barnkonventionen.  

Inom den andra beskrivningskategorin belyses att Barnkonventionen kan komma att diskuteras 

i relation till varje enskild verksamhet och hur arbetslagen ska förhålla sig till motsättningar i 

styrdokument eller mellan olika parter. Min slutsats är att trots att Barnkonventionens värderingar 

präglar den svenska förskolan behövs alltså praktiknära diskussioner om hur den ska levandegöras, 

vilket återigen kräver didaktisk kompetens, samt reflektioner på arbetsplatser om hur eventuella 

motsättningar i styrdokumenten ska bemötas. 

Denna studie har fokuserat på hur nyutexaminerade förskollärare uppfattar förhållandet mellan 

undervisning och inflytande, men också hur de uppfattar Barnkonventionen efter lagstiftningen. 

Med tanke på studiens begränsade omfattning kan en större studie genomföras om hur svenska 

förskollärare uppfattar förhållandet mellan undervisning och inflytande, i syfte att kartlägga i vilken 

grad didaktiska diskussioner behöver föras och med siktet på att utveckla förskollärares didaktiska 

kunnande om Barnkonventionen, om barns medvetande om sina rättigheter och om inflytande 

som en didaktisk möjlighet.  
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Bilagor 

Bilaga 1. Informationsbrev 

Informationsbrev om studie 

 

Syftet med studien är att undersöka nyutexaminerade förskollärares uppfattningar om 

undervisning utifrån Barnkonventionen i förskoleverksamhet, med särskilt fokus på barns rätt 

till inflytande. Deltagandet i studien sker i form av en intervju som pågår cirka 25–45 minuter. 

Endast frågor utifrån studiens syfte kommer att ställas.  

 

Datainsamling sker genom ljudinspelning på mobiltelefon, för att underlätta databearbetning. 

Insamlad data kommer att analyseras under april 2020. Data kommer att hanteras och förvaras på 

sådant sätt att ingen obehörig kan ta del av den, samt avskilt från personuppgifter. I redovisningar 

av studien kommer alla personuppgifter vara borttagna. Deltagandet i studien är frivilligt. 

Deltagandet kan avbrytas när som helst, även efter att datainsamlingen är genomförd. Ingen 

ekonomisk ersättning ges. 

 

 

Studiens handledare:  

Maria Hedefalk 

Lektor i didaktik vid Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier 

Uppsala universitet 

Email: xxxxx 

 

Student:  

Malin Olsson 

Email: xxxxx 

Telefon: xxxxx 

 

 

  



 

 50 

Bilaga 2. Medgivandebrev 

Medgivande till deltagande i studie 

Studien, som rör undervisning utifrån Barnkonventionen i förskolan, kommer att utföras inom 

ramen för ett examensarbete för magisterexamen. Studien utförs av Malin Olsson som går 

Masterprogram i utbildningsvetenskap, Institutionen för pedagogik, didaktik och 

utbildningsstudier vid Uppsala universitet. 

Jag ger härmed mitt medgivande till att medverka i ovan nämnda studie.  

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

intervjuas och att samtalet spelas in, samt att intervjun kommer att analyseras. Jag har förstått 

vad studien innebär och vill delta i studien. 

Jag vet 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 ekonomisk ersättning utgår samt att min medverkan är frivillig och 

när som helst kan avbrytas av mig.  

Deltagarens namn: ………………………………………………………………….. 

Email: …………………………………………………………………………….. 

Telefon: ……………………………………………………………………………. 

 

Studiens handledare:  

Maria Hedefalk 

Lektor i didaktik vid Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier 

Uppsala universitet 

Email: xxxxx 

 

Student: Malin Olsson 

Email: xxxxx 

Telefon: xxxxx 

 

....................................................................... 

Ort och datum    

 

....................................................................... ................................................................ 

Underskrift deltagare     Underskrift student 

Blanketten skrivs under i samband med intervju 
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Bilaga 3. Intervjuguide (original) 

Bakgrund och utbildning 

● Kan du berätta om din bakgrund och din väg till förskolläraryrket? 

● Utbildningsår?  

● Hur upplevde du utbildningen?  

○ Kan du berätta om de viktigaste lärdomarna från utbildningen? 

Begreppsuppfattning 

● Om jag säger barns inflytande i förskolan. Vad tänker du då? 

○ Fokusera: Förskolan - olika aktiviteter/sammanhang. 

● Hur ser du på förhållandet mellan barns inflytande och deras utveckling&lärande? 

○ Följdfrågor: Kan du beskriva det närmare?  

Undervisning i förskolan - Didaktiska val 

● Din egen undervisning i förskolan. Vad karaktäriserar den?  

○ De viktigaste kärnpunkterna 

○ Förhållningssätt, val av innehåll, undervisningsformer... 

● Vad har du för erfarenheter av barns inflytande i din undervisning? 

● Nu får du fortsätter tänka på undervisning för att stärka barns inflytande - i den bästa 

av världar….... 

○ … vilket innehåll tänker du passar sådan undervisning? VARFÖR 

■ Ämnen; Material 

■ Fler exempel? 

○ … hur tänker du att sådan undervisning kan genomföras? VARFÖR 

■ Vilka former (lek, skapande, läsning, etc) är mer gynnsamma? 

■ Fler exempel? 

○ … skulle den variera mellan Yngre vs. Äldre? 

● Din syn på hur undervisning stärker barns inflytande… Hur har den utvecklats och 

formats? 

○ Vilken roll har utbildningen spelat - särskilda lärdomar eller Inget alls?  

((Visa info om grundprinciperna i BK)) 

Barnkonventionen 

● Om jag säger Barnkonventionen. Vad tänker du då? 

○ Följdfråga? 

● BK blev lag i Sverige den 1 januari 2020. Hur tror du det påverkar förskolans värld? 

○ Har detta uppmärksammats på din arbetsplats?  

○ Har din chef eller kollegor samtalat/förberett samtal om detta? 

● Hur tolkar du att förskollärare ska förhålla sig till den?  

■ Ska den/kan den användas på något sätt i yrkets olika delar? Vilka?  

● Utifrån infon om BK. Hur förhåller sig ditt arbete till det?  

○ Likheter/paraleller - skillnader? 

● Vad anser du att barnen behöver lära kring sina rättigheter? 

● Din utbildning - Har den behandlat BK?  

● Vad har utbildningen givit dig som hjälper dig i detta arbete? 

● Kan du återge något om hur utbildningen har utbildat om demokrati i förskolan?  

● Kan du minnas ifall utbildningen behandlade barnkonventionen? 
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Följdfrågor 

Har du fler exempel?  

Kan du beskriva det närmare?  

Kan du ge en mer detaljerad beskrivning?  

Hur reagerar du då?  

Tolkningsfrågor - för att klargöra/sammanfatta ett svar från intervjupersonen  

 

Barnkonventionens grundprinciper 
Hämtade från Barnombudsmannens hemsida  

Utifrån de fyra grundprinciperna ska man läsa resterande artiklar i barnkonventionen. Man 

kan likna dem vid ett par glasögon där grundprinciper är linsen vi ser de övriga artiklarna 

igenom. Rättigheterna relaterar till varandra och tillsammans formar de en attityd till barn 

som man kan säga utgör barnkonventionens barnsyn. 

● Artikel 2 handlar om alla barns lika värde och rättigheter. Ingen får diskrimineras (tänk de 

7 diskrimineringsgrunderna). Barnkonventionen gäller för alla barn som befinner sig i ett land 

som har ratificerat den. 

● Artikel 3 anger att det i alla åtgärder som rör barn i första hand ska beaktas vad som 

bedöms vara barnets bästa. Begreppet ”barnets bästa” är konventionens grundpelare och har 

analyserats mer än något annat begrepp i barnkonventionen. Vad som är barnets bästa måste 

avgöras i varje enskilt fall och hänsyn ska tas till barnets egen åsikt och erfarenhet. 

● Artikel 6 understryker varje barns rätt till liv, överlevnad och utveckling. Artikeln handlar 

inte bara om barnets fysiska hälsa utan också om den andliga, moraliska, psykiska och sociala 

utvecklingen. 

● Artikel 12 lyfter fram barnets rätt att bilda och uttrycka sina åsikter och få dem beaktade 

i alla frågor som berör honom eller henne. När åsikterna beaktas ska hänsyn tas till barnets 

ålder och mognad. 

Barnkonventionen i förskolepedagogers arbete 
Idén hos FN:s barnrättskommitté var att principerna ska spela en roll i all diskussion om 

konventionens genomförande. Till exempel då man diskuterar den svenska förskolan ska 

frågor om de fyra principerna tas upp.  

● Frågor kring icke-diskriminering – har alla barn tillgång till förskola på lika villkor?  

● Om barnets bästa – har vår pedagogik ett barnperspektiv?  

● Om rätten till utveckling – ger vår verksamhet varje barn möjlighet att utvecklas 

utifrån sina förutsättningar?  

Och, slutligen - den här studiens huvudfokus: 

● Om barns möjlighet att delta och dela med sig av sina åsikter – är verksamheten 

demokratisk, kan barnen påverka förskolans miljö och pedagogiska innehåll? 

Artiklar som relaterar till barns rätt till delaktighet och inflytande 
Hämtad från Barnombudsmannens hemsida: om inflytande för dig under 18 år 

Dessa artiklar i barnkonventionen handlar om din rätt till delaktighet och inflytande: 

12. Du har rätt att uttrycka dina åsikter i alla frågor som rör dig. Vuxna ska lyssna och ta 

hänsyn till dina åsikter. När en myndighet eller domstol hanterar eller beslutar i en fråga som 

rör dig ska du få möjlighet att komma till tals. 

13. Du har yttrandefrihet. Det betyder att du har rätt att söka efter, ta emot och sprida 

information och tankar. 

14. Du har rätt att tänka och tycka vad du vill. Du har rätt att följa din övertygelse och att ha 

vilken religion du vill. Dina föräldrar får vägleda dig, men aldrig bestämma över dina tankar. 

15. Du har rätt att vara medlem i föreningar och att välja att gå ur föreningar. Du får också 

delta i möten så länge de är fredliga. 
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Bilaga 4. Intervjuguide (förenklad version till resondenter) 

Intervjuguide 

Bakgrund och utbildning 

● Bakgrund och väg till förskolläraryrket 

● Utbildningsår 

● Upplevelse av utbildningen 

○ Viktigaste lärdomarna 

Begreppsuppfattning 

● Om jag säger barns inflytande i förskolan. Vad tänker du då? 

○ Fokusera: Förskolan - olika aktiviteter/sammanhang. 

● Hur ser du på förhållandet mellan barns inflytande och deras utveckling och lärande? 

 

Undervisning i förskolan - Didaktiska val 

● Din egen undervisning i förskolan. Vad karaktäriserar den?  

○ De viktigaste kärnpunkterna 

○ Förhållningssätt, val av innehåll, undervisningsformer... 

● Vad har du för erfarenheter av barns inflytande i din undervisning? 

● Nu får du fortsätter tänka på undervisning för att stärka barns inflytande - i den bästa 

av världar….... 

○ … vilket innehåll tänker du passar sådan undervisning? Varför? 

■ Ämnen; Material 

○ … hur tänker du att sådan undervisning kan genomföras? Varför? 

■ Vilka former (lek, skapande, läsning, etc) är mer gynnsamma? 

○ … skulle undervisningen variera beroende på barnens ålder? Varför? 

● Din syn på hur undervisning stärker barns inflytande… Hur har den utvecklats och 

formats? 

○ Vilken roll har utbildningen spelat - särskilda lärdomar eller Inget alls?  

Barnkonventionen 

((Du får se lite info om grundprinciperna i Barnkonventionen - se längst ner i detta 

dokument)) 

● Om jag säger Barnkonventionen. Vad tänker du då? 

● Barnkonventionen blev lag i Sverige den 1 januari 2020. Hur tror du det påverkar 

förskolans värld? 

○ Har detta uppmärksammats på din arbetsplats?  

○ Har din chef eller kollegor samtalat/förberett samtal om detta? 

● Hur tolkar du att förskollärare ska förhålla sig till den?  

● Utifrån infon du fått om Barnkonventionen. Hur förhåller sig ditt arbete till det?  

○ Likheter/skillnader till ditt nuvarande arbetssätt? 

● Vad anser du att barnen behöver lära kring sina rättigheter? 

● Kan du minnas ifall utbildningen behandlade barnkonventionen? 

● Vad har utbildningen givit dig som hjälper dig i detta arbete? 

● Kan du återge något om hur utbildningen har utbildat om demokrati i förskolan?  


