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Förord	  
Jag vill börja med att tacka alla som har varit med och bidragit till denna studie. Först vill jag 
tacka min handledare på Uppsala Universitet som har hjälpt mig genom att komma med tips 
och idéer på vad jag och hur jag kan göra. Sen vill jag rikta ett stort tack till de förskolor och 
den personal som har ställt upp och svarat på intervjufrågorna. Det har varit en stor hjälp och 
mycket intressant att höra era svar. Sist men inte minst vill jag tacka min familj och mina 
vänner som har hjälpt och stöttat mig under arbetet med studien. 
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Sammanfattning	  
I FN: Barnkonvention står det bland annat att barnets bästa ska komma i det främsta rummet. 
Syftet med den här studien var att se hur barnets bästa efterlevs på förskolor utifrån ett 
barnperspektiv och ett barns perspektiv. För att ta reda på detta  utfördes intervjuer av 
förskolepersonal på två olika förskolor i en kommun i mellersta Sverige. Under intervjuerna  
framkom det att det är viktigt att man ser till att barnen känner sig trygga och att man har en 
bra kontakt och en god relation till barnets föräldrar. Att säga vad som är barnets bästa är 
dock väldigt svårt om inte omöjligt, då det är något som man inte riktigt kan veta i förväg. Då 
det är svårt att säga vem som vet vad som är bäst för barnet kan det vara väldigt svårt för 
förskolepersonalen att följa barnkonventionen även om man försöker och strävar efter det. 
 

Nyckelord: Barnets bästa, barnperspektiv, barns perspektiv 
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1 Inledning	  
FN:s barnkonvention om barns rättigheter är sedan början av 1990-talet ratificerad i Sverige 
vilket betyder att Svenska staten och dess myndigheter, kommuner och andra organ ska följa 
den. I artikel 3 i barnkonventionen om barns rättigheter så står det att Barnets bästa alltid ska 
komma i det främsta rummet vid åtgärder som rör barn. (Unicef 2014 s,7; Gustavsson 2011 s, 
169; Barnombudsmannen, 2015; Rädda Barnen 2015; Bris, Barnens rätt i samhället, 2015; 
Regeringskansliet, 2010 sid 34). Som blivande förskollärare kan jag inte låta bli att fundera på 
hur de som arbetar med barnen i förskoleverksamheten dvs. pedagogerna och förskolechefen 
förhåller sig till barnkonventionen och om den pedagogiska personalen arbetar utifrån barnets 
bästa och hur de arbetar med den. Har barnen kunskap och efarenhet att avgöra vad som är 
deras bästa? Får barnen vara med och säga vad de anser eller tycker om verksamheten eller 
utgår pedagogerna från sina egna erfarenheter och tidigare kunskap? Som blivande 
förskollärare ser jag det som en självklarhet att man ska fråga barnen vad de tycker och tänker 
om förskolans verksamhet och ev förändringar som görs, men frågan är om man verkligen gör 
det. Man kanske pratar om att man ska kolla med barnen men när det väl är dags så gör man 
kanske inte det för att man utgår från att man vet vad de kommer säga och utgår då från 
barnperspektiv där de av erfarenheter tror sig veta vad barnen tycker. Eller utgår de från barns 
perspektiv, där fokus ligger på vad barnets egen värld och på vad de tänker och tycker 
(Pramling Samuelsson, Sommer & Hundeied 2011 s, 6). Hur ser det ut på förskolan idag? För 
att kunna efterfölja barnkonventionen och barnets bästa räcker det inte att se barngruppen som 
en helhet utan att man måste se till varje enskilt barn (Unicef 2014 s, 7). Stämmer detta på 
dagens förskolor att man ser till barnets bästa utifrån varje enskilt barn eller drar man alla 
över en kam? Vad säger förskollärarna om detta, är det något som de själv tänker på eller 
händer det bara av sig själv? 

 

1.1 Syfte:	  

Enligt barnkonventionen ska förändringar i förskoleverksamheten analyseras såväl ur ett 
barnperspektiv som ur barns perspektiv. Det senare innebär att de barn som berörs av 
förändringar i verksamheten ska ges möjlighet att ge sina synpunkter på dessa. Den 
föreliggande studien syftar till att undersöka på vilket sätt barnkonventionens artikel 3 
(Barnets bästa) efterlevs i förskolan.  
 

 

1.2 Frågeställningar	  

1. Hur tolkar förskolepersonal Barnkonventionens uttryck barnets bästa? 
2. Hur uppfattar förskolepersonal att man arbetar med utgångspunkt i 

Barnkonventionens uttryck barnets bästa? 
3. Hur uppfattar förskolepersonal att man hanterar olika dilemman i arbetet med 

utgångspunkt i Barnkonventionens uttryck barnets bästa? 
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2 Bakgrund	  
Barnkonventionen eller FN:s konvetion om barnens rättigheter antogs den 20 november 1989 
av FN:s generalförsamling (Barnombudsmannen 2015).  Man började diskutera den redan 
1979 i Genéve, där det uppkom diskussioner om hur man skulle se till barnens rättigheter i ett 
förhållande till föräldrarnas ansvar (Gustavsson 2011 s, 93). Barnkonventionen innehåller 54 
artiklar varav alla är lika vikiga men det finns fyra grundläggande principer som man alltid 
ska beakta när det handlar om frågor som rör barn.  
Alla barn har samma rättigheter och lika värde oavsett bakgrund.  
Vid beslut så ska man alltid beakta barnets bästa. 
Alla barn har rätt till ett liv och att utvecklas.  
Alla barn har rätt till att få säga vad de tänker och få sina tankar respekterade.  
De länder som har ratificerat barnkonvention vilket Sverige har gjort är skyldiga att se till att 
barnkonventionen följs (Unicef 2009). Sverige ratificerade Barnkonventionen 1990 och har 
sedan dess en skyldighet att följa den (Socialstyrelsen 2012). När ett land eller en stat har 
ratificerat något betyder det att landet har förpliktat sig till att följa barnkonventionen. Idag 
har 195 länder ratificerat barnkonventionen. Det är idag bara USA och Sydsudan som inte har 
ratificerat den (Unicef 2015). I och med att Sverige har ratificerat barnkonventionen har vi 
därmed åtagit oss att följa den. Den är juridisk bindande men den gäller inte som svensk lag, 
något som Unicef vill att den ska göra. Det är regeringen och riksdagen som har det yttersta 
ansvaret för att konventionen genomförs. I  Sverige det är Barnombudsmannen och olika 
organisationer däribland Unicef som ser till att Barnkonventionen efterlevs (Unicef 2015). 
Var femte år genomför barnrättskommittén däribland barnombudsmannen en gransking av 
hur konventionen följs i Sverige (Gustavsson 2011 s, 157). I skollagen framstår barnets bästa 
som en utgångspunkt i alla form av utbildning (Forsberg 2014 s, 630 & 646). 
Barnkonventionen gäller varje enskilt barn. Det räcker inte att forma verksamheten efter hela 
gruppen utan pedagogerna måste titta på vad varje enskilt barn behöver för att utvecklas och 
stärkas. FN:s barnrättskommitté menar att när en stat, kommun eller när förskolan fattar ett 
beslut som berör ett barn måste man alltid se till eller ta reda på vad som är det aktuella 
barnets/barnens bästa (Gustavsson 2011 s, 55 & 56) 
Lars H Gustavsson (2011 s, 57) menar att det finns problem när det gäller att följa 
konventionens artikel om att se till barnets bästa. Vem bestämmer vad som är det bästa för 
barnet? Är det barnets föräldrar, de professionella, som t.ex. förskollärare, en domstol, eller 
rentav barnet själv? Gustavsson (2011 s, 59) menar även att artikel 3 Barnets bästa utgör 
själva grundbiten i FN;s Barnkonvention. Barnets bästa ska hela tiden vara vårt riktmärke som 
vi alltid ska föjla. Gustavsson brukar se det som en lysande fyr som man kan ana borta vid 
horisonten, det är dit vi ska men att vi inte kan ta raka vägen dit då det kan finnas vissa stopp 
på vägen. 

2.1 Litteraturöversikt	  

Den tidigare forskningen angående barns bästa förefaller vara inriktad på fyra olika områden, 
dessa områden är skrivna i kursiv stil nedan. Gonzalez-Mena & Stonehouse (1995) menar att 
alla som jobbar med barn bör alltid ha barnets bästa intresse för ögonen och arbeta efter det 
och de menar att det finns vissa situationer när barnets bästa intresse är självklart. Det kanske 
inte alltid är de som arbetar med barnet som vet vad som är bäst för barnet. I ett exempel 
menar en mamma till en tvåring att det är bättre för barnet att vara uppe istället för att sova 
under vilan, för att det är bäst för barnet. Här måste man då som pedagog se till helheten, 
kanske är det  mamman som har rätt eller att man som pedagog upptäcker att barnet behöver 
sova. De menar att man som professionell kanske inte alltid har de rätta svaren om vad som är 
bäst för barnet. 
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Rutanen et al. (2013) fokuserar på utbildning för yngre barn i Finland och Brasilien. I deras 
analys så kan man se att karakteriseringen av barns bästa när det gäller plats för vård, 
utbildning och välfärd varierar och att man ser på dessa med ”olika ögon i länderna. I båda 
länderna anser man att det är föräldrarna som har det största ansvaret för barnets bästa men att 
definitionen av det bästa eller det rätta stället för barnen eller vem som är rätt person att ta 
hand om barnet är djupt relaterade till de ekonomiska, politiska och till de sociala 
förhållandena i länderna. Sammanfattningsvis kan man säga att båda länderna följer de 
politiska riktlinjerna för uppnå principen om barnets bästa även de politiska riktlinjerna kan se 
olika ut länderna emellan. Och att man tänker olika på utbildning av de barnen. T.ex. i 
Brasilien ser man det som en chans till att minska fattigdomen, vilket inte är något som man 
tänker på lika mycket i Finland. Även om det finns skillnader mellan hur länderna tänker 
kring utbildning, vård och omsorg av barn är grundtanken ändå den samma att man ska sträva 
efter det som är bäst för barnet. 

Hosking & Ripper (2012) har studerat barn i samkönade familjer (och jämfört med barn i 
olikkönade familjer). De menar att i alla debatter som handlar om barn är det viktigt att 
barnen får utrymme och barnen känner att man lyssnar på dem. 
Kersey & Masterson (2009) har en mer normativ utgångspunkt och beskriver vad man som 
pedagog kan göra för att skapa en bättre kontakt med barnet och barnets 
föräldrar/vårdnadshavare. De skriver bland annat att det är viktigt att man delar med sig av 
information till föräldrarna. Att det är för barnets bästa som man skapar en bra relation till 
föräldrarna och till barnen själva. Genom att man som pedagog tidigt börjar skapa en relation 
med familjen så kan man hjälpa barnet/barnen att bli socialt och känslomässigt kompetent 
samt att även göra bättre från sig i skolan (resultat). Ett resultat av detta är att barnet har färre 
beteendeproblem både hemma och på förskolan. Ju tidigare man började skapa dessa 
relationer desto bättre är det för barnen. 

Miller (2005) nämner också att det är viktigt att man skapar en trygghet åt barnen, och menar 
att när barnen kände sig trygga började de att bygga relationer till andra barn och började även 
lita mer på de personer som de har runt omkring sig. Alla dessa studier utgick från artikel 3 
(Barnets bästa) i barnkonventionen, vilken även ligger till grunden för denna undersökning. 
Något som går att konstatera är att det verkar finnas ytterst få studier om hur barnets bästa 
tillgodoses i förskolan. 
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3 Teoretiska	  utgångspunkter	  
Det är viktigt att man skiljer på barnperspektiv och barns perspektiv då dessa begrepp har helt 
olika betydelser även om de ändå påminner om varandra. 

Barnperspektiv är hur vi vuxna beskriver barnens eller barnets situation. Gunilla Halldén 
menar att ett barnperspektiv kan vara både något ideologiskt och något metodologiskt. 
Barnperspektivet är något som man använder flitigt inom politiken och dess retorik. Det har 
även en stark metodologisk ställning inom barndomsforskningen (Halldén 2012 s, 169). 
Halldén skriver att barnperspektiv skrivet som ett sammansatt ord är ett perspektiv där fokus 
ligger på att man vill ta tillvara på barnens egna villkor och verkar för deras bästa. Det kanske 
är bra om pedagogen tänker på aktiviteten en extra gång innan den genomförs detta för att det 
ska bli så bra som möjligt för barnet (Halldén 2012 s, 170). Även om barnperspektivet är 
centrerat runt barn kommer det alltid att vara vuxna som representerar  perspektivet och dess 
objektifiering av barnen. Vuxna använder sig av barnperspektiv för att får få förståelse för 
barns perspektiv (Pramling Samuelsson, Sommer & Hundeide 2011 s, 6). Inom forskning  
brukar man prata om att barnperspektiv har två sidor. Ena sidan ett stadium av barns ställning 
i samhället, andra sidan ett staduim av barnets agerande (Halldén 2012 s, 171). När man 
pratar om begreppet allmänt i diskussioner innefattar det både barns perspektiv och ett 
perspektiv där barnen är i fokus (Halldén 2012 s, 170). För att vi som pedagoger eller 
föräldrar ska bli medvetna om de yngre barnens förmågor där deras perspektiv kan spåras  
måste vi leta efter dem och tro på att de existerar. Vilket betyder att barnperspektiv är en 
förutstättning för att vi ska se barnets perspektiv. Vi kan med andra ord inte beskriva ett barns 
perspektiv om vi inte kommer ihåg barnperspektivet (Pramling Samuelsson, Sommer & 
Hundeide 2011 s, 194). Vi behöver alltså veta vad barns perspektiv är för att vi ska kunna 
beskriva ett barnperspektiv. Även om begreppen står för två helt olika saker hör de ihop och 
för att kunna hantera dem måste man förstå båda begreppens innebörd. Inom politiken har 
detta perspekiv en stark koppling till vad som är bäst för barnet (Halldén 2012 s, 171). 
Pedagoger kan använda sig av detta perspektiv vid olika tillfällen i förskolan bland annat vid 
eventuella byten av barngrupp. Tycker pedagogen att barnet är redo och bestämmer att det 
bästa för barnet är att byta grupp eller att stanna kvar i den gamla gruppen utan att kolla med 
barnet vad han eller hon tycker, använder sig pedagogen av ett barnperspektiv (Svenning 
2014 s, 46). FN:s barnkonvention har ett barnperspektiv där alla barn oavsett bakgrund och 
livsstill ska ha rätt att bli lyssnade på, bli sedda och känna sig delaktiga i samhället på samma 
sätt som en vuxen (Jonsson & Thulin 2013 s, 44). Genom att pedaogerna använder sig av 
samlad kunskap och tidigare erfarenheter för att skapa och utforma en verksamhet som är 
anpassad för barnen använder de sig av ett barnperspektiv Det är lätt att man som vuxen 
fastnar i ett barnperspektiv och börjar generalisera, att man till exempel ser fem- och 
sexåringar som olika grupper med gemensamma egenskaper som skiljer dem från vuxna. 
Enligt Gustavsson behöver vi båda perspektiven i förskolan. För att pedagogerna ska kunna 
utforma en verksamhet som passar alla barnen behöver de använda sig av ett barnperspektiv 
och de behöver barns perspektiv för att kunna ha en personlig relation till varje enskilt barn. 
Vidare skriver Gustavsson att barnperspektivet behövs vid gott bemötande (Gustavsson 2011 
s, 45 & 46). Gunilla Halldén (2003) skriver att ett barnperspektiv måste innehålla ett barns 
perspektiv men att det är något som måste tolkas och att en pedagog eller forskare måste vara 
närvarnade när dessa tolkningar görs (s. 13). Vidare skriver Halldén (2003) att vikten av både 
barnperspektiv och barns perskpektiv kan diskuteras i samband med FN:s Barnkonvention 
och barns rättigheter som i sin tur knyter till en syn på barnet som en självständig individ (s, 
17). Det finns inte ett barnperspektiv utan många då alla pedaoger har olika syn på barnet och 
har olika kunskaper om hur barnet är (Arnér 2009 s, 28). Arnér och Sollerman menar att 
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barnperspektiv är det perspektiv som man vanligen utgår ifrån i förskolans verksamhet (2013 
s, 83). 
Barns perspektiv som två ord är barnens egna beskrivningar av verkligheten och hur barnet 
upplever situationen samt hur barnen upplever samhället och världen. (Pramling Samuelsson, 
Sommer & Hundeide 2011 s, 6). Ett exempel på ett barns perspektiv kan till exempel vara ett 
barn som är på utflykt och får syn på ridande poliser och eftersom det är första gångnen hon 
ser poliser tror hon att alla poliser rider och berättar för sin mamma att när hon blir stor ska 
hon också bli polis för då får hon rida. Barns perspektiv kan se olika ut beroende på vilket 
barn man pratar med, i och med att alla barnen tolkar och uppfattar världen på olika sätt. I och 
med att barns perspektiv kan se olika ut kan även barnperspektiv se olika ut. För att vi ska 
kunna beskriva och analysera barns perpektiv måste vi veta vad barnperspektiv är (Pramling 
Samuelsson, Sommer & Hundiede 2011 s, 194). Halldén menar att barns perspektiv är då 
barnen själva har lämnat sitt bidrag via sina egna utsagor eller sina egna handlingar. Enligt 
författaren använder man barns perspektiv i den allmänna diskussionen som ett överordnat 
begrepp vilket innefattar både barns perspektiv och ett perspektiv där man sätter barnen i 
fokus (Halldén 2012 s, 170). Barns perspektiv är det som vi vuxna försöker förstå med hjälp 
av ett barnperspektiv. Dessa två begrepp hänger alltså, som påpekats ovan, ihop ( Pramling 
Samuelsson & Sommer 2011 s, 6). Både barnperspektiv och barns perspektiv har blivit 
viktiga när det kommer till lagstiftningen angående barns rättigheter, inom forskning och 
inom de yrken med kopplingar till barnen (Pramling Samuelsson, Sommer & Hundiede 2011 
s, 9). Barnens egna syn, uppfattningar och tolkningar av samhället och världen har blivit 
föremål för grundlig forskning som handlar om barn (Pramling Samuelsson, Sommer & 
Hundiede 2011 s, 32). Det är viktigt att man som pedagog noterar att barns pespektiv liksom 
barns världar kan vara mångfaldiga och se olika ut (Johansson 2008 s, 20). Barns perspektiv 
blir synligt när barnen eller barnet själv får komma med idéer eller säga vad han eller hon 
tycker. Alla barn har sitt egna perspektiv på saker (Svenning 2014 s, 65). Man skulle kunna 
förstå ett barns perspektiv som barnets egna röst som kommer till tals (Jonsson & Thulin 2013 
s, 44). Enligt Lars H Gustavsson  kan man säga att den som använder eller talar om 
barnperpektiv söker det som barnen gemensamt samtidigt som den som använde eller talar ett 
barns perspektiv söker det som skiljer barnen, något som helst är beskrivet av barnet själv 
(Gustavsson 2011 s, 46). Barn använder sitt eget perspektiv men de kan även använda sig av  
andra barns perspektiv (Arnér & Tellgren 2006 s, 38). 
Vad är det då skillanden mellan ett barnperspektiv och barns perspektiv? Jo ett barnperspektiv 
är hur vi vuxna och pedaoger beskriver ett barns värld och ett barns perspektiv är barnets egna 
uppfattning och tankar om sitt liv. Pedagogerna kan försöka se på en situation utifrån barnets 
ögon (Arnér & Tellgren 2006 s, 40). 

3.1 Konklusion	  

I den forskningsgenomgång som har gjorts visar att det sig att det inte finns så många tidgare 
studier om hur barnets/barns bästa tillgodoses när pedagoger beslutar om eller genomför 
arbeten i den pedagogiska verksamheten med betydelse för det enskilda barnet. Något som 
flera studier tog upp var att det var viktigt att man skapade en bra och trygg relation till 
barnets familj om man i verksamheten ska kunna arbeta på bästa sätt med utgångspunkt i 
barnets bästa. 

De teoretiska utgångspunkterna är barnperspektiv och barns perspektiv för att se hur 
pedagogerna tänker och arbetar kring barns bästa utifrån dessa perspektiv. Svårigheten att 
tillämpa konventionen inom förskolan är att ibland är barnperspektivet utifrån pedagogernas 
synvinkel är annorlunda mot t.ex. föräldranas. Även barnets perspektiv kan vara svårt att väga 
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in i eventuella beslut som tas. I studier kan det därför vara svårt att visa att förändringar eller 
beslut verkligen har skett utifrån barnets bästa. 
Det är dock viktigt att komma ihåg att det inte finns ett enda barnperspektiv utan många. Här 
kan kulturella, historiska eller sociala förhållanden i samhället spela en stor roll för synen på 
barnperspektivet (Arnér 2009 s, 29). Detta kan innebära att pedagoger har väldigt olika syn på 
vad som är barnets bästa, men om pedagogerna har en adekvat utbildning kan man hoppas att 
man har utvecklat en gemensam professionell uppfattning om barnperspektivet och vad som 
är barnets bästa. 
Syftet med denna studie är att undersöka på vilket sätt barnkonventionens artikel 3 (Barnets 
bästa) efterlevs i förskolan.  
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4 Metod	  

4.1 Metodiska	  överväganden	  och	  val	  

Jag har i denna studie valt att använda mig av intervjuer där jag ställt frågor till utvalda 
informanter. Det var en enkel metod att använda för att få reda på det jag ville. Jag funderade 
att använda mig av observation av barn och pedagoger och sedan diskutera det jag sett och 
hört med pedagoger men valde bort det då det skulle ta tid och att jag skulle behöva ha ett 
godkännande av föräldrar och barn. I detta fall behövde jag bara ha de valda informanternas 
godkännande vilket gjorde att arbetsprocessen gick lite fortare. Om jag hade använt mig av 
flera metoder kunde jag ha fått flera synvinklar vilket i sin tur kunde leda till skillnader i 
slutresultatet (Esaiasson 2007 s, 236). Genom att jag valde bort att inte använda mig av en 
eller flera observationer i undersökning kan jag ha missat att själv faktiskt få se hur de arbetar 
med barnets bästa. Detta kan dock vara svårt att se över en dag eller under en timme då det är 
något som man måste observera under en längre tid och här kände jag att tiden inte fanns. En 
intervju kan man utföra på en kortare tid, under en dag eller bara under några timmar 
beroende på hur stor intervjun är (Esaiasson 2007 s, 230). Här behövde jag bara lägga ner 
totalt 1 ½ dag på intervjuerna ute på förskolorna. Det kan även påverka min studie i och med 
att jag bara får personalens ord kring vad de tänker och hur de arbetar. Från början tänkte jag 
använda mig av enkäter som jag skulle skickat ut till förskolor vilket skulle ha gjort att jag fått 
svar från flera personer men i slutändan valde jag intervjuer som ett bättre alternativ. Genom 
att använda mig av intervjuer kan det leda till samtal där jag snabbt och enkelt får veta vad 
personen har för tankar (Bjørndal 2011 s, 90). En interjvu kan även vara lite mer flexibel och 
som forskare är det lättare att ställa eventuella följdfrågor och komma in i en diskussion (Bell 
2011 s, 158). I en intervju kan jag välja att fokusera på ett ämne där jag kan styra samtalet 
genom att ställa frågor utifrån ett speciellt tema (Kvale & Brinkmann 2014 s,48). Vid 
använding av intervjuer kan man förbereda informanterna genom att skicka ut frågorna i 
förväg. Genom att skicka frågorna till dem innan kan de få en chans att läsa igenom och 
fundera på svaren. Detta för att det inte ska få chock eller bli helt ställda när man väl kommer 
för att göra intervjun (Kvale & Brinkmann 2014 s, 66). 
 

4.2 Val	  av	  informanter	  

Till den här studien  har jag valt att intervjua personal inom förskoleverksamheten på två 
olika förskolor i mellersta Sverige. Jag har valt att använda mig av två förskolor för att få en 
bredare bild på hur de som jobbar inom förskoleverksamheten tolkar eller uppfattar begreppet 
barnets bästa samt hur man kan arbeta utifrån detta i förskolan. Då förskolornas verksamheter 
ser ut på olika sätt  kanske det finns skillnader i hur de tänker och arbetar med barnets bästa. 
 

4.3 Genomförande	  

När jag bestämt mig för att jag skulle använda mig av intervjuer gjorde jag ett 
bekvämlighetsurval genom att jag började med att ta kontakt med förskolor som jag är bekant 
med sedan tidigare och frågade om de kunde tänka sig att hjälpa mig med min studie samt gav 
en kort förklaring till vad stuiden handlar om (Bell 2011 s, 157). Efter att ha fått svar från dem 
skickade jag frågorna till dem i förväg. Detta för att de skulle hinna läsa in sig på frågorna 
innan för att vara någorlunda förberedda. Efter  informanterna läst igenom frågorna bokade 
jag tid för ett besök på förskolan för att uföra intervjun. Till varje intervju hade jag med mig 
en samtyckesblankett där jag återigen förklarade vad studien skulle handla om. Här stod det 
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även att de utvalda när som helst kan avbryta sitt deltagande om de känner att de inte längre 
vill delta. Varje intervju inleddes med några enkla frågor eller bakgrundsfrågor där jag 
frågade om hur länge informanterna arbetat på respektive förskola och vart de hade utbildat 
sig någonstans (Bjørndal 2011 s, 95). Detta gjordes för att informanten skulle känna sig lite 
mer avslappnade och bekväma och för att att komma igång med ett normalt samtal. Även om 
det var jag som ställde frågorna blev det många roliga och intressanta diskussioner. För att 
göra det bekvämt för både mig och personen jag intervjuade valde jag att spela in samtalet, 
detta för att jag inte skulle behöva sitta och skriva ner allt som personen sa utan kunde 
koncentrera mig på att lyssna och bara föra kortare anteckningar. Men även för att jag kunde 
ge personen min fulla uppmärksamhet (Bell 2011 s, 165). I och med att jag spelade in kunde 
intervjun flyta på som en normalt samtal där två personer sitter och diskuterar frågorna. Innan 
intervjun kollade jag igenom checklistan som Bell skrivit (2011 s, 170). Detta gjorde jag för 
att få lite tips och idéer på vad man ska tänka på innan, under och efter intervjun. 

Från början var det tänkt att det skulle varit fem intervjuer men på grund av förhinder blev 
den femte intervjun inte av. Intervjuerna skedde med en förskolechef, två förskollärare och en 
barnskötare. Valet av informanter kan ha påverkat min studie i en positiv riktining då jag har 
använt mig av informanter med olika utbildningar och olika professionella positioner inom 
förskolan, vilket kan ha gjort att jag skulle ha fått ytterligare en syn och tanke på hur man kan 
arbeta med barnets bästa. Men detta är inte något som har påverkat min studie. Personerna i 
intervjuerna kommer att vara anonyma och kommer därför att benämnas utifrån sina 
yrkeskategorier, Barnskötare (Bsk) Chef, Förskollärarna (F1 och F2). Intervjuerna skedde på 
respektive förskola och utfördes i avskilda rum. Jag började med att lämna över 
samtyckesblanketten som de fick läsa igenom och sedan skriva under. Dessa kopierades sedan 
så att vi skulle kunna få ett exemplar vardera. Efter att de skrivit under frågade jag om det var 
okej att jag spelade in samtalet, vilket alla tyckte var okej. Intervjuerna skedde enskilt med 
varje deltagare. Jag inledde varje intervju med att fråga hur länge de hade jobbat på förskolan 
och vart de hade utbildat sig någonstans. Detta gjorde jag för att de skulle värmas upp och att 
inte resten av intervjun skulle kännas stel. Alla intervjuer skedde ostört och flöt på utan några 
problem eller störnings moment. 

Det insamlade materialet skrevs ner i ett dokument för att sedan analyseras och jämföras om 
det fanns några skillnader mellan informanternas svar. Intervjuerna transkiberades genom att 
jag lyssnade igenom inspelningarna och skrev ner intervjuerna rakt av med undantag av några 
enska ord eller meningar som inte var relevanta för denna studie. Det nedskriva materialet 
skrevs sedan ut för att jämföras med varandra för att se om det fanns några likheter och 
skillnader i informanternas svar. De delar i informanternas svar som liknade varandra 
markerades på båda papprerna med en markeringspenna. De svar som var annorlunda 
markerades med en annan färg dessa var dock inte många då de flesta svaren påminde om 
varandra, även om de inte svarat percis lika  kunde man ändå hitta spår av samma innehåll i 
alla svaren. 
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4.4 Forskningsetiska	  överväganden	  och	  val	  

De tillfrågade förskolepedagogerna har fått veta vad studien går ut på, de har blivit 
informerade om vad som gäller och att de kommer att vara anonyma. Informanterna har fått 
information via mail kring informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 
nyttjandekravet och vad dessa innebär (Vetenskapsrådet 2002). De har även fått information 
om att de när som helst kan välja att abryta sitt deltagande (Bell 2011 s, 54; Kvale & 
Brinkmann 2014 s, 107) . Den tillfrågade personalen som jag intervjuat fick även 
informationen på plats innan intervjun påbörjades. Med hänsyn till pedagogerna och förskolan  
har jag valt att inte nämna namnet på förskolan eller i vilken stad eller i kommun som 
förskolan ligger i. 
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5 Resultat	  
 

5.1 Intervjuer	  

I detta avsnitt kommer jag att presentera reslutatet från intervjuerna. Jag har valt att dela upp 
dem utifrån Informanterna där jag har sammanfattat vad som kom fram under respektive 
intervju. Den kursiverade texten återger informanternas svar ordagrant, övrig text är mer 
sammanfattning av svaren. 

5.1.1 Förskolechef	  

Att se barnet först, Det är vår uppgift på förskolan att se det ur barnets perspektiv varje 
barn, vad är det som är bäst för det här barnet. Vad är det som är bäst för just det här 
barnet och inte hela gruppen. Det är viktigt att man ska se alla barn och behandla alla 
på samma sätt men det kanske är något barn som man måste lyfta lite extra.1 

När man jobbar med barn är det barnet som ska komma först, självklart ska man lyssna på 
föräldrarnas åsikter och tankar men de är inte för dem som man är på jobbet. 

Jag kan gå in och samtala med personalen om hur de tänkte. Vi är ganska raka mot 
varandra och diskuterar om hur man är och vad man gör. Men skulle jag se att arbetet 
inte fungerar så skulle jag gå in och säga det på en gång. Vi är här för barnen.2 

Chefen upptäckte vid ett tillfälle att pedaogerna hade en alldeles för hög ambiton att hinna 
med mycket under en kort tid detta gjorde att personalen var helt slut efteråt.  Ibland  har de 
inte delat upp barnen i mindre grupper för att bli klara fortare vilket var jobbigt både för 
barnen och för personalen. Då har chefen gått in och sagt åt dem att ”lugna ner sig” 

Chefen menar här att det är viktigt att man har en personal som är intresserad och vill se 
barnets bästa, om inte personalen är intresserad så fungerar det inte. Samtidigt som man har 
en personal som är intresserad måste man kunna ha en diskussion med föräldrarna för att 
komma fram till en lösning om hur man kan arbeta för att just det här barnet ska ha det bra. 
Viktigt att man hittar en bra lösning som fungerar för alla inblandade. 
Att säga vad som är bäst för barnet är inget man kan göra utan man kan bara tro vad som är 
bäst. Här kan situationen spela en stor roll, vart befinner sig barnet. På förskolan kanske man 
ser att ett barn inte skulle dra nytta av att byta barngrupp samtidigt som barnets föräldrar anser 
att det är de bästa för barnet. När man stöter på sådana situationer är det viktigt att man 
diskuterar med föräldrarna och försöker förklara hur man ser på situationen på förskolan. 
Chefen menade att de är först i eferhand som man kan veta vad som är det bästa för barnet 
men att det är svårt att säga vad som är bäst för barnet här och nu 

Aktiviteter och beslut följs alltid upp eferåt i diskussioner, man lär sig av sina misstag. Det 
kan ju vara så att man själv inte märker eller upptäcker att det blev fel och då kan det vara bra 
att diskutera det efteråt 
Att man för höra hur förälrarna ser på sitt barn och vad de tycker barnet behöver. Och vi kan 
berätta vad vi tycker barnet behöver och att man försöker mötas på vägen3. 

                                                             
1 Intervjufråga: I Barnkonventionen så står det bland annat att barnets bästa ska komma i det främsta rummet. 
2 Intervjufråga: Finns det något du som chef kan göra i en situation där den/er pedagogiska verksamhet inte 
fungerar för ett barn, sett utifrån barnets bästa? 
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Detta är något som dock ibland kan vara svårt då personalen har en professionell yrkesroll 
och har kanske andra kunskaper än vad föräldrarna har, samtidigt som föräldrarna 
förhoppningsvis känner sitt barn bäst. Att båda parterna ibland kanske får kompromissa för att 
det inte ska uppstå konflikter. Att man både som pedagog och förälder tänker på vad man 
säger då det är något som kan gå ut över barnen. 

Chefen nämde utvecklingsamtalet som ett tillfälle där man får en chans att prata och diskutera 
med föräldrarna. Här kan pedagogerna berätta hur de uppfattar barnet och föräldrarna får 
berätta hur de uppfattar barnet, men att de även kan ställa frågor och om de har några 
funderingar kring hur verksamheten fungerar. Viktig att man får en bra kontakt med 
föräldrarna och att man vet hur barnet är hemma. Vet man hur barnet har det hemma kan det 
vara lättare att förstå varför barnet agerar som de gör. 

Ha en diskussion med föräldrarna, Berätta hur det fungerar här på förskolan. sen måste jag 
som chef se vad som är bäst för alla barn och för personalen så att de blir så bra som möjligt 
för dem4 
Barnen på den här förskolan flyttar över efter ålder men att man kanske inte alltid kan flytta 
över alla barnen. Ett exempel var att man vid ett tillfälle inte kunde ta över alla fyraåringar på 
grund av att man hade ett barn som var i behov av särsklit stöd och att man därför valde att ha 
en mindre barngrupp. Här uppstod det konflikter med föräldrarna till barnet som inte fick 
flytta över då de inte riktigt kunde se eller förstod hur det såg ut på förskolan. Det blev långa 
och många diskussioner där man försökte förklara för föräldrarna. På förskolan backade man 
inte och föräldrarna ville inte heller backa. Det fick tillslut ett bra slut då barnet fick flytta 
över då ett annat barn flyttade och bytte förskola men processen och vägen dit var inte rolig 
för någon av de inblandade. 

Chefen fattar dock inga beslut utan att ha kollat med övrig personal om vad de tycker och 
tänker, menar att verksamheten inte fungera om man inte har dem med sig på det som ska 
göras. Vi är ett team och vi jobbar ihop. 
Det är viktigt att man lyssnar på barnen och accepeterar dem. Ett exempel som chefen pratade 
om var ett barn som inte ville vara med på kort men deltog gärna i aktiviteterna. Eftersom 
man inte kan tvinga ett barn att vara med på kort har man på förskolan kommit fram till en 
lösning genom att fotogafera barnets händer i aktiviteten, T.ex. i en skapande aktivitet där vi 
målar så kan man ta kort på barnets händer när barnet blandar färg eller tvättar penslarna. 
Genom att komma fram till den här lösningen kan pedagogerna dokumentera samtidigt får 
barnet vara med och bestämma och båda blir lika nöjda. 

 

5.1.2 Förskollärare	  och	  barnskötare	  

Samtliga tillfrågade tyckte att de är viktigt att man skapar en trygghet för barnen och att man 
har en god relation med föräldrarna. Om man inte har en bra relation med föräldrarna är det 
svårt att. Att det är viktigt att man ser till varje barns behov men att man även ser hela 
gruppen. 

                                                                                                                                                                                              
3 Intervjufråga: I förskolans läroplan så står det att Förskolans uppgift är att i samarbete med föräldrarna verka 
för att varje barn ska få möjlighet att utvecklas efter sina förutsättningar. På vilket sätt kan man samarbeta sett 
utirfån barnets bästa?  
4 Intervjufråga: Vad blir din uppgift som chef i en situation där en förälder och en pedagog verkar vara oense om 
vad som är bäst för barnet, T.ex. byte av barngrupp. Barnets föräldrar anser att det bästa för barnet är att byta och 
personalen tycker att barnet ska vara kvar eller tvärtom?  
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Bsk: Barns bästa, att man verkligen ser barnen som individer men också i en grupp.5 

Som ett exempel på detta beskrev bsk det om man t.ex. har ett barn som behöver teckenstöd 
kan man hjälpa det barnet genom att använda sig av tecken i de vardagliga situationerna. 
Genom att man gör på det här sättet kan även de andra barnen kan ta del av det och lära sig. 
Detta gör att man inte behöver peka ut just det barnet och det är något som alla kan dra nytta 
av. Både förskollärarna och barnskötaren kände att de kunde vara med och påverka 
verksamheten men att det fanns vissa områden där de inte kunde vara med och påverka då. 

Även här tycker man att kontakten och relationen med föräldrarna är viktigt i arbetet för 
barnets bästa, det är svårt att säga vad som just menas med barnets bäst för barnet då de beror 
på situation. 
Bsk: Att man måste se det som ett samspel. Föräldrarna vet och ser hur barnet fungerar 
hemma, jag som pedagog ser hur barnet fungerar i gruppen och jag vet hur vi jobbar. Att 
man upplyser föräldrarna om det, då tror jag att man oftast kan mötas om man har en 
tillräkligt öppen kommunikation6 
F1: Det går inte att säga. Viktigt att man har en dialog med föräldrarna då man kanske ser 
barnet med olika ögon. Vi ser barnet här samtidigt som föräldrarna ser barnet hemma. Att 
man har en försiktig dialog med barnen för att se vad de vill men att man inte sätter dem i en 
för jobbig situation7. 
F2: Jag vill säga alla tillsammans. Man ser olika saker, vi pedagoger kan tycka att det här är 
bäst för barnet men det kanske inte är det bästa för helheten. Föräldrarna ser vad som är bäst 
för barnet hemma men kanske inte på förskolan.8 

Det är viktig att man ser till barnets behov och vad barnet behöver. Föräldrarna ser hur barnet 
fungerar hemma men det kanske inte alls stämmer överrens med hur vi upplever barnet här på 
förskolan. Att man försöker hitta en lösning som passar för alla men att det ibland inte 
fungerar. Man får ge och ta av varandra. 

F1: Att det är viktigt att se till barnets behov och till deras utveckling och välmående, det 
fysiska och psykiska och att de ibland krockar med vuxans åsiker och vad de tycker funkar för 
dem9 
F2: Att man ser till de behov som varje enskilt barn har. Att man finns där och lyssnar och att 
man har barnets bästa för ögonen, det är inte det som passar bäst för oss som pedagoger 
eller för föräldrarna, men att vi ändå måste ha en dialog med föräldrarna10. 

F1 berättade att det är viktigt att man som pedagog tar sig tid och observerar och tittar på 
barnet, för att se vad behöver det här barnet idag, men även att man är lyhörd och att man 
                                                             
5 Intervjufråga: I Barnkonventionen så står det bland annat att barnets bästa ska komma i det främsta 
rummet. Vad tror du att man menar med detta?  
6-8 Vem är det egentligen som vet vad som är bäst för barnet. Är det du som pedagog, barnets föräldrar, 
barnet själv eller någon utomstående part?  
9-10I Barnkonventionen så står det bland annat att barnets bästa ska komma i det främsta rummet. Vad 
tror du att man menar med detta?  
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lyssnar på barnet, även på de barn som inte har de verbala språket eller om ett barn är i behov 
av särskilt stöd. Att man som pedagog tar sig tid för att verkligen se barnet och lyssna på dem. 
Även att man som pedagog vågar stå emot det som föräldrarna säger och tycker då de kanske 
inte alltid ser och hör vad som händer på förskolan. 
F2 pratade också om att det är viktigt att man finns där och verkligen lyssnar på barnen. Att 
det är vikitgt att man skapar en trygghet. Att barnen verkligen få känna att man lyssnar på 
dem men även att barnen får känna att de är viktiga. Vi är här för dem. Att se vilka enskilda 
behov som finns men även att man ser vilka behov som finns i gruppen och att man arbetar 
utifrån det. 

Precis som chefen pratade om att ibland kan antalet barn vara med och styra hur många barn 
eller vilka barn man kan ta över i den stora barngruppen så nämde även F1 detta som något 
som man måste se över när det är dags för byte. Kan man ta över alla barn eller är det något 
barn som kanske behöver lite extra stöd som gör att man kanske inte kan ha en full barngrupp. 
I sådana situationer är det vikitgt att man får med sig föräldrarna och att man berättar hur 
situationen ser ut just nu. 

Även F2 pratade om att det är viktigt att man pratar med föräldrarna och att man berättar hur 
man som pedagog upplever det, om inte föräldrarna förstår  kan man bjuda in dem till 
förskolan och låta dem skapa sig en egen bild av hur det ser ut eller fungerar. Skulle man 
känna sig osäker eller om man känner att föräldrarna är för hårda och att de har mycket att 
säga som man inte vill att de ska ta framför barnen kan man boka in ett möte där ytterligare en 
pedagog eller chefen sitter med. F2 pratade även om fotografering vid aktiviteter och nämnde 
att man i förväg kan berätta för barnen att man kommer att gå runt och ta kort istället för att 
gå in under aktivteten eller förstöra mitt i barnens lek. Här kan man ge dem en chans att säga 
till om de inte vill vara med på kort, då kan t.ex. ställa sig bakom barnet som inte vill vara 
med på aktivitet och ta kortet ur det barnets synvinkel. 

De tycker att det är viktigt att man diskuterar barnkonventionen då det är något som finns runt 
omkring oss och speciellt när man jobbar med barn är den viktig. Det finns spår av den i 
läroplanen men det skulle vara bra om man tar upp den till en högre nivå då det finns områden 
i den som inte finns med i läroplaner eller i skollagen. 
 

5.2 Resultatsammanfattning	  

Att säga vad som är barnets bästa var något som informanterna tyckte var svårt då de menade 
att man inte kan säga att det är en enda person som kan veta vad som är bäst för barnet. Det 
kan därför vara svårt att arbeta utifrån barnkonventionen och barnets bästa i förskolan. Men 
att man försöker se till barnens behov och vad de kan tänkas behövs. Detta kan vara olika från 
dag till dag beroende på vilket humör barnet är på eller hur barnet har det hemma. Viktigt att 
man har en bra kontakt och dialog med föräldrarna, men att man även lyssnar på barnen. Att 
man får ge och ta av varandra, föräldrarna ser hur barnet är hemma och pedagogerna ser hur 
barnet är på förskolan. 
Chefen nämnde att När man jobbar med barn så är det barnet som ska komma först, 
självklart ska man lyssna på föräldrarnas åsikter och tankar men de är inte för dem som man 
är på jobbet. 

Det här är ett av de dilemman som personalen kan hamna i då man kan behöva möta fyra 
olika tolkningar av perspektivet, och att komma fram till en lösning som passar alla kan 
ibland vara svårt, då får man tänka att det är för barnen man är här och ingen annan. Självklart 
ska man se till att föräldrarna är nöjda med det arbete man gör med deras barn. Ett annat 
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dilemma som kan uppstå på en förskola är konflikter med föräldrarna om vad som är bäst för 
barnet eller om de blir arga för att deras barn inte får byta grupp. Då gäller det att man som 
pedagog lägger sina privata känslor och tankar åt sidan och försöker hålla en professionell 
ton. En av dessa konflikter kan vara vid byte av barngrupp, chefen berättade om ett barns 
föräldrar som blev arga för att deras barn inte får byta barngrupp och de ville inte riktigt förstå 
varför. Här fick både pedagogerna och chefen försöka förklara varför de inte kunda ta över 
barnet till den andra avdelningen, men föräldrarna ville inte eller kunde inte acceptera detta. 
Deras barn kunde inte flytta över då det fanns ett barn på den andra avdelningen som var i 
behov av stöd och personalen hade då fattat ett beslut att det skulle vara ett barn mindre i den 
gruppen för att det skulle fungera. Detta kunde föräldrarna inte förstå utan det såg bara sitt 
egna barn och vad som var bäst för hen. Samtidigt som pedaogerna såg till helheten och till 
barngruppen och dels de pedagoger som jobbade på den avdelningen. Ytterligare ett dilemma 
som pedagogerna kan ställas inför är svårigheterna att se varje individ samtidigt som de måste 
se till hela barngruppen. Informanterna påpekar hur viktigt det är att se till varje barns behov 
men att man det samtidigt måste fungera för barngruppen. Det är inte alltid som en aktivitet 
passar alla barn. En aktivitet kanske gynnar ett barn men inte ett annat och då får man låta det 
vara, vem vet nästa gång kanske det är tvärtom. Chefen berättade även att man under 
utvecklingsamtalen får höra hur föräldrarna ser på sitt barn och vad de tycker barnet behöver. 
Som pedagog kan man då berätta det man tycker barnet behöver och att man försöker mötas 
på vägen utifrån vad man uppfattar är bäst för barnet. 
Att man möts på vägen och hittar en lösning som fungerar för alla inblandade även om det 
ibland kan vara svårt. Då föräldrarna oftast bara ser sitt barn så måste pedagogerna se till hela 
barngruppen. Att de då kan uppstå konflikter mellan pedagogerna och föräldrarna, men att de 
även kan uppstå en del konflikter i arbetslaget då man kanske tycker eller tänker olika. De 
tyckte dock att barnkonventionen och framför allt barnets bästa är viktigt och det är något 
som man borde diskutera oftare än vad man gör idag då det är ett viktigt ämne när man jobbar 
med barn. När det gäller barnperspektiv och barns perspektiv fick jag en blandad uppfattning i 
informanternas svar. Det fanns ett spår av båda perspektiven i deras svar men man märkte att 
det i vissa svar fanns en större koppling till ett barns perspektiv och tvärtom i andra. Att 
barnen skulle känna sig trygga och att de kan känna eller vet att det finns en vuxen som finns 
där för dem kan kopplas till ett barns perspektiv. Att barnen skulle känna sig trygga var något 
som lyftes fram många gånger under intervjuerna och att det är svårt att arbeta med barnen 
om de inte känner sig trygga, man måste bygga en grund. I själva arbetet framgick det att det 
kretsade runt ett barnperspektiv men ändå inte, då man arbetar för och med barnen, det är inte 
det som fungerar/passar bäst för pedagogerna eller föräldrarna utan man är här för barnen och 
ingen annan. Att pedaogerna vid förändringar tänker på på hela gruppen och inte bara på ett 
enda barn då det i slutändan kan påverka hela barngruppen och även pedagogerna. Att ha för 
många barn i en barngrupp i en liten lokal är inte bra för någon. Och om ett barn är i behov av 
särsklit stöd är för stora barngrupper inte heller bra då det då kan bli svårt för det barnet att 
koncentera sig eller hålla sig lugn. 
Chefen nämnde vid ett tillfälle att det är viktigt att man möter föräldrana halvvägs, att man 
försöker blanda sina åsikter med föräldrarnas vilket inte alltid är det enklaste då det ofta kan 
uppstå en del konflikter. Som pedagog måste man lite på sin professionella yrkesroll och att 
man har kunskaper om vad som är bra för barnet. Detta är något som man kan försöka 
undvika genom att man försöker diskutera med föräldrarna och att man förklarar för dem hur 
man upplever situationen på förskolan. Det är viktigt att man som pedagog och chef lyssnar 
på vad föräldrarna har att säga men det är samtidigt viktigt att man inte glömmer bort att det 
är inte för deras skull man är på jobbet utan att man är här för barnes skull och för att de ska 
må bra och trivas. Det är dock viktigt att komma ihåg att föräldrarna känner sina barn och att 
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de kan komma med tips och idéer om vad barnet kan tänkas behöva. Som pedagog kanske 
man har professionella kunskaper om barn i allmänhet men föräldrarna har speciella 
kunskaper och erfarenheter när det gäller sitt egna barn. Det är vikitgt att man som 
förskolepersonal eller förälder tänker på vad man säger då mycket av det man säger kan gå ut 
över barnen vilket är något som man bör undvika när man arbetar för barnets bästa. Att man 
försöker komma överrens och att man samarbetar för att barnet/barnen ska ha det så bra som 
möjligt. Ibland kanske man upptäcker att en aktivtet eller att val inte var det bästa för barnet, 
då får man sätta sig med sina kollegor och diskutera vad som hände eller kanske inte hände 
och vad man kunde ha gjort istället. Att det ibland är okej att man gör misstag då man oftast 
lär sig något nytt av dem. Och om man inte testar saker hur ska man då veta att det inte 
fungerar. Det är bättre att testa en aktivtet än att säga nej det där kommer inte att fungera. 
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6 Diskussion	  
Som förskollärare har man ett barnperspektiv på barns bästa som är grundat i kunskap och 
beprövad erfarenhet som även regleras av lagar och styrdokumenten vilket kan ge dem ett 
övertag på föräldrarna, men här så måste man se föräldrarna som kunder vilken kan försvaga 
den auktoritet som förskollärarna har. Samtidigt måste man som förskollärare komma ihåg att 
man inte är på jobbet för föräldrarnas skull utan att man är där för barnen. Detta är något som 
förskollärare och chefer möter ofta om inte dagligen, att de uppstår någon form av konflikt 
med föräldrarna där de inte är nöjda med det som förskollärarna gör. I sådana situationer får 
man som förskollärare och chef försöka vara passiv och försöka förklara vad som gäller. Sen 
om ett barn har skilda föräldrar kan det uppstå problem genom att föräldrarna har olika åsikter 
om vad som är bäst för barnet och då gäller det att man som förskollärare och chef är neutral 
och inte tar något parti utan tänker på barnet.  Man brukar ju säga att kunden alltid har rätt och 
att man ska lyssna på dem vilket även gäller på förskolan. Om inte föräldrarna trivs och 
känner sig trygga med att lämna sina barn kommer inte barnen heller att trivas eller att känna 
sig trygga. Här är det viktigt att man som förskollärare och chef ser till att föräldrarna vill ha 
kvar sitt barn på förskolan. Vid sådana tillfällen kanske man får tänka på vad som är bäst för 
föräldrarna och inte på barnen då det ändå är föräldrarna som väljer vilken förskola det vill att 
deras barn ska gå på. På privata och fristånde förskolor kanske detta är ännu viktigare.  På ett 
sätt kan man säga att både förskolan och föräldrarna vet vad som är bäst för barnet. Men kan 
man verkligen svar på frågan om vem som vet vad som är bäst för barnet? Som förskollärare 
tror man att man vet vad som är bra för barnet för att man har vissa kunskaper och 
erfarenheter men som förälder kanske man tycker att man vet vad som är bäst för barnet för 
att de anser att de känner barnet bäst. Vem är det egentligen som vet vad som är bäst för 
barnet? Det kanske är som informanterna svarade att det inte går att säga att det är en enda 
person som vet bäst utan att man måste samarbeta för att barnet ska ha det bra. Kanske ska 
man lita på sina egna tankar. Vad man själv tror och tycker är bäst för just det här barnet och 
pröva sig fram.  
Man kan se att det har skett en förskjutning i maktfördelning mellan den professionella 
sektorn, det vill säga förskollärarna och förskolechefer och den privata som i det här fallet är 
föräldrar vad som avgör vad som är barnets bästa i en given situation. Detta kan i sin tur 
öppna för ett starkare tryck på de professionella att gå in i förhandlingar med föräldrarna.  

6.1 Kritiska	  reflektioner	  över	  undersökningen	  

Utifrån de intervjuer jag har gjort  har jag fått en klarare bild av hur man kan arbeta utifrån 
barnets bästa i förskolan, men jag har även upptäckt att det inte finns något rätt och fel svar på 
frågan om vad som egentligen är bäst för barnet då det är en tolkningsfråga, hur man själv 
tolkar begreppet barnets bästa. För att få en ännu bättre bild av hur de arbetar med barnets 
bästa på förskolan kunde jag ha observerat pedagoger, barn och föräldrar, vilket är något jag 
skulle velat gjort men att tiden inte riktigt fanns där då jag skulle behövt observerat under en 
längre period för att ha chans att verkligen se hur de arbetar. I denna undersökning har jag 
bara personalens ord på vad de tänker och tycker angående barnets bästa samt hur de arbetar 
utifrån de begreppet vilket kanske har gjort att jag inte har skapat mig en egen uppfattning av 
hur de arbetar på de utvalda förskolorna. Samtidigt måste jag kunna lita på vad de säger då de 
antingen har en yrkesutbildning eller flera års arbetslivsefarenhet 
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6.2 Fortsatt	  forskning	  

För att få ytterligare en uppfattning av hur man arbetar utfrån barnets bästa i verksamheten 
samt vid olika förändringar i förskolan kan man observera en förskola under en längre period 
för att få en bild av hur de arbetar. Man skulle kunna följa ett barn under en längre tid för att 
se hur arbetet med barnet går till och hur man gör vid olika aktivteter och vid förändringar. 
Man skulle kunna följa ett barn under hela barnets förskoleperiod, från det att den inskolas 
tills att hen slutar. Detta är ett viktigt ämne, som man behöver lyfta, detta var även något som 
de tillfrågade tyckte. Om om Barnkonventionen blir en del av Sveriges lag är det något som 
man behöver skaffa sig mer kunskap kring. Att säga vad som är det bästa för barnet är svårt 
då det kan bero på situation och var barnet befinner sig. Det kanske finns något som är bäst 
för barnet här och nu men kanske inte alls under en längre period.  
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8 Bilagor	  

Intervjufrågor: Pedagog 
1) I Barnkonventionen står det bland annat att barnets bästa ska komma i det främsta rummet. 

Vad tror du att de menar med detta? 
2) Hur kan du som pedagog arbeta för att detta ska följas? 
3) Känner du att du har fått tillräkligt med information kring vad som gäller och hur man kan 

arbete utifrån barnets bästa? 
4) Om du som pedagog skulle säga vad som är bäst för barnet utifrån ett barnperspektiv (Hur 

vuxna ser på/ beskriver barn) hur skulle du då beskriva det 
5) Och om du istället skulle beskriva det utifårn ett barns perspektiv (Barnens enga uppfattning) 

hur skulle du då beskriva det? 
6) Som pedagog hur skulle du göra i en situation (T.ex vid byte av barngrupp) där barnets 

föräldrer säger att det bästa för barnet är att hen får byta till den stora barngruppen men att du 
som pedagog känner att det bästa för barnet är att hen får vara kvar på små barns avdelningen 
ett tag till? 

7) Vem är det egentligen som vet vad som är bäst för barnet? Är det du som pedagog, barnets 
föräldrar, barnet själv eller någon utomstående part? 

8) Hur kan du som blivande pedagog göra i en situation där du upptäcker att den/er pedagogiska 
verksamhet inte fungerar för ett barn, sett utifrån barnets bästa? 

9) Känner du att du som pedagog kan vara med och påverka den pedaogiska verksamheten 
utifrån vad som är bäst för barnet? 

10) I förskolans läroplan så står det att Förskolans uppgift är att i samarbete med föräldrarna 
verka för att varje barn får möjlighet att utvecklas efter sina förutsättningar. På vilket sätt kan 
man samarbeta sett utifrån barnets bästa? 
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Intervjufrågor Förskolechef 
1. I Barnkonventionen står det bland annat att barnets bästa ska komma i det främsta rummet. 

Vad tror du att de menar med detta? 
2. Känner du att du har fått tillräkligt med information kring vad som gäller och hur man kan 

arbete utirfrån barnets bästa? 
3. Hur kan du som chef göra för att se till att pedogerna arbetar för barnets bästa? 
4. Om du som förskolechef skulle säga vad som är bäst för barnet utifårn ett barnperspektiv (Hur 

vuxna ser på/ beskriver barn) hur skulle du då beskriva det 
5. Och om du istället skulle beskriva det utifårn ett barns perspektiv (Barnens enga uppfattning) 

hur skulle du då beskriva det? 
6. Vad blir din uppgift som chef i en situation där en föräldrer och en pedagog verkar oense om 

vad som är bäst för barnet. T.ex. vid byte av barngrupp. Om barnets förälder anser att barnet 
är redo och att det är bäst för barnet att byta grupp samtidigt som pedaogen tycker att det vore 
bäst för barnets bästa att vara kvar i den gruppen hen befinner sig? 

7. Vem är det egentligen som vet vad som är bäst för barnet? Och beror det på vilken situation 
det handlar om? 

8. Finns det något du som chef kan göra i en situation där den/er pedagogiska verksamhet inte 
fungerar för ett barn, sett utifrån barnets bästa? 

9. Hur kan du som chef vara med och påverka verksamheten utifrån barnets bästa? 
10. I förskolans läroplan så står det att Förskolans uppgift är att i samarbete med föräldrarna   

verka för att varje barn får möjlighet att utvecklas efter sina förutsättningar. På vilket sätt kan 
man samarbeta sett utifrån barnets bästa? 
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Samtyckesblankett Förskollärare/Förskolechef 
Härmed samtycker jag till att medverka i studien. Jag har informerats om studiens syfte och 
jag kan när som helst välja att avbryta min medverkan. De uppgifter som framkommer under 
intervjun kommer inte att föras vidare och jag vet att mitt namn, förskolans namn och staden 
som förskolan ligger i kommer att vara anonymt i det slutgiltiga arbetet. De uppgifter som 
framkommer under intervjun kommer att behandlas på ett sådant sätt, så att min eller 
förskolans identiteter inte röjs. Jag är införstådd med att data kommer att bevaras på ett sätt så 
att obehöriga inte kan ta del av dem samt att datamaterialet kommer att förstöras efter att 
examensarbetet är godkänt. Den information jag lämnar kommer endast att användas till detta 
examensarbete och jag är medveten om att slutversionen är offentlig. 
Mitt syfte med studien: 

Enligt barnkonventionen ska förändringar i förskoleverksamheten analyseras såväl ur ett 
barnperspektiv som ur barns perspektiv. Det senare innebär att de barn som berörs av 
förändringar i verksamheten ska ges möjlighet att ge sina synpunkter på dessa. Den 
föreliggande studien syftar till att undersöka på vilket sätt barnkonventionens artikel 3 
(Barnets bästa) efterlevs i förskolan.  
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