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Abstract 

Title: What are children entitled to and what do they need … really? 

A comparative study of the living conditions of children in preschool- and school 

environments in Sweden and Cambodia 

 

This comparative, empirical study was conducted during the spring term of 2017. With 

inspiration from a hermeneutic approach, the study takes its point of departure in social 

cultural theory and adopts a norm critical and image polarizing methodology. The purpose of 

our study was, based on semistructured interviews and image analyzes of educational 

environments, to investigate how children's preschool and school conditions are affected by 

their surrounding context and how adults’ norms affect which opportunities children are given 

in the context as they are in. To get an insight into this, we interviewed a total of twelve adults 

in Cambodia and in Sweden, six in each nation.  

 

By performing image analyzes and examining how the respondents define the needs and 

entitlements of children in the context of education, we have identified norms that affect what 

the children have and are given. Our results show that the attitudes of adults differ greatly in 

what children are entitled to in preschool and school, based on the nation they live in. In 

Cambodia, respondents pointed out the right to school without defining what it should 

contain. In Sweden, respondents instead expressed that children have so many rights in 

preschool that the question was too extensive to answer. Additionally, in the question of the 

needs of children, the answers differ between our two groups. The respondents in Cambodia 

expressed that love and hope are the children’s primary needs. In Sweden, the responses 

revolve around material things and children’s need to make their voices heard. 

 

In the discussion we problematize the normative content of the different contexts and how 

these two socio-economic counter poles can be understood based on their specific conditions. 

Respondents' thoughts have prompted us to ask the question: what are children entitled to and 

what is it that children really need? 

 

Keywords: Happiness, norms, preschool education, comparative study, Sweden, Cambodia.  
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Sammanfattning 

Denna jämförande, empiriska studie genomfördes under vårterminen 2017 och är skriven med 

inspiration av en hermeneutisk forskningsansats, en sociokulturell teoribildning samt ett 

normkritiskt och bildpolariserande arbetssätt. Syftet med vårt examensarbete var att, utifrån 

semistrukturerade intervjuer och bildanalyser av utbildningsmiljöer, undersöka 

möjlighetsskapande normer i barns livsvärldar inom förskole- och skolsammanhang samt att 

söka förståelse för hur vuxnas normer påverkar vilka möjligheter barn ges i den kontext som 

de befinner sig i. För att få en inblick i detta har vi intervjuat totalt tolv vuxna i Kambodja och 

i Sverige, sex stycken i respektive nation.  

 

Genom att utföra bildanalyser och att undersöka hur respondenterna definierar vad barn 

behöver och har rätt till i förskole- och skolsammanhang har vi fått syn på normer som 

påverkar vilka möjligheter barnen har och får. Vårt resultat visar att vuxnas attityder skiljer 

sig mycket åt i fråga om vad barn har rätt till i förskole- och skolsammanhang beroende på 

vilken nation de tillhör. I Kambodja poängterade respondenterna rätten till skola, utan att 

definiera vad den bör innehålla. I Sverige uttryckte respondenterna istället att barn har så 

många rättigheter i förskolan att frågan var för omfattande att kunna svara på. Även i fråga 

om barns behov skiljer sig svaren åt. Där uttryckte respondenterna i Kambodja att det är 

kärlek och hopp som barn behöver. I Sverige kom frågan istället att handla om materiella ting 

och barns behov av att få göra sin röst hörd.   

 

I diskussionen problematiserar vi de olika kontexternas normativa innehåll och hur det går att 

förstå dessa två socioekonomiska motpoler utifrån sina specifika förutsättningar. 

Respondenternas tankar har fått oss att ställa frågan: vad har barn rätt till och vad behöver de, 

egentligen? 
 

Nyckelord: Lycka, normer, förskola, jämförande studie, Sverige, Kambodja.  
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Förord 

Att skriva detta tolkande och reflekterande examensarbete har varit som att åka på en resa 

utan en klar destination. Vägen har inte alltid varit spikrak, utan mer lik en berg- och dalbana 

som stundtals fått oss att fundera på vart vi är på väg. Det finns ett antal personer som stöttat 

oss på vägen och bidragit till att arbetet blivit realiserat, vilka vi gärna vill passa på att tacka.  

 

Först och främst vill vi framföra ett varmt tack till de personer som gjorde det möjligt för oss 

att skriva en jämförande studie mellan Sverige och Kambodja. Ett stort tack till vår chef 

Monica Bellman som stöttade vår idé och finansierade resan till Kambodja. Ditt förtroende 

för oss är det som gjort att vi vågade och kunde ge oss i kast med detta stora och omvälvande 

arbete.  

 

Vi vill även rikta ett stort tack till Evelina Fredriksson och Phymean Noun som tog emot oss i 

Kambodja och såg till att vi fick tillträde till olika skolor. Tack för att ni visade oss att det är 

möjligt att skapa världar som bygger på empati och framtidstro, även när de omgivande 

omständigheterna varierar. 

 

Ett stort tack till våra respondenter vars medverkan möjliggjort detta arbete. Tack för att ni 

visade ett genuint intresse och engagemang. Tack för att ni tog er tid för intervjuer, som i sin 

tur gav oss en intressant analys och en inblick i normers påverkan på barns möjligheter till 

välstånd och goda utbildningsvillkor. 

 

Vi vill också rikta ett stort tack till vår handledare Beatriz Lindqvist som under vår korta och 

intensiva tid med skrivandet gett oss värdefull feedback. Tack för din uppmuntran, 

konstruktiva kritik och vägledning i rätt riktning mot vårt mål.  

 

Avslutningsvis vill vi givetvis tacka varandra för ett mycket givande arbete tillsammans och 

för att vi har ställt upp för varandra i denna berg- och dalbana. Vi har haft många givande 

diskussioner oss emellan som gett nya infallsvinklar i skrivandet. Med detta examensarbete 

visar vi prov på vår envishet, kämpaglöd och ambition. Allt det här har resulterat i ett väl 

genomfört arbete som vi båda känner oss stolta och nöjda över.  
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1 Inledning och problemområde 

Den svenska förskolan är en utbildningsinstitution som i stort sett omfattar alla barn och 

föräldrar i vårt samhälle. Den är tillgänglig för alla barn mellan ett och fem år och betraktas 

generellt som en betydelsefull plats där lärande, utveckling och omsorg bildar en helhet 

(Skolverket 2016, s. 5; Utrikespolitiska institutet u.åb). Vid första bekantskapen med den 

svenska förskolan möter barnen en ny socialt definierad verksamhet med regler, rutiner och 

andra typer av sociala ordningar som de ska förhålla sig till. Förskolemiljöer i Sverige kan 

skilja sig åt på många sätt, men bedrivs alltid i grupp i lokaler som är avsedda för barn att 

vistas i. I många fall är möbler och material anpassade till barnens fysiska storlek. Det finns 

ofta flera rum med olika syften såsom konstruktion, skapande och rollek. Den vuxne i den här 

kontexten deltar oftast i barnens aktiviteter och närmar sig barn på deras nivå, både fysiskt 

och psykiskt. 

 

För att förstå den svenska kontexten, det vill säga det svenska sammanhanget och 

omgivningen, utifrån fler perspektiv vill vi jämföra den mot en kontrastrik kontext. Ett 

samhälle som är så väsensskilt från vårt egna att vi tvingas se igenom de lager av normer som 

varje samhälle skapar för att kunna nå en kärna av grundläggande värden. Det samhälle som 

vi väljer att jämföra med är Kambodja, en nation som nu är i uppbyggnad efter krig och 

massmord där miljontals människor dödades av de röda khmererna med anledning av att de 

var utbildade (Georgiou 2002, s. 210; Ray, Bloom & Robinson 2010, s. 82). En nation som 

Förenta Nationernas regionala informationskontor (2016) idag klassar har låg social och 

ekonomisk utveckling med utbredd fattigdom och få samhälleliga skyddsnät (United Nations 

2016).  

 

Både Sverige och Kambodja har skrivit under FN:s konvention om barnets rättigheter, 

barnkonventionen. Här fastställs bland annat var och ens rätt till utbildning, vilken ska syfta 

till att utveckla personligheten till fullo samt att stärka respekten för de mänskliga 

rättigheterna och de grundläggande friheterna. I konventionen fastlås även att alla barn har 

rätt till liv, överlevnad och utveckling (Unicef 2009). I rådande världsläge ser dock dessa 

rättigheter olika ut och är av varierad utvecklingsgrad i olika nationella kontexter. Mot den 

bakgrunden vill vi särskilt undersöka de förskole- och skolsammanhang som barn rör sig i då 

dessa, både i Sverige och i Kambodja, lyder under styrdokument och konventioner som 

reglerar barns rätt till god hälsa och välbefinnande. 
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Förskola finns inte på samma sätt i Kambodja, däremot har barn möjlighet att börja i skolan 

vid tidigare ålder än i Sverige. Dessförinnan befinner sig barnen i hem- eller hemlik miljö. 

Nästan alla barn i Kambodja går vid något tillfälle i skolan men få fullföljer sina studier 

utöver grundskolenivå, vilket kan tänkas ställas i kontrast mot Sverige där nästan alla barn 

fortsätter till gymnasiet efter grundskolan (Utrikespolitiska institutet u.åa; Utrikespolitiska 

institutet u.åb).  

 

De miljöer som vi möts av i Kambodja kan på många sätt beskrivas som rakt kontrasterande 

till Sveriges. Rummen har möbler och fönster i vuxenhöjd. Den vuxne är ofta stående framför 

barnen, vid en kateder eller annan möbel och kommunikationen sker i monologform där 

barnen förväntas upprepa det som den vuxne säger. Alla klassrum är uppbyggda på samma 

sätt med bänkrader där barnen sitter vända mot katedern och ryggen emot dörren. Vid första 

anblicken ser de kambodjanska och de svenska miljöerna ut att erbjuda helt olika möjligheter.   

 

Den förskole- eller skolvärld som barnet träder in i kan likna eller skilja sig från de 

sammanhang som det tidigare tagit del av i sin hemmiljö då det är en plats där människor med 

olika social och kulturell bakgrund möts och skapar en gemensam tillvaro. I mötet med 

förskolan/skolan träder barnet in i en värld av gemensamma sanningar (normer) konstruerade 

av vuxna för barn, vilka kommer att påverka hur denne förstår och förhåller sig till sin 

livsvärld, sin identitet och sina möjligheter (Salmson & Ivarsson 2015, s. 29, 36, 40, 42). Vi 

vill därför i detta arbete undersöka möjlighetsskapande normer i barns livsvärldar inom 

förskole- och skolsammanhang. Med begreppet livsvärld menar vi den subjektiva värld som 

varje enskild individ upplever, vilken påverkas av de normer som florerar i den. 

Möjlighetsskapande normer blir i förhållande till detta de normer som människor upplever 

som positiva i respektive kontext och som ger dem de fördelar som det innebär att vara 

normativ. Det är viktigt att ha förståelse för att dessa är kulturellt och socialt skapade 

produkter av ett specifikt samhälle. Det som upplevs som positivt och korrekt i en kontext kan 

uppfattas som negativt och falskt i en annan. 

 

Yngre barns världsuppfattning påverkas i olika omfattning av vuxnas förhållningssätt och 

frågeställningar då vuxna, utifrån sitt ansvar och sina erfarenheter, besitter maktfördelar 

framför barn som ger dem utrymme att kontrollera kontexten på andra sätt än vad barn kan 

(Salmson & Ivarsson 2015, s. 54). Vi vill i detta arbete söka förståelse för hur vuxnas normer 
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påverkar vilka möjligheter barn ges i den kontext som de befinner sig i. Med anledning av 

detta berör vår insamlade empiri normers påverkan på yngre barns livsvärldar inom förskole- 

och skolsammanhang. Hur definieras begrepp som välbefinnande och lycka i förhållande till 

förskolan och skolans uppdrag?  

 

Genom att göra en jämförande studie mellan Sverige och Kambodja vill vi få syn på hur de 

normativa kontexterna kan vara överensstämmande eller motsägelsefulla, beroende på var i 

världen man lever. Vi definierar en normativ kontext som ett sammanhang som är fyllt av 

uttalade och outtalade förväntningar, vilka i sin tur påverkar hur människor lever. För att 

beröra arbetets syften vill vi undersöka hur vuxna inom förskole- och skolsammanhang 

resonerar kring barns behov och rättigheter i den aktuella kontexten och hur dessa kan skilja 

sig åt beroende på vilket sammanhang man befinner sig i. Vi vill vidare få syn på de 

underliggande strukturer som de olika samhällena vilar på. Vad anser vuxna inom förskole- 

och skolsammanhang är bra för barn och hur är det kopplat till respektive samhälleligt 

sammanhang? 

 

2 Syfte och frågeställningar 

Normer kan skapa både möjligheter och begränsningar i människors liv (Martinsson & 

Reimers 2008, s. 18). Syftet med detta examensarbete är att, utifrån semistrukturerade 

intervjuer och bildanalyser av utbildningsmiljöer, undersöka möjlighetsskapande normer i 

barns livsvärldar inom förskole- och skolsammanhang samt att söka förståelse för hur vuxnas 

normer påverkar vilka möjligheter barn ges i den kontext som de befinner sig i. För att beröra 

vårt arbetes syften har vi utgått från följande frågeställningar: 

 

 På vilket sätt uttrycker sig vuxna i förskole- och skolsammanhang kring barns 

rättigheter till välstånd och goda utbildningsvillkor?  

 

 Hur uttrycker sig vuxna i förskole- och skolsammanhang kring barns behov och vilka 

möjliga förutsättningar skapar det för barn?  

 

 

 



9 

 

3 Tidigare forskning 

I följande avsnitt kommer vi att redogöra för tidigare forskning som berör barns normativa 

livsvärldar inom förskole- och skolsammanhang. Vi har valt att presentera forskning som 

berör livsvärldar, det vill säga den värld eller verklighet vi tar för given och som vi dagligen 

erfar, lever i och talar om. Detta för att begreppet är betydelsefullt i relation till förståelsen för 

att dessa är kulturellt och socialt skapade produkter av ett specifikt samhälle. Vi relaterar 

livsvärldsbegreppet till vår studie då det kommer att påverkas av vilka värden som 

uppmärksammas och stärks i den aktuella kontexten. Vi är medvetna om att vår presentation 

inte är heltäckande då vi gjort ett urval som är relevant för vårt undersökningsområde utifrån 

arbetets syften. För tydligare struktur har kapitlet delats upp i underrubriker. 

 

3.1 Vad är normer? 

I Svenska Akademiens ordlista över svenska språket (1998) anges betydelsen av norm som 

regel, förebild eller mönster varefter man i sitt handlande rättar sig eller bör rätta sig efter 

(Svenska Akademin 1998, s. 584). Denna definition bekräftas av Karin Salmson och Johanna 

Ivarsson (2015) som beskriver normer som outtalade regler vilka påverkar hur och vad vi gör, 

tänker eller förväntas göra. Vidare definierar författarna normer som styrande i vad vi 

upplever som önskvärt och vad som ger status (Salmson & Ivarsson 2015, s. 23). En liknelse 

av Salmson och Ivarssons (2015) definition finnes hos Klara Dolk (2013) som skildrar att 

normer ofta är outtalade, svåra att uppfatta och att de syns tydligast och mest dramatiskt i 

effekterna som de skapar. Det är alltså inte alltid som vi känner av vilka normer som finns 

omkring oss – och i oss – särskilt inte om vi själva följer dem (Dolk 2013, s. 27). Även Eva-

Karin Wedin (2014) visar på normers outtalade närvaro. Däremot definierar hon det som en 

slags osynlighet. Hon menar att normer är informella och osynliga regler för hur vi ska vara 

och bete oss mot varandra (Wedin 2014, s. 44).  

 

En norm är osynlig tills någon bryter mot den. Så länge alla beter sig i enlighet med normen 

tycker vi att det är som det ska vara - det är ”normalt” eller ”vanligt”. Det är först när något 

avvikande sker som vi reagerar, menar Wedin (2014, s. 45). Salmson och Ivarsson (2015) 

beskriver detta som att normer ofta sammanfaller med det som majoriteten är eller gör och att 

vara ”inom normen” ger fördelar i form av att man annars exempelvis riskerar att få sin 

kompetens eller förmåga ifrågasatt (Salmson & Ivarsson 2015, s. 23). En liknelse för hur 

normer verkar är att den som går åt ”fel” håll behöver kämpa betydligt mer än de som går åt 
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”rätt” håll, samtidigt som den som går motströms ses som ett problem, den som gör fel (Dolk 

2013, s. 17).  

 

Avvikelser är intressanta, menar Wedin (2014) eftersom de är en förutsättning för att 

normerna ska bli meningsfulla. Vidare skildrar hon att en norm består av två delar; det 

normala och det avvikande. För att tala om vad som är onormalt behöver vi definiera det som 

är normalt (Wedin 2014, s. 45). Genom att en norm ständigt pekar mot vad som anses som 

normalt bär den alltid på förställningar om sin motsats, om det icke normala, menar Lena 

Martinsson och Eva Reimers (2008). Detta synliggörs i att något, eller några, hela tiden skiljs 

ut som annorlunda eller märkliga (Martinsson & Reimers 2008, s. 9).  

 

3.2 Normer som föränderliga  

Normer vilar på underliggande värderingar, vilka kan vara mer eller minde medvetna. 

Värderingar är dock instabila och historiskt föränderliga. Gränsen mellan normen och det 

avvikande flyttas hela tiden och vi är alla med och påverkar hur normen förändras (Wedin 

2014, s. 44).  

 

Det är rätt uppenbart, menar Martinsson och Reimers (2008) att normer är sociala 

konstruktioner som visar att man skulle kunna tänka och förstå världen på andra sätt. Normer 

är inte alltid samstämmiga, vilket kan förstås som en effekt av att det varken finns en 

gemensam källa för dem, ett givet gemensamt ursprung eller gemensam kulturell ram 

(Martinsson & Reimers 2008, s. 11-12). Salmson och Ivarsson (2015) framhåller också att 

normer inte är absoluta, utan föränderliga över tid och kan vara olika beroende på kontext och 

samhälle (Salmson & Ivarsson 2015, s. 23). Salmson och Ivarssons (2015) resonemang kring 

normers föränderlighet kan tänkas inspirerats av Martinsson och Reimers (2008) som menar 

att vad som anses normalt och lämpligt förändras utifrån sammanhang, tidpunkt och situation. 

Gränserna för vad som anses vara lämpligt respektive olämpligt beteende förskjuts och 

förflyttas (Martinsson & Reimers 2008, s. 10).  

 

För att konkretisera normers föränderlighet i praktiken skildrar Martinsson och Reimers 

(2008) ett exempel ur skolans värld som berör gränserna för hur en elev får och förväntas bete 

sig under lektionerna. De menar att på ett generellt plan kan man konstatera att eleverna i 

dagens skola förväntas ställa frågor och diskutera med sina klasskamrater och med läraren på 



11 

 

lektionerna, vilket ställs i kontrast till förväntningarna som gav uttryck för 50 år sedan då 

samma beteende istället skulle bestraffats (Martinsson & Reimers 2008, s. 10).  

 

3.3 Normer som goda och/eller negativa (?) 

Normer kan delvis ses som något som begränsar oss, som förhindrar individen från att bli fri 

och från att vara precis som den upplever sig vara. I detta sammanhang kan normer betraktas 

begränsade i relation till våra möjligheter att agera. De får oss att tänka, tala och handla på 

vissa sätt och inte på andra, men det är också normer som möjliggör oss på så sätt att de talar 

om hur människor ska agera. De talar till oss och skapar förväntan om att vi ska förstå oss 

själva och gör således oss begripliga för oss själva och för andra. I producerandet av normer 

finns både krafter som skapar skillnader och krafter som fogar samman och skapar likhet 

(Martinsson & Reimers 2008, s. 17-18). Att normer fogar samman och skapar likhet är något 

som även Matthias Baier och Måns Svensson beskriver (2009). De menar att normer kan 

betraktas som en samlingsplats för många vetenskapliga discipliner som annars inte 

kommunicerar med varandra i någon större utsträckning. I dessa ingår bland annat ekonomi, 

etik, pedagogik och filosofi. Vidare menar Baier och Svensson (2009) att en förnyad och 

utvidgad kunskap om normer kan hjälpa oss att förstå både hur samhället består och hur det 

förändras (Baier & Svensson 2009, s. 30).   

 

Judith Butler (2006) har formulerat den teoretiska grunden om normers potentiella dubbelhet 

som många svenska forskare synliggör i sina empiriska studier. Hon menar att normer å ena 

sidan binder oss samman men å andra sidan enbart skapar enighet med hjälp av strategiskt 

uteslutande. Normer skulle således kunna beskrivas som orienterande och vägledande, men 

också begränsande, menar Butler (2006, s. 206).  

 

3.4 De mänskliga rättigheterna  

I FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna (u.å) beskriver Svenska FN-

förbundet att den allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna antogs av Förenta 

Nationernas generalförsamling år 1948. Den allmänna förklaringen ligger till grund för det 

globala arbete för mänskliga rättigheter som leds av Förenta Nationerna (Svenska FN-

förbundet u.å, s. 3). På Mänskliga rättigheter - regeringens webbplats om mänskliga 

rättigheter (u.å) framskrivs mänskliga rättigheter som regler bestående av vilka rättigheter 

människor har (Mänskliga rättigheter u.å). I liknande ordalag beskrivs dessa av Kristina 
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Hedlund Thulin och Malin Greenhill (2008) som uppger att de mänskliga rättigheterna finns 

nedskrivna i internationella dokument och täcker i stort sett in alla aspekter av mänskligt liv 

(Hedlund Thulin & Greenhill 2008, s. 29, 31). Rättigheterna gäller för varje människa och det 

är staten som ska skydda människor och se till att de får sina rättigheter. Det finns olika 

sorters rättigheter varav några av dem är människors rätt att säga vad de tycker, rätten till 

sjukvård samt att lära sig läsa och skriva (Mänskliga rättigheter u.å). 

 

Talet om mänskliga rättigheter i den allmänna deklarationens anda väcker idag en omedelbar 

och positiv genklang hos flertalet medborgare runt om i världen, menar Hans Ingvar Roth 

(2007). Vidare menar han att trots oenighet om vad som mer exakt ska räknas som mänskliga 

rättigheter, varifrån de kommer samt hur de ska grundas och förverkligas så finns det ytterst 

få personer som på ett mer radikalt sätt ifrågasätter dem i dagens värld. Roth (2007) menar att 

vår tids försvar av mänskliga rättigheter ofta hänvisas till att de framstår som självklara eller 

som intuitivt rimliga sanningar. Han frågar sig vad de mänskliga rättigheterna egentligen 

betyder i praktiken (Roth 2007, s. 109, 111).  

 

3.5 Barnkonventionen 

På Unicefs (u.åa) hemsida framskrivs att barnkonventionen är ett rättsligt bindande 

internationellt avtal som slår fast att barn är individer med egna rättigheter och inte föräldrars 

eller andra vuxnas ägodelar. Barnkonventionen innehåller 54 stycken artiklar varav fyra är 

grundläggande och vägledande principer som alltid ska beaktas när det handlar om frågor som 

rör barn. Dessa berör alla barns kollektiva rättigheter och lika värde, rätten till liv och 

utveckling samt att få uttrycka sin mening och få den respekterad (Unicef u.åa).  

 

3.6 Problematisering av barnkonventionen i praktiken 

Thomas Hammarberg, Europakommissionär för de mänskliga rättigheterna och tidigare 

ledamot av FN-kommittén för barnets rättigheter, har skrivit förordet i UNICEF Sveriges 

utgivna bok Handbok om barnkonventionen (2008). I avsnittet beskriver han att gapet mellan 

politisk retorik och konkret handling är stort när det gäller barn. Vidare menar han att de flesta 

politiker vill framstå som barnens vän, men långt ifrån alla ställer upp när löftena ska 

omvandlas till konkreta reformer (UNICEF Sverige 2008, s. 9). Unicef (u.åb) menar att det är 

deras uppgift att kämpa för att barnkonventionen efterlevs. Barns rättigheter ska respekteras 
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runt om i världen, oavsett om det gäller humanitära insatser i en krigshärd eller om arbetet att 

ändra lagstiftningen i Sverige drivs, skrivs det på deras hemsida (Unicef u.åb). 

 

Barnkonventionen har inte, enligt Stefan Melin (2004), gett barn särskilda rättigheter i 

betydelsen rättigheter som de saknar. Han förtydligar detta genom skildringen av att 

barnkonventionen lyfter fram och tydliggör de rättigheter som barn har och ska ha som 

individer och samhällsvarelser i en konventionsstat (Melin 2004, s. 9-10). Detta resonemang 

upplevs inte stödjas fullt ut hos Elisabeth Arnér och Britt Tellgren (2006) som problematiserar 

barnets röst. De skildrar en oro över att barnaspekten ska köras över när olika intressen 

kolliderar i samhället, trots att det i konventionen beskrivs en grundtanke om att barn liksom 

vuxna har fullt och lika människovärde (Arnér & Tellgren 2006, s. 29). För att förbättra barns 

villkor menar Melin (2004) att barnkonventionen ska vara ett verktyg där arbetet handlar om 

att ändra attityder, förhållningssätt och arbetssätt i olika verksamheter och på olika nivåer i 

samhället (Melin 2004, s. 9).  

 

3.7 Barns rätt till utbildning, hälsa och välbefinnande 

En av artiklarna som FN:s barnrättskommitté anger är artikel 28, vilken säkerställer barnets 

rätt till utbildning. Inom denna artikel framgår det att grundutbildningen ska vara obligatorisk 

och kostnadsfritt tillgänglig för alla. Det är staternas ansvar att vidta åtgärder för att minska 

antalet studieavbrott och säkerställa att disciplinen i skolan upprätthålls på ett sådant sätt att 

barnets rättigheter respekteras (Unicef 2008, s. 295-297, 300-301).  

 

Definitionen av utbildning är inte begränsad till undervisning inom skolan, utan omfattar även 

värdet av informell utbildning som exempelvis i hemmet, i handlingsplaner eller via internet. 

Det främsta hindret mot lika möjligheter till utbildning är oftast bristande resurser, antingen 

genom att regeringen har avsatt för liten budget till utbildning så att den inte är tillgänglig för 

hela befolkningen eller genom att familjerna är så fattiga att barnet inte får någon utbildning 

alls eller måste sluta skolan i förtid (Unicef 2008, s. 295-297, 300-301).  

 

I ett av Hedlund Thulin och Greenhills (2008) kapitel sammanskrivs rätten till utbildning, 

hälsa och arbete. De menar att läs- och skrivkunnigheten ofta är en förutsättning för andra 

rättigheter. Den som kan läsa, skriva och räkna kan ta till sig olika typer av information och 

själv bilda sig en uppfattning. I förhållande till barnets rätt till utbildning hänvisar de till 
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barnkonventionens allmänna förklaring som framskriver att undervisningen ska syfta till 

personlighetens fulla utveckling och till att stärka respekten för de mänskliga rättigheterna 

(Hedlund Thulin & Greenhill 2008, s. 61). Rätt till utveckling kräver, enligt Melin (2008), en 

barndom med många grundläggande levnadskomponenter så som exempelvis trygghet, kärlek 

och ett hem (Melin 2008, s. 36).  

 

I artikel 12 fastlås rätten till bästa uppnåeliga hälsa där bland annat främjandet av barnets 

sunda utveckling ska bejakas. Viktigt, enligt Hedlund Thulin och Greenhill (2008), är att inse 

att rättigheterna inte endast handlar om rätten att vara vid god hälsa och inte heller enbart om 

tillgång till hälsovård. Det handlar likaså om rätten till social trygghet, vila och fritid 

(Hedlund Thulin & Greenhill 2008, s. 63, 66). 

 

3.9 Lycka  

Inom barnets rätt till hälsa och välbefinnande skulle lycka kunna tänkas inräknas, vilket 

Ulrika Bergmark och Catrine Kostenius (2011) skildrar genom sin hänvisning till 

hälsobegreppets utveckling som lett till fokus på människors upplevelser av exempelvis 

mening, känsla av sammanhang och välbefinnande. Hälsa i detta sammanhang beskrivs vara 

ett jämviktstillstånd av fysiskt, psykiskt, emotionellt, socialt och andligt välbefinnande, vilket 

både är en resurs och en förutsättning för mänskligt liv (Bergmark & Kostenius 2011, s. 57).  

 

Uppslagsverket Nationalencyklopedin (2017) definierar lycka som en varaktig känsla av djup 

glädje och tillfredställelse betingad av grundläggande förutsättningar (Nationalencyklopedin 

2017). Sissela Bok (2011) framskriver en annan definition av lycka. Enligt henne likställs 

lycka med något som vi hoppas på eller längtar efter (Bok 2011, s. 8). Dessa olika definitioner 

kan tänkas skildra lycka som ett otydligt begrepp, vilket Bengt Brülde (2010) också påvisar 

genom att fråga vad vi egentligen menar när vi säger att vi är lyckliga eller när vi påstår att 

någon är lyckligare än någon annan (Brülde 2010, s. 23). Ett potentiellt svar på detta finnes 

hos Stefan Klein (2005, s. 13, 18) som menar att upplevelsen av lycka är personligt bunden. 

Trots detta hävdar Bok (2011) att forskarna har kunnat konstatera att såväl ekonomisk tillväxt, 

valfrihet och respekt för mänskliga rättigheter som social tolerans bidrar till lycka. Vidare 

menar hon att som helhet tenderar rika människor att vara lyckligare än fattiga människor och 

människor i välfärdsstater att vara mer tillfredsställda med sina liv än människor i mindre 

välmående länder. Det vore således fel att betrakta lycka som helt oberoende av 
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levnadsstandard och att den är lika möjlig att uppnå för alla trots fattigdom, dålig hälsa eller 

avsaknad av grundläggande mänskliga rättigheter. Även om vissa människor kan vara 

lyckliga, trots att de lever i förfärlig misär är sannolikheten att människor som lever i 

demokratiska samhällen med högre medelinkomster och levnadsstandard ska säga sig vara 

nöjda med sina liv mycket högre än den är för människor som lever i extremt fattiga och 

förtryckande samhällen (Bok 2011, s. 14-15, 71). Klein (2005) skildrar en motsättning till 

Boks (2011) resonemang. Han menar att antalet lyckliga personer inte är större än för 50 år 

sedan, trots att inkomsterna har ökat enormt sedan dess (Klein 2005, s. 253).  

 

När inkomsterna ökar så ökar också konsumtionen. Är det då det som vi köper som gör oss 

lyckliga eller olyckliga? Liselot Hudders och Mario Pandelaere presenterar i sin 

forskningsartikel The Silver Linig of Materalism: The Impact of Lyxury Consumption on 

Subjective Well-Being (2012) resultat som indikerar att materialister är mindre lyckliga. Det 

går dock att se att människor blir lyckligare av lyxkonsumtion på kort sikt, men att denna typ 

av lycka är snabbt övergående, menar Hudders och Pandelaere (2012, s. 412-422). Samtidigt 

visar Hideyuki Mizobuchis (2017) forskning att höginkomsttagare är lyckligare än 

låginkomsttagare, vilket skulle kunna föreslå att det är pengar som gör oss lyckliga och inte 

vad vi gör med dem. Hans forskning visar dock att kvinnor är lyckligare än män, trots att de 

generellt sett tjänar mindre. I förhållande till detta är det andra faktorer så som relationen 

mellan arbete och fritid samt säkerhet som är viktigare för den upplevda lyckan (Mizobuchi 

2017, s. 464-467, 475-488). Jiri Zuzanek (2013) har undersökt hur viktig, eller oviktig, fritid 

är. Resultatet av hans forskning påvisar att mer fritid inte gör oss lyckligare, snarare att det är 

jakten på fritid som får oss att känna oss lyckliga (Zuzanek 2013, s. 807-812). En 

sammanfattning av forskarnas upptäckter skulle kunna säga oss att materiella ting, pengar och 

tid inte gör oss lyckligare när vi har dem, men olyckligare när vi inte har dem. 

 

Trots olika definitioner av lyckobegreppet och hur de ger uttryck, menar Brülde (2010) att alla 

användningar av ordet lycka har en sak gemensam, nämligen att lycka betraktas som någon 

form av känslomässigt tillstånd - att vara lycklig är att känna sig lycklig (Brülde 2010, s. 25-

26). 

 

3.10 Strävan efter lycka  

Det påstås ibland att alla människor längtar efter lycka - att strävan efter lycka är en del av 
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människans natur, men vilken lycka är det som avses när man talar om en tilltagande strävan 

efter lycka? (Brülde 2010, s. 20, 27). Enligt Klein (2005) är det upplevelsen av gemenskap 

och rättvisa samt känslan av kontroll över sitt liv som ger människor goda möjligheter att leva 

ett lyckligt liv (Klein 2005, s. 20). I likhet med Klein (2005) skildrar Brülde (2010) att vi ofta 

strävar efter saker som kärlek, gemenskap, andras beundran, framgång i arbetslivet och/eller 

en bättre hälsa. Sammantaget menar Brülde (2010) att vi strävar efter att få det bättre, 

antingen på kort eller på lång sikt. Däremot skildrar han, i förhållande till detta, att strävan 

efter lycka kan betyda olika saker beroende på individens upplevelse av vad lycka är. Strävan 

efter varaktig livstillfredsställelse är exempelvis något helt annat än att försöka må bra för 

stunden och att sträva efter eufori är något helt annat än att sträva efter sinnesfrid. Vad dessa 

strävan har gemensamt är att de alla kan betraktas som strävanden efter lycka. Den enda 

skillnaden är att de antagligen ger uttryck på helt olika sätt (Brülde 2010, s. 26-27).  

 

När vet vi att vår strävan är nådd? Sett ur den hedonistiska teorin, vilken är en psykologisk 

teori som antar att människans handlingar i första hand motiveras av strävan efter lust, 

resulterar strävan i ett mindre upplevt välbefinnande. Anne Linder och Stina Breinhild 

Mortensen (2008) förklarar att i praktiken innebär den hedonistiska teorin att man jagar 

lyckan och inbillar sig att exempelvis ekonomiskt välstånd, materiella fördelar och en god 

karriär bidrar till ett gott välbefinnande. I ett längre perspektiv genererar detta dessvärre i en 

vana och ett förgivettagande som gör att vi inte nöjer oss. Vidare menar Linder och Breinhild 

Mortensen (2008) att allt eftersom prestationerna eller de materiella ägodelarna ökar, stiger 

även förväntningarna i samma takt. Utifrån den hedonistiska teorin kan människan alltså inte 

nå tillfredställelse eller varaktig lycka genom materiella ägodelar och/eller tillgångar, heller 

inte genom framgång då våra förväntningar aldrig avstannar (Linder & Breinhild Mortensen 

2008, s. 19-20). Linder och Breinhild Mortensens (2008) beskrivning av den hedonistiska 

teorin kan liknas vid Kleins (2005) uttryck om att ju mer fritid och pengar vi har, desto mer 

önskar vi oss paradiset (Klein 2005, s. 253).  

 

3.11 Samhällets påverkan på individens upplevda lycka 

Vår längtan efter lycka har antagit en nästan religiös dimension, menar Klein (2005, s. 253). 

Som tur är för mänskligheten anser de flesta människor inte att deras liv präglas av 

förtegenhet desperation, påstår Bok (2011). Hon menar att en majoritet, och det gäller också 

människor i fattiga länder, betraktar tvärtom sina liv som ganska eller mycket lyckliga (Bok 
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2011, s. 14). Boks (2011) resonemang stödjs av Statistiska centralbyrån (2016) som skildrar 

att omkring tre fjärdedelar av befolkningen i Sverige, mellan åldrarna 16 och 84, anser att 

deras hälsotillstånd är gott eller mycket gott (Statistiska centralbyrån 2016).  

 

Klein (2005) nämner samhället i relation till lycka och välbefinnande. Han menar att 

samhället har inflytande på individens lycka. Vidare beskriver han att samhällsanda, social 

omfördelning och kontroll över det egna livet utgör välbefinnandets magiska triangel i ett 

samhälle. Ju bättre dessa tre kriterier är uppfyllda i ett samhälle, desto mer nöjda visar sig 

människorna vara med sina liv. Ett lyckligt samhälle överlåter åt varje person att själv 

bestämma över så många små och stora frågor i livet som möjligt då det hjälper individen att 

förverkliga sina planer och förhoppningar. Vidare skildrar Klein (2005) att graden av 

individens lycka kan ha ett stort samband med vår omgivning och vår kultur. I förhållande till 

detta blir det aktuellt att reflektera över vilka förutsättningar ett samhälle behöver skapa för att 

medborgarna ska kunna sträva efter lycka. Hur kan individen, men också samhället, tillägna 

sig en lyckokultur? (Klein 2005, s. 16, 20, 271).  

 

4 Teoretiska utgångspunkter 

Vårt examensarbete skrivs med inspiration av en hermeneutisk forskningsansats och en 

sociokulturell teoribildning där vårt syfte är att undersöka möjlighetsskapande normer i barns 

livsvärldar inom förskole- och skolsammanhang samt att söka förståelse för hur vuxnas 

normer påverkar vilka möjligheter barn ges i den kontext som de befinner sig i. Våra valda 

teoretiska ramverk gör det möjligt för oss att analysera hur olika miljöer och uppväxtvillkor 

påverkar synen på barns behov och rättigheter.  

 

Vår förståelse av kontextens betydelse är inspirerat av Lev S. Vygotskijs sociokulturella 

teoribildning. När vi diskuterar kontextens betydelse menar vi att omgivningen och 

sammanhanget är kulturellt och socialt skapade, vilket påverkar hur vuxna uttrycker sig om 

barns behov och rättigheter inom förskole- och skolsammanhang. I förhållande till kontextens 

betydelse skildrar Karsten Hundeide (2006) att vi, utan att egentligen vara medvetna om det, 

lever i sociokulturella diskurser som vi socialiserats in i och som vi därför tar för givna. Dessa 

diskurser utgör ram och regler för hur vi samtalar, uppfattar världen samt vad vi lägger vikt 

vid och vilka värden som stärks (Hundeide 2006, s. 5, 8).  
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De grundläggande antagandena inom sociokulturell teori, det vill säga kontextens betydelse 

och att individen föds in i en social värld som är utformad via historiska och kulturella former 

som styr hur utveckling kan ske, blir viktiga för vår studie (Hundeide 2006, s. 9). Detta utifrån 

ambitionen att få en så mångfacetterad bild som möjligt av människors upplevda livsvärld och 

för att försöka förstå uttryck, reaktioner och handlingar utifrån den rådande kontexten.  

 

I förhållande till vårt forskningsområde och till Runa Patel och Bo Davidsons (2011) 

beskrivning av hermeneutiken som en tolkningslära och som en vetenskaplig riktning där man 

studerar, tolkar och försöker förstå grundbetingelserna för den mänskliga existensen upplever 

vi att just hermeneutiken som forskningsansats möjliggör för oss ett tolkningsfokuserat 

analyserande av empirin (Patel & Davidson 2011, s. 28). I likhet med Patel och Davidson 

(2011) beskriver Magdalene Thomassen (2007) hermeneutiken som en teori vars uppgift är att 

tolka och förstå där förståelsen först och främst handlar om att leva sig in i och återskapa en 

annan människas ”själsliv” (Thomassen 2007, s. 178, 181). Med utgångspunkt i både Patel 

och Davidson (2011) samt Thomassens (2007) definition betraktas hermeneutiken som en 

allmän teori om tolkning och förståelse där ambitionen är att, genom att pendla mellan distans 

och närhet, få en så mångfacetterad bild av människors upplevda livsvärld som möjligt. Vår 

ambition med studien är att göra just detta, att försöka förstå människor som vi möter utifrån 

den kontext som omger dem, med både närhet och distans till våra egna föreställningar och 

erfarenheter. 

 

Verkligheten kan i varje given situation tolkas utifrån olika perspektiv. Ett fenomen kan 

således tolkas på varierande sätt. Dessa tolkningar bör ses som komplement snarare än 

motsägelser eller som uteslutande. Att påstå att varje fenomen endast har en förklaring visar 

på en begränsad förståelsehorisont inför en mångfacetterad och komplex värld. När vi ställer 

oss frågan om vad en situation eller ett uttryck framställer finns det således inget entydigt 

svar, än mindre då tolkningen är beroende av den utgångspunkt vi har. Liknande tankar som 

våra framhålls av Thomassen (2007) som problematiserar möjligheten till objektivitet. Hon 

menar att vi aldrig fullt ut kan distansera oss ifrån våra egna förståelser av tillvaron 

(Thomassen 2007, s. 183). I förhållande till detta och till vårt arbete är det för oss viktigt att 

försöka reda ut vad som är vår, kontra andras förståelse av en specifik kontext. Här tror vi att 

det är viktigt att göra många tolkningar av den insamlade empirin för att skapa möjlighet att 

förstå denna utifrån flera perspektiv. Vår text är således påverkad av de inställningar och 

normer som format hur vi ser på våra egna och andras möjligheter att bli till i olika kontexter. 
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Med detta menar vi att våra kunskaper inom förskole- och skolsammanhang är påverkade av 

våra erfarenheter från svensk förskola och att dessa kunskaper och erfarenheter kan komma 

att utgöra en måttstock mot vilken vi jämför kontexten i Kambodja med. Vygotskij (1981) 

berör denna tanke och menar att vi endast kan förstå en beteendeprocess utifrån de lagar som 

styr i den kontext man befinner sig i (Vygotskij 1981, s. 41). Vygotskij (1981) tydliggör för 

oss att vi inte kan försöka uppfatta Kambodja utifrån den förförståelse vi har av svensk 

kontext och historia. Vi behöver göra en ansats att förstå den kambodjanska livsvärlden så 

som den beskrivs för oss för att minimera risken att mäta den mot våra egna erfarenheter.  

 

För att besvara examensarbetets huvudsakliga frågeställningar som berör hur vuxna i 

förskole- och skolsammanhang uttrycker sig kring barns rättigheter och behov i två skilda 

samhälleliga kontexter tar vi hjälp av Hundiedes (2006) beskrivning av hur kontext och 

livsvärld kan förstås i relation till varandra. Han synliggör denna relation genom att jämföra 

den äldste sonen i en bondefamilj med en torparson och syftar till de, redan från födseln, möts 

av fastlåsta normativa förväntningar på deras respektive utveckling och framtid. Dessa 

återspeglar föräldrarnas sociala status, identitetsuppfattning och den subjektiva 

möjlighetsstrukturen för dem och deras barn. De normativa uppfattningarna projiceras från en 

generation till nästa och gör att individerna tillägnar sig olika kunskaper och färdigheter, 

värderingar och åsikter, men även olika syn på sig själva, på andra och på sina möjligheter. 

De lär sig att framträda och att presentera sig själva i överensstämmelse med de normativa 

förväntningar som riktas mot dem från deras sociala miljöer (Hundeide 2006, s. 24-25).  

 

Hermeneutiken beskrivs av Patel och Davidson (2011) vilja undersöka vad existens betyder i 

olika sammanhang och att denna förståelse är möjlig att nå genom tolkning (Patel & Davidson 

2011, s. 31). Vår ambition är dock inte att blottlägga en sanning, utan istället ta avstamp i de 

berättelser och erfarenheter vi får i de olika kontexterna för att kunna problematisera dess 

berikande funktion för de människor som berörs. I enlighet med den hermeneutiska 

forskningsansatsen tror vi oss kunna få ta del av människors upplevelse av normers 

möjlighetsskapande funktion i olika kontexter då vi tror att det är möjligt att få grepp om 

upplevda sanningar. Samtidigt förstår vi att dessa sanningar är föränderliga och att den 

sanning vi tar del av kan komma att se annorlunda ut från en dag till en annan, varför vi inte 

argumenterar för dessa fenomen som allmängiltiga. 
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5 Metod  

Som metod för att undersöka vårt syfte och våra forskningsfrågor har vi använt oss av 

kvalitativa metoder bestående av semistrukturerade intervjuer, informella samtal och 

ostrukturerade observationer av utbildningsmiljöer. Vid kvalitativa metoder kommer 

forskaren ofta nära sitt forskningsobjekt, beskriver Göran Ahrne och Peter Svensson (2015). 

De menar att inom kvalitativa metoder finns det en stor flexibilitet i växelspelet mellan teori, 

analys och datainsamling. Med hjälp av kvalitativa metoder kan man fånga in nyanser och 

sätta in normer och värderingar i ett sammanhang. Metoderna ger således goda förutsättningar 

för förståelse för utsatta gruppers livsomständigheter och för att över huvud taget förstå andra 

perspektiv och miljöer (Ahrne & Svensson 2015, s. 12, 15).  

 

Våra teoretiska och metodologiska val grundas i inspirationen av den hermeneutiska 

forskningsansatsen och den sociokulturella teoribildningen. I relation till dessa har vi i 

arbetets innehåll valt att använda begrepp så som kontext, normer, möjlighetsskapande 

normer, livsvärld och normativa livsvärldar då dessa signalerar ett grundläggande antagande 

om att världen är föränderlig över tid och rum. Vi har även valt att använda ett normkritiskt 

och bildpolariserande arbetssätt kopplat till våra ostrukturerade observationer av förskole- och 

skolmiljöer. När vi gör normkritiska bildanalyser tolkar vi miljöer utifrån den normativa 

kontext som har skapat dem och reflekterar kring dessa normer för att förstå varför miljöerna 

ser ut som de gör (Nordström 1984, s. 64, 70; Salmson & Ivarsson 2015, s. 12). Motsatsen till 

detta hade varit att använda ett standardiserat mått att jämföra utifrån. Vi väljer dock inte att 

jämföra eller värdera miljöerna, utan ser dem istället som en produkt av sin normativa 

kontext. För att kunna tolka normer i bilder behöver vi anta ett bildpolariserande 

förhållningssätt där vi ställer frågor till varje enskild kontext (Nordström 1984, s. 64, 70). Vi 

vill, genom att fråga oss själva vilka normer som ligger till grund för respektive miljö, komma 

åt våra syften att undersöka möjlighetsskapande normer i barns livsvärldar inom förskole- och 

skolsammanhang samt söka förståelse för hur vuxnas normer påverkar vilka möjligheter barn 

ges i den kontext som de befinner sig i. 

 

5.1 Intervju 

Syftet med en kvalitativ intervju är, enligt Patel och Davidson (2011), att få tillgång till en 

annan människas tankar om sin livsvärld genom att ställa öppna frågor där respondenten ges 

utrymme att berätta med egna ord. Vidare menar Patel och Davidson (2011) att de svar som 
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forskaren får kan inte betraktas som sanningar då en människas tankar runt sin livsvärld 

påverkas av vad denne erfar. Detta innebär att man kan få olika svar vid olika tidpunkter 

(Patel & Davidson 2011, s. 82).  

 

Patel och Davidsons (2011) beskrivning tydliggör för oss att kvalitativa intervjuer är en metod 

där man framförallt är intresserad av respondenternas upplevelser av ett fenomen eller deras 

syn på verkligheten, vilket innebär att man utgår från att verkligheten kan uppfattas på många 

olika sätt och att det således inte finns en absolut och objektiv sanning. Vi får intrycket att 

kvalitativa intervjuer möjliggör att mötas på lika villkor i ett samtal. Dock är vi medvetna om 

att alla samtal färgas av flertal faktorer samt att vi som individer och vårt förhållningssätt kan 

bidra till en intervju där de olika nyanserna i det som studeras framträder.  

 

5.2 Urval av respondenter 

Genom att intervjua ett antal personer som är delaktiga i en social miljö av något slag, så som 

en stadsdel eller ett socialt nätverk, får man efter hand insikter om de förhållanden som råder i 

denna miljö, menar Ulla Eriksson-Zetterquist och Göran Ahrne (2015). Vidare menar de att 

intervjuer är ett sätt att samla kunskap om sociala förhållanden, men givetvis kan även frågor 

om enskilda människors känslor och upplevelser vara av intresse (Eriksson-Zetterquist & 

Ahrne 2015, s. 34).  

 

I vårt examensarbete har vi genomfört kvalitativa semistrukturerade intervjuer med vuxna 

inom förskole- och skolsammanhang i Kambodja och i Sverige. I Kambodja har vi getts 

tillträde till tre skolor i huvudstaden Phnom Penh och i Sverige har vi besökt tre kommunala 

förskolor i huvudstaden Stockholm. Vi har valt att inte särskilja vuxna utifrån utbildningsnivå, 

vilket i Kambodja innebar att vi intervjuade vuxna i kontakt med barn i skolan, oavsett 

eventuell utbildning. I Sverige intervjuade vi både förskollärare och barnskötare som är de två 

yrkesgrupper som verkar inom svensk förskola. 

 

5.3 Säkerställning av etiska principer 

Först och främst vill vi redogöra för vår definition av etik då den kom att ligga till grund för 

våra ställningstaganden, handlanden och reflekterande. Etik handlar om att bygga upp en 

medvetenhet och en diskussion om hur man bör handla. I förhållande till detta betraktade vi 

etiken som en teoretisk och kritisk reflektion över hur vi tänker och resonerar kring moral. 
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Inför varje vetenskaplig undersökning ska ansvarig forskare göra en avvägning av värdet av 

det förväntade kunskapstillskottet mot möjliga risker i form av negativa konsekvenser för 

berörda undersökningsdeltagare. För att göra detta och för att hålla en god kvalitet som 

forskare måste fyra etiska krav följas, enligt Vetenskapsrådet (2002). Dessa krav är; 

informationskravet (de berörda ska ha kännedom om den aktuella forskningsuppgiftens syfte), 

samtyckeskravet (respondenterna i en undersökning har rätt att själva bestämma över sin 

medverkan), konfidentialitetskravet (alla uppgifter om respondenterna ska ges största möjliga 

konfidentialitet/sekretess) samt nyttjandekravet (uppgifter om enskilda individer får endast 

användas för forskningsändamål). Vidare beskriver Vetenskapsrådet (2002) att 

forskningskraven i många fall väger tungt och att de forskningsetiska principerna har till syfte 

att ge normer för förhållandet mellan forskare och undersökningsdeltagare (Vetenskapsrådet 

2002, s. 5-14).  

 

De etiska överväganden som uppstod under vår empiriinsamling handlade om vårt ansvar 

gentemot de individer som ingår i studien. I förhållande till detta krävdes det en medvetenhet 

om att vår studie kunde medföra känslor av utpekande och stigmatisering för respondenterna. 

Vi upplevde det därmed som angeläget att, med hjälp av de fyra forskningsetiska principerna, 

ansvarsfullt och etiskt reflektera kring vår tilltänkta studie. I vårt examensarbete innebar 

informationskravet att vi som forskare informerade respondenterna om vad deras medverkan i 

vår studie innebar för dem. Vi informerade även om att det är fritt att avbryta om man av 

någon anledning inte vill fortsätta medverka i studien. Vi var noga med att tala om att 

intervjuerna och observationerna kommer att spelas in, fotograferas och/eller att anteckningar 

kommer att föras. Samtyckeskravet innebar för oss att få respondenternas samtycke för att få 

besöka dem och utföra vår intervju, observation och studie. Konfidentialitetskravet innebar att 

vi har tystnadsplikt gentemot våra respondenter vad gäller om det finns etiskt känsliga 

uppgifter som framkommer under vår empiriinsamling. I vårt arbete nämns respondenterna 

varken vid sina riktiga namn eller arbetsplats. Nyttjandekravet innebar att de uppgifter som 

lämnats ut till oss under våra intervjuer och de observationer som vi gjort är insamlade i 

forskningsändamål och får inte nyttjas av andra eller i annat syfte. De uppgifter som vi fått 

under vår empiriinsamling kommer att förstöras efter godkännande av vårt examensarbete.  

 

De bilder som är publicerade i vårt examensarbete är godkända av berörda parter vilka har 

lämnat sitt uttryckliga samtycke. Detta i enighet med Vetenskapsrådets (2002) skrift om 



23 

 

behandling av personuppgifter, vilken skyddar all slags information som direkt eller indirekt 

kan hänföras till en fysisk person som är i livet (Vetenskapsrådet 2002, s. 16).  

 

5.4 Genomförande 

Enligt Patel och Davidson (2011) finns det ett antal saker att tänka på och förhålla sig till när 

man gör en intervjustudie, vilka vi använde oss av i förberedelserna av våra egna intervjuer. 

Exempelvis klargörande av syftet, hur individens bidrag kommer att användas samt hur och 

när intervjun kan komma att genomföras (Patel & Davidsson 2011, s. 74-75).  

 

Vi började med att kontakta flera förskolor i Stockholm via mail och frågade om det fanns 

förskollärare och/eller barnskötare som var intresserade av att ställa upp i en intervju. Syftet 

med vårt examensarbete beskrevs kort för att ge en inblick i ämnet som vi valt att undersöka. 

För oss var det även viktigt att klargöra syftet med intervjun och att försöka relatera det till 

förskolornas egna mål såsom de beskrivs i aktuella styrdokument. Vi informerade om att 

individens bidrag skulle komma att användas som en del i en jämförande studie av barns 

livsvärldar inom förskole- och skolsammanhang i Sverige och Kambodja samt att det är okej 

att när som helst under intervjun ångra sig och avbryta sin medverkan. Vi informerade även 

om att intervjun är konfidentiell, vilket innebär att vi inte kommer att skriva ut några namn 

eller något som kan identifiera vilka de medverkande är. Vi avslutade med att vi skulle 

återkomma under kommande vecka för att se om intresse fanns och därpå ge förslag när och 

var intervjun skulle kunna genomföras.  

 

I kontaktsökandet med pedagoger i Kambodja kunde vi inte använda oss av exakt samma 

tillvägagångssätt som i Sverige och därmed inte följa den kedja som ovan beskrivits av Patel 

och Davidson (2011). Här fick vi istället använda oss av en kontakt som är bosatt i Kambodja 

för att få information om skolorna och för att söka tillträde till dessa. Vi bjöds in till tre olika 

skolor i Kambodja, utan att beskriva syftet med undersökningen. Vi ansåg dock det ändå som 

viktigt att de vuxna inom skolsammanhanget som vi mötte fick information om syftet med 

examensarbetet och förutsättningarna för sin egen medverkan, varför vi informerade om detta. 

 

Intervjuerna, både i Sverige och i Kambodja, utfördes på respektive individs arbetsplats i en 

ostörd miljö. Vi valde att intervjua en individ åt gången och få dennes syn på sin verklighet 

kring vårt frågeområde. Tanken med detta var att det skulle vara lättare att få respondenten att 
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öppna upp sig och därpå ge oss en bättre bild av själva området. Vår avsikt under intervjuerna 

var att lämna stort utrymme för respondenterna att formulera sig fritt utan att känna sig 

bedömda eller kritiserade i sin yrkesutövning eller i sin omvärldsanalys. Enligt Patel och 

Davidson (2011) kan detta möjliggöras genom att inta ett empatiskt och jämlikt förhållande 

till de personer som intervjuas. Författarna menar att det är först då vi kan ges inträde till 

motpartens livsvärld (Patel & Davidson 2011, s. 30). Det var dock viktigt för oss att 

respondenterna fick möta samma begreppsliga underlag i frågeställningar, varför vi kom att 

använda oss av en semistrukturerad form av intervju. I denna intervjuform utgick vi, i enlighet 

med Patel och Davidson (2011) ifrån vissa, på förhand bestämda frågor, men lämnade 

utrymme för eventuella följdfrågor och/eller reflektioner (Patel & Davidson 2011, s. 82). 

 

Då vi ville förhålla oss öppna för de tankar som människor i förskole- och skolsammanhang 

gav uttryck för, även under andra tillfällen än vid intervjuerna, valde vi att också 

uppmärksamma de informella samtal som kunde komma att ske. Vår upplevelse är att de 

informella samtalen kan utgöra en viktig del i ett perspektivrikt undersökande samt ge oss 

förtydligande bilder av, eller perspektiv kring, de officiella svar som respondenterna ger i 

intervjuerna. 

 

5.5 Observation av utbildningsmiljöer 

Observation är en av de vetenskapliga tekniker som används för att samla och inhämta 

information om omvärlden, menar Patel och Davidson (2011). Vidare menar de att vi, mer 

eller mindre, gör detta slumpmässigt utifrån våra egna erfarenheter, behov och förväntningar. 

Patel och Davidson (2011) skiljer på strukturerad och ostrukturerad observation. I den 

strukturerade observationen söker man efter ett i förhand givet fenomen eller beteende medan 

man i en ostrukturerad observation har ett mer öppet perspektiv där inga förutbestämda 

frågeställningar förekommer (Patel & Davidson 2011, s. 91, 93).  

 

5.6 Genomförande 

Att använda ostrukturerad observation av förskole- och skolmiljöer med bildanalys som 

metod möjliggjorde för oss att samla information inom områden som berör vilka beteenden 

och skeenden som kan bli möjliga i den omgivande miljön. Genom denna form av observation 

kunde vi studera både den fysiska och psykiska livsmiljön i den kontext som vi befann oss i, 

utan att bli begränsade i att förhålla oss till ett visst förutbestämt observationsfokus. Våra 
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bildanalyser behandlade de fotografier av miljöer som vi ansamlade oss, vilka bearbetades 

bildpolariserande och normkritiskt med inspiration av det bildanalytiska frågeschema som 

uttrycks av Gert Z. Nordström (1984). Det bildpolariserande arbetssättet beskrivs som ett 

jämförande studium av bilder med fokus på likheter och olikheter, vilka vi genom det 

bildanalytiska frågeschemat kunde lyfta fram och behandla. Med inspiration av detta 

frågeschema kunde vi även beröra vad bilden föreställer och vilka grundvärderingar som 

bilden förmedlar (Nordström 1984, s. 64, 70). I relation till detta arbetssätt blev normkritiken 

ett perspektiv som hjälpte oss att se normer och deras tänkbara bidragande effekter på 

miljöerna på ett kreativt och nytänkande sätt (Salmson & Ivarsson 2015, s. 12). Genom att 

fråga oss själva vilka normer som ligger till grund för respektive miljö ville vi komma åt vårt 

huvudsakliga syfte att undersöka möjlighetsskapande normer i barns livsvärldar inom 

förskole- och skolsammanhang samt hur vuxnas normer påverkar vilka möjligheter barn ges i 

den kontext som de befinner sig i. 

 

5.7 Bearbetning av data 

När vi samlat in information i ett forskningsarbete behöver vi, enligt Patel och Davidson 

(2011) systematisera, komprimera och bearbeta materialet för att kunna besvara de frågor som 

vi ställt (Patel & Davidson 2011, s. 111). I bearbetningen av vår insamlade empiri 

inspirerades vi av den hermeneutiska forskningsansatsen och den sociokulturella 

teoribildningen där vi arbetade tolkande och analyserande med textmaterialen från våra 

intervjuer, informella samtal och ostrukturerade observationer av förskole- och skolmiljöer. I 

förhållande till vårt tolkande och analyserande tog vi Hundeides (2006) skildring av de 

sociokulturella diskurserna i beaktning på så sätt att vi innehade förståelse för dess inverkan 

på hur respondenterna samtalar och uppfattar barns rättigheter och behov samt vad de lägger 

vikt vid och vilka värden som de stärker (Hundeide 2006, s. 5, 8).  

 

Vi avsatte mycket tid för bearbetning av intervjuerna då vi har erfarenhet av att det kan ta 

långt tid, men också för att kunna använda oss av det som Patel och Davidson (2011) 

beskriver som den hermeneutiska spiralen där vi pendlade mellan text, tolkning och förståelse 

i en oavbruten spiral (Patel & Davidson 2011, s. 30). Vi transkriberade utvalda delar av 

intervjuerna på datorn och för att underlätta transkriptionsarbetet skrev vi nyckelord i 

marginalen kring det som uttryckts av respondenterna. Med hjälp av nyckelorden gavs vi 

möjlighet att undersöka eventuella teman, likheter och/eller olikheter i det som 
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respondenterna uttryckt. Genom frågor som berör vilka nyckelord som var återkommande, 

hur dessa hör ihop och vad orden kan stå för kunde vi finna intressanta tematiskt övergripande 

ingångar till vidare analys. Vi har, där det blivit av vikt för arbetet, använt de informella 

samtalen som motvikt och/eller förstärkning till de mer officiella uttalanden som 

respondenterna gjort. Vi har bearbetat de informella samtalen genom förda 

minnesanteckningar och vävt samman dem med den formella texten.  

 

Utifrån ett sociokulturellt perspektiv beskriver Hundeide (2006) att miljöns betydelse 

undervärderats genom att man uteslutande fokuserat på individen. Vidare skildrar han att i 

verkligheten rymmer varje miljö en underförstådd inbjudan till vissa typer av handlingar och 

samspel. När ett barn befinner sig i en miljö är det inte bara barnets inre kompetens som 

kommer till uttryck hos barnet, utan själva situationen kommer alltid att uppfattas på ett 

speciellt sätt som anvisar och inbjuder barnet till att förhålla sig i enighet med hur det 

uppfattar situationens inbjudan (Hundeide 2006, s. 136). De ostrukturerade observationerna 

av utbildningsmiljöer har, i förhållande till detta, bearbetats normkritiskt och 

bildpolariserande genom analys av fotografier samt genom reflektion kring våra individuella 

upplevelser av olika miljöer. Detta har bidragit till ett perspektivrikt arbete då vi dels har våra 

egna upplevelser av platser och dels fotografier av samma platser att analysera utifrån de 

övergripande frågeställningarna i examensarbetet. Genom utövandet av en pendelrörelse 

mellan distans och närhet till vår egen upplevelse i analysen har vi kunnat få syn på fler 

perspektiv än de vi initialt upplevt.  

 

I bildanalysen var vår ambition att uppmärksamma likheter och olikheter i de fotografier vi 

analyserat. Vi ville skapa en dialog mellan fotografierna som dels förbinder dem med 

varandra och dels pekar på de skillnader som vi uppfattade. Genom det normkritiska 

perspektivet kunde vi se på miljöerna på ett kreativt och nytänkande sätt. Dock var vi 

medvetna om att vår egen subjektivitet skulle påverka dessa analyser där våra egna normativa 

föreställningar kommer att utgöra en grundläggande förståelse av vad det är som är viktigt 

och rätt. Liknande tankar finner vi hos Peter Cornell, Sten Dunér, Thomas Milleroth, Gert Z. 

Norström och Örjan Roth-Lindberg (1999) som beskriver att en bild alltid avspeglar de 

förväntningar eller den avsikt med tolkningen som den observerande har (Cornell m.fl. 1999, 

s. 46). Vi fann både likheter och olikheter mellan fotografierna där vi sökte efter dem. Det vi 

fick ut av bildanalysen blev därmed ett tolkningsbart underlag som ett tillägg till intervju- och 

samtalsanalysen. I relation till detta lyfter Cornell m.fl. (1999) att man med ett hermeneutiskt 
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perspektiv på bildanalys pendlar mellan förståelse av bildens delar och dess helhet. Ju fler 

delar som analyseras desto tydligare kan helhetsbilden bli (Cornell m.fl. 1999, s. 165). 

Bildanalysen blev således en del i den hermeneutiska spiralrörelsen som vi tidigare beskrivit.  

 

5.8 Undersökningens tillförlitlighet 

Att kunna bedöma validiteten i en studie handlar, enligt Patel och Davidson (2011) om att 

undersöka överensstämmelsen mellan vad vi säger att vi ska undersöka och vad vi faktiskt 

undersöker. Innehållsvaliditet kan åstadkommas genom kritisk granskning och spridning av 

den teoretiska ram som ligger till grund för arbetet (Patel & Davidson 2011, s. 102). Vi ser 

möjlighet till god innehållsvaliditet i vår studie då vår forskningsansats täcker bred teoretisk 

mark och problematiseras kontinuerligt i analysskedet. Ur ett kvantitativt perspektiv skulle 

man däremot kunna hävda att arbetet har låg validitet i och med att den inte kommer att 

presentera numeriskt säkerställda data. Då vårt arbete inte har som ambition att presentera 

sanningar upplever vi inte oss kunna göra en rättvis mätning av validiteten mot detta 

perspektiv. 

 

För att säkerställa reliabiliteten, alltså hur väl våra instrument fungerar för att svara på de 

frågor som ställs samt om instrumenten står emot påverkan av slumpinflytande, deltog vi 

alltid vid intervjuer och observationer i par. Detta gav oss möjlighet till 

interbedömarreliabilitet, vilket innebär en strävan efter att forskarnas uppfattningar 

överensstämmer för att komma så nära en sann bild som möjligt (Patel & Davidson 2011, s. 

104). Vi använde oss av vår gemensamma närvaro för att belysa både när vi var samstämmiga 

i vår uppfattning och där våra uppfattningar skiljde sig åt. Vi ville använda våra skilda 

uppfattningar av det sagda eller observerade för att inte fastna i en onyanserad eller 

enkelspårig bild av händelser.  

 

I relation till Patel och Davidsons (2011) definition av reliabilitet anses våra metoder vara bra 

för att mäta resultatet. Utifrån våra syften att undersöka möjlighetsskapande normer i barns 

livsvärldar inom förskole- och skolsammanhang samt hur vuxnas normer påverkar vilka 

möjligheter barn ges i den kontext som de befinner sig i ser vi att vi får god reliabilitet genom 

att använda semistrukturerade intervjuer som instrument då dessa är upplagda på ett sådant 

sätt där det finns stort utrymme för respondenten att uttrycka sin mening. Genom 

observationer av fysisk och psykisk miljö ville vi undersöka om våra uppfattningar av det som 
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sagts vid intervjutillfället kunde förstås överensstämmande med de möjligheter som ges i 

miljön. Även här upplever vi god reliabilitet.  

 

6 Resultat/analys 

I detta kapitel presenteras undersökningens resultat av intervjuerna och vår bildanalys. För att 

på ett så tydligt sätt förmedla vår tolkning av intervjuerna samt våra bildanalyser är texten 

uppdelad utifrån nation. Vi har valt att dela in styckena i följande underrubriker; vad har ett 

barn rätt till i kambodjansk skola/svensk förskola samt vad ett barn behöver. Slutligen i varje 

avsnitt ges en tydliggörande sammanfattning av det huvudsakliga resultatet. Som avslut på 

detta kapitel analyseras båda nationernas fotografier i samma avsnitt.  

 

För att läsaren lättare ska kunna följa med i texten har vi gjort en koppling mellan varje 

individ och dennes arbetsplats. Namnen i texten är fingerade. Benny, Cecilia, Jason, Kate, 

Tanja och Uno arbetar på skolor i Kambodja med barn i åldrarna 1,5 till 18. Alla respondenter 

är födda och uppväxta i nationen, med undantag för Jason som kommer från Nya Zeeland och 

arbetar som lärarvolontär. Ella, Ulla, Nellie, Sara, Jana och Anna arbetar i svenska förskolor 

med barn i åldrarna 1 till 5. 

 

6.1 Vad har barn rätt till i kambodjansk skola? 

Alla respondenterna i Kambodja framställer skolan som viktig och högt prioriterad. Inte i 

relation till vilket innehåll den kan tänkas erbjuda, utan som en mänsklig rättighet - barn ska 

få gå i skolan och har rätt att få utbildning. Vad barn bör erbjudas i skolan är inget som någon 

av respondenterna går djupare in på, utan den grundläggande rättigheten att få tillgång till 

skola och utbildning är det som anses vara väsentligt i denna fråga. Inställningen till barns rätt 

att gå i skolan går att förstå utifrån ett historiskt perspektiv. Under de röda khmererna tid 

mördades miljontals människor med anledning av att de var utbildade och alla barn förbjöds 

att gå i skolan (Georgiou 2012, s. 210; Ray, Bloom & Robinson 2010, s. 82). Barns rätt till 

skolgång skulle med den bakgrunden kunna förstås som en motreaktion mot den förtryckande 

regim som tidigare haft folket i sitt grepp. Det går också att förstå inställningen till barns 

skolgång genom att lyssna till hur respondenterna pratar om framgång. Flera av dem beskriver 

skolan som den enda möjligheten för ett fattigt barn att bli framgångsrik i Kambodja. 

Begreppet framgång definieras ibland olika men grundidén är, så som vi uppfattar den, att du 

inte har någon ljus framtid utan skolan.  
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Uno beskriver hur tur och omständigheter ger vissa barn bättre förutsättningar när han 

beskriver det sponsorsystem som skolan bedriver, där donatorer månadsvis ger en summa 

pengar till ett särskilt barn. Han talar även om sponsorsystemets baksida, det faktum att inte 

alla barn blir sponsrade oavsett hur hårt de arbetar. Uno menar att dessa barn behöver mest 

stöttning och uppmuntran då de annars riskerar att sluta i skolan för att istället jobba och tjäna 

pengar åt sin familj.  

 

Det som vi finner som en röd tråd genom alla intervjuer är utbildning utifrån ett 

framtidsperspektiv där respondenterna menar att utbildningen möjliggör hoppet om att få ett 

bra jobb och en inkomst till familjen, men hur realistiskt är hoppet om en ljusare framtid? 

Jason skildrar att det, i Kambodja, är av avgörande vikt att kunna hjälpa sin familj. Han menar 

att om du är fattig och din familj inte kan hjälpa dig så dör du då det inte finns någon social 

välfärd att luta sig mot.  

 

There’s a difference from New Zeeland. Because we, like Scandinavia, we have social welfare so 

the idea of helping your family is… is an optional extra. Here it’s essential. If you’re poor and 

your family can not help you then, that’s it. You die. (Jason 2017) 

 

Denna tanke verkar barnen bära med sig, menar Jason, som hänvisar till deras uttalanden om 

vikten av att ha ett välbetalt jobb och tjäna pengar till familjen. I barnens framtidstro 

inkluderas tanken om att bli doktor eller advokat med anledning av att kunna tjäna pengar och 

således hjälpa sin familj och sin nation. Jason menar att även om dessa yrkesroller kan vara 

eftersträvansvärda, likaså i en mer utvecklad nation, så vill man åt yrkena av skilda 

anledningar. Universitetet beskrivs dock som dyrt och svårtillgängligt vilket vi tolkar som att 

få av barnen, av dessa skäl, kommer att ges tillträde till universitetsmiljön. Vad händer då 

barnet slutar i grundskolan och inte ges tillgång till universitetet, efter en uppväxt präglad av 

hopp om utbildning? När börjar och slutar den utbildning som man anser att alla barn har rätt 

till? Dessa är frågor som lever kvar inom oss. 

 

Endast en av respondenterna, Kate, nämner välbefinnande i förhållande till barns rättigheter 

inom skolsammanhang. Hon menar att barn har rätt till lycka i skolan och att det är lärarnas 

skyldighet att se till att barnen mår bra, både psykiskt och fysiskt. Kate framhåller att det är i 
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skolan som barnen har rätt till att få uppleva vänskap. De ska få leka med vänner och skapa 

relationer. 

 

Det huvudsakliga resultatet som vi finner inom detta avsnitt är att skolan upplevs som viktig 

och högt prioriterad. Skolan och tillgången till utbildning beskrivs som en mänsklig rättighet, 

vilken kan förstås och sättas i relation till respondenternas tankar om framgång utifrån ett 

framtidsperspektiv. Sammanfattningsvis finner vi en röd tråd i respondenterna uttalanden där 

barn, genom sin rätt till skola och utbildning, ska ges en ljus framtid präglad av hopp och 

möjligheter till ett välbetalt jobb.  

 

6.2 Vad behöver barn? 
 

Love. I’m dead certain. (Jason 2017) 

 

Alla respondenter i Kambodja är eniga om att barn behöver kärlek och någon som stöttar 

dem. Jason och Kate menar att i ett samhälle som Kambodja behöver barn extra mycket 

kärlek. En tänkbar tolkning av dessa uttalanden skulle kunna vara det kambodjanska 

samhällets avsaknad av skyddsnät som gör barn extra känsliga för att hamna i situationer och 

sammanhang som går i motsats till vad de behöver. Om en, eller båda, av föräldrarna saknar 

förmåga att tjäna pengar till familjen finns det inte ett socialt skyddsnät som skyddar barnet 

från att behöva bära detta ansvar, varför den bördan då faller på barnets axlar. En annan 

tolkning skulle kunna vara att respondenterna menar att Kambodja, som varande i 

efterkrigstid, behöver fokusera på att tillfredsställa de mest grundläggande behoven hos sin 

befolkning, efter årtionden av negligering, och att man då ser till det som man upplever som 

det essentiella behovet som människor delar över hela världen - behovet av kärlek. 

 

Benny och Cecilia framhärdar att kärlek är anledningen till att de arbetar som lärare, de 

uttrycker sig älska barnen. Cecilia förtydligar detta än mer när hon beskriver barnen som inte 

vilka barn som helst, utan som en del av sin familj. Vi upplever att respondenternas uttalanden 

kring sina känslor som de förknippar med sitt arbete och sin relation till barnen uttrycks 

otvunget och ohämmat kärleksfullt. Vi reagerar starkt på detta då det sättet att uttrycka sig i 

sin profession är ovanlig i den svenska förskolekontexten. Det känns dock viktigt att påpeka 

att det är svårt att avgöra vad som kan förklaras som språkförbistring och vad som faktiskt är 

genuint uttryckt kärlek. I ett informellt samtal med en engelsktalande lärare i Kambodja 
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framkom att det är möjligt att det engelska ordet för kärlek (love) används för att förklara 

exempelvis omvårdnad, medmänsklighet och respekt och att användandet av ordet kärlek 

således fungerar som en begreppsligt samlande funktion. 

 

Uno åsyftar att barn behöver någon som hjälper och stöttar dem ända fram tills de är 

färdigutbildade. Han anser att läraren ska ha den rollen för de barn som han undervisar, 

åtminstone då föräldrarna inte har förmågan till det. Även detta är något som vi reagerar på då 

det med våra svensk-normativa ögon upplevs sudda ut gränsen mellan föräldraskap och 

profession och gör läraren till en person som i en del fall kan tänkas bli mer central än 

föräldern, även i frågor som ligger utanför skolans ramverk.  

 

I Kambodja är det de rika med pengar som har makten, vilket Uno finner som orättvist. Trots 

uppdelningen mellan rika och fattiga upplever han dock att det finns en vilja att hjälpa 

varandra och ett starkt band - det finns kärlek. 

 

Cause the rich man have all money, all power. It’s not fair. But in Cambodia they also helping 

each other, although they do like this. The rich and the poor have each other. Love each other. Still 

love each other. (Uno 2017) 

 

Samtliga respondenter knyter samman barns behov med begreppet lycka, att barn behöver få 

sina behov tillgodosedda för att ha en chans att bli lyckliga. Däremot skildrar Jason barns 

lycka i Kambodja likt ett mysterium, en riktig gåta. Han menar att trots att dessa barn inte har 

mycket att vara glada över blir han alltid bemött av barn som hälsar glatt och ler, barn som är 

tacksamma och som behandlar läraren med respekt. Detta gjorde honom misstänksam till en 

början då han tänkte att det skulle kunna handla om att man vill visa sin skola från den bästa 

sidan. Numera har han slutat att ifrågasätta motiven för den upplevda öppenheten och glädjen 

och istället förundras över orsaken till densamma. 

 

Uno och Cecilia lyfter tankar om hur man kan bibehålla en positiv inställning till sitt liv, även 

när det verkar svårt, genom att hävda att man bör flytta fokus från att se dem som har det 

bättre till att fortsätta att kämpa för sin egen lycka. Uno menar att de ojämlika villkor som 

skapas mellan studenter, då en del av dem blir sponsrade av de rika och andra inte blir det, är 

något som han möter genom att uppmana till hårt arbete och hopp om en eventuell framtida 

sponsor. Cecilia menar att hon uppmanar barnen att se till människor med samma 
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förutsättningar som dem själva, eller de med sämre förutsättningar när de jämför sig, då det 

gör det lättare att uppfatta sig själva som lyckligt lottade.  

 

If you look up, you can feel like, a little bit sad right. But if you look like fair or maybe a little bit 

down you will see poor family around. I tell my son; if we look up- some people are so rich, we 

don’t care about it, he should look fair. (Cecilia 2017) 

 

Sammanfattningsvis finner vi inom detta avsnitt en tydlig enighet hos respondenterna om att 

barn behöver kärlek och någon som stöttar dem, speciellt i ett samhälle som Kambodja. 

Kärlek i detta sammanhang beskrivs dels som ett behov i Kambodja och dels som ett behov 

som alla människor i världen har. I respondenternas uttalanden ges lärarrollen, i förhållande 

till hur det kambodjanska samhället ser ut, stor betydelse i fråga om vad barn behöver. Det är 

läraren som kan hjälpa och stötta barnen när föräldrar inte har förmågan till det. Samtliga 

respondenter knyter samman barns behov med begreppet lycka.  

 

Med utgångspunkt i de ovannämnda avsnitten om vad barn har rätt till i kambodjansk skola 

och vad barn behöver, finner vi två genomgående teman i respondenternas svar; kärlek och 

hopp. Det är kärlek och hopp som barn behöver och har rätt till i kambodjansk skola och som 

kommer att göra dem lyckliga. 

 

6.3 Vad har barn rätt till i svensk förskola?  

I de intervjuer som vi genomfört i Sverige framkommer det inte lika tydliga mönster som i de 

kambodjanska respondenternas svar. Vi har fått många skilda svar på frågan om barns 

rättigheter inom förskolesammanhang, men där en genomgående inställning till frågorna som 

svåra, breda och omfattande gett uttryck hos alla respondenter. De menar att vad ett barn har 

rätt till är en för omfattande frågeställning att kunna svara på. 

 

Enligt Ella och Jana har barn rätt till trygghet och uppmuntran, medan Ulla och Nellie skildrar 

barns rätt till en röst, att de har rätt att bli hörda. Sara kombinerar dessa två spår och svarar 

mer uttömmande och omfattande på frågan.  

 

Massor, eeh, rätt till å möta vuxna som tror på dom, som lyssnar, som utmanar, ehm, som är glada, 

tillmötesgående, ehm, som stärker barnen framför allt. Alltså stärka barnen att tro på deras egen 

förmåga att dom kan att dom vill och att dom ändå… att dom ska få känna att dom är värdefulla. 
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Ja. Men också att dom har rätt att få varje del. Tänker att få möta matematiska frågor, 

naturvetenskap på olika sätt, å, å, olika uttryck… aa. (Sara 2017) 

 

Sara hänvisar till förskolans läroplan som svar på frågan. Hon menar att barn har rätt till hela 

läroplanens innehåll, men specificerar inte på vilket sätt eller i vilken grad denna rättighet kan 

avkrävas henne.  

 

Dom har rätt att få allt som står i läroplanen (skrattar) ehm, å så har dom rätt att få en trygg miljö 

där dom känner att dom kan lita på alla vuxna runtikring. Alla pedagoger. Ehm… dom ska få 

pröva och dom ska få göra fel, dom ska få… Gud, det är brett, det är jättebreda frågor. (Jana 2017) 

 

Nellie lyfter fram barns rätt att känna tillhörighet till sin egen kulturella kontext. Hon menar 

att medier blir en viktig del i den svenska kontexten, medan det i andra samhällen kan vara 

mer angeläget att få delta i det som är viktigt just där. Dessa kontexter kan vara uppbyggda 

utifrån olika sociala normer och att barns rättigheter därför ser olika ut beroende på var man 

befinner sig i världen. 

 

Anna fokuserar på möjligheten till social samvaro och trevnad. 

 

Oj. Ganska kluriga frågor. Eh. Vad barnen ska få? De ska få framförallt lustfylld, ett utslitet ord, 

men det är just det som det ska va. Det ska va lustfyllt, kul, lärorikt. Det ska va mycket 

kompisskapande i de här sociala relationerna. Eh... Få med sig hur man måste vara schysst mot en 

kompis, vad som känns okej, vad som inte är okej. Eh, vad som gör en ledsen och vad som gör en 

glad. Eh, att… att få vara tillsammans med kompisar är det som är jätteviktigt tycker jag. Att 

barnen ska få vara med om på förskolan. Eh, så ska de få möta vuxna som är nyfikna och att det 

ska vara glädje och upptåg och lärorikt och aa. (Anna 2017) 

 

Att respondenternas svar skiljer sig så pass mycket åt i fråga om barns rättigheter inom 

förskolesammanhang skulle kunna förklaras med en stor medvetenhet kring de styrdokument 

och lagar som reglerar barns rätt i Sverige. Respondenterna uttrycker att frågan är bred och 

svår och om man tänker in all lagtext, alla konventioner och läroplaner i frågan så krävs ett 

uttömmande svar. Det som vi finner som intressant med att ställa frågan till de svenska 

pedagogerna är att vi upplever dem som ovana vid att behöva ta ställning i frågor rörande 

barns rättigheter, att behöva välja en rättighet att uttrycka som viktigare än en annan. Vår 

upplevelse är att respondenterna är mycket pålästa i fråga om vilka faktiska rättigheter barn i 

Sverige har, men ibland mindre reflekterade kring hur de själva förhåller sig till dessa 
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rättigheter. Hur kan det komma sig att fler vet vilka rättigheter som finns än vilka rättigheter 

som de anser vara viktiga? Det skulle kunna förklaras genom att många barn i Sverige får sina 

grundläggande rättigheter tillfredsställda och att dessa därför kanske faller utanför det som 

normalt reflekteras av pedagogerna. Barns behov av mat, vatten och utbildning är kanske inte 

högaktuella diskussionsämnen i Sverige då dessa behov oftast tillfredsställs. Det skulle även 

kunna förklaras genom att se till vilken typ av diskussioner som efterfrågas i varje specifik 

förskolekontext. Premieras pedagoger som använder sina egna erfarenheter och reflektioner 

som del av sin professionella roll eller förväntas man utföra uppgifter som åläggs en utan att 

ifrågasätta hur man själv ställer sig till dessa? Våra erfarenheter av detta, som vi också tolkar 

in i respondenternas svar, säger oss att reflektionsklimatet skiljer sig åt mycket mellan olika 

förskolor. 

 

Det huvudsakliga resultatet som vi finner inom detta avsnitt är att respondenterna upplever sig 

ha svårt att specificera vad barn har rätt till i svensk förskola. De menar att barn har så många 

rättigheter i förskolan att de är nästintill omöjliga att definiera, varför respondenterna svarar 

på frågan på olika sätt, med olika valda rättigheter. Det som vi däremot finner som en röd tråd 

genom respondenternas uttal om barns rättigheter är att de är färgade av förskolans 

styrdokument och dess värden. Denna färgning ger uttryck i deras uttalanden om att barn ska 

få möta en verksamhet som ger dem möjlighet till ett lustfyllt lärande, det egna 

kulturskapandet, tilltron till sin egen förmåga, olika uttryckssätt och en ämnesinriktning 

bestående av bland annat matematik och naturvetenskap.  

 

6.4 Vad behöver barn? 

Ulla, Jana, Nellie och Anna lyfter alla barns basala behov av mat, vatten och kläder. Nellie 

problematiserar detta behov genom att ifrågasätta vem ett svenskt barn blir om endast de 

grundläggande behoven tillfredsställs. 

 

Jag menar skulle man bara få mat, aa, vem skulle man bli då? Ingen. Det skulle liksom inte funka. 

(Nellie 2017) 

 

Nä, men på utsidan… skulle du bara sitta hemma och äta mat och sen inte ha nån tv, inte ha nå 

internet, inte liksom gå till parken eller bara såhär få utforska närmiljö eller vad som helst då har 

du ju liksom inga erfarenheter, då kan du ju, det är svårt å liksom ens ha en konversation, vad ska 

du prata om? Sen behöver man ju inte ha allt heller, men nånting. (Nellie 2017) 
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Nellies reflektion kring det kontextbundna barnet synliggör en tanke om att de faktiska 

behoven kan tänkas skilja sig åt mellan olika sammanhang. Vi tolkar hennes uttalande som att 

hon menar att det är just i Sverige som ett barn utan tillgång till olika yttre stimuli skulle 

sakna de grundläggande kompetenser som här behövs för att kunna tillägna sig det man 

behöver. Det skulle i sådana fall betyda att ett barn i en annan samhällelig kontext kanske inte 

har samma behov av exempelvis television för att få sina behov av kommunikativa referenser 

tillfredsställda. Det går genom denna tolkning att förstå Nellies uttalande som att barn har 

olika behov i olika kontexter. 

 

Anna uttrycker många gånger att hon tycker att frågorna är svåra och gör en egen analys kring 

varför frågor kring barns behov kan vara komplexa att förstå i Sverige. 

 

De behöver… ja jag tänker ju inte så himla mycket på sånt här...  eftersom vi bor i ett land där man 

ofta får de här bitarna med mat och kläder och allt det här. Så det är mer de här sociala bitarna jag 

känner att man automatiskt tänker på. Tänker man… i ett vidare perspektiv, på barn som inte alltid 

har det så bra, är det inte självklart med… ja, att äta sig mätt och så. Så blir det ju lite 

annorlunda. (Anna 2017) 

 

Vi tolkar Annas reflektion som en analys av hur vi flyttar fram gränserna för vad det betyder 

att få sina behov tillfredsställda. I Sverige får barn generellt sett äta sig mätta, men vi tolkar 

Anna som att hon inte därmed menar att de fått vad de behöver, utan snarare att nya lager av 

behov läggs ovan de tidigare.  

 

Ett barn behöver, enligt Ella, ges möjlighet att få vara den de vill vara samt få utvecklas och 

nå sin potential. 

 

Dom behöver... ja vad behöver dom? Dom behöver möjlighet att få vara den dom vill va, eh, 

möjlighet att få utvecklas, nå sin potential, eh, se att dom har rätt till det dom har rätt till, sådär, få 

känna till sina rättigheter… och va vi är skyldiga dom, att dom kan sätta krav på oss. (Ella 2017) 

 

Ella lyfter rätten att känna till sina rättigheter som ett behov som hon anser att barn har. Det är 

för oss oklart om hon menar att detta är specifikt för svenska barn eller om det är ett generellt 

behov som alla barn har. Vi tolkar Ella som att det behov som tillfredsställs genom att känna 

till sina rättigheter är ett behov av att få beslutanderätt kring sin egen person och därmed 
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kunna tillfredsställa sina behov genom att kommunicera dessa med vuxna. Å ena sidan kan 

man tolka detta som ett steg närmare autonomi där varje barn förväntas ansvara för sitt eget 

välbefinnande genom att avkräva att omgivningen levererar det som det enskilda barnet 

behöver. Å andra sidan går det att förstå Ellas uttalande som en ambition om ett mer jämlikt 

möte mellan barn och vuxna där barnets röst uppvärderas för att hamna på samma nivå som 

den vuxnes. Därmed skulle inte den vuxne få automatisk beslutanderätt över barnet, utan 

tvingas att sätta sig själv i möte med det barnet uttrycker för att kunna komma till 

gemensamma beslut. 

 

De huvudsakliga resultaten som vi finner inom detta avsnitt skildras utifrån två perspektiv; de 

basala behoven av mat, vatten och kläder samt kontextens betydelse. Dessa två perspektiv 

sätts i relation till varandra genom förståelsen för att vad barn anses behöva är kontextbundet. 

Generellt sätt tillfredsställs barns basala behov i Sverige varför respondenterna varken tidigare 

eller vidare reflekterat över vilka egentliga behov barn har.  

 

Med utgångspunkt i de ovannämnda avsnitten om vad barn har rätt till i svensk förskola och 

vad barn behöver finner vi dels respondenternas koppling till förskolans styrdokument och 

dess värden och dels uppfattningar om kontextens betydelse. Kopplingen till förskolans 

styrdokument och dess värden synliggörs mer tydligt i avsnittet om barn rättigheter än i 

frågan om barns behov. En röd tråd som är genomgående i dessa två avsnitt är kontextens 

betydelse. Vilka rättigheter och behov barn har påverkas av kontexten och kan således 

upplevas varierande beroende på var man befinner sig. 

 

6.5 Bildanalys av utbildningsmiljöer 

Vår utgångspunkt i bildanalyseringen av förskole- och skolmiljöer är att inta ett normkritiskt 

perspektiv och anta ett bildpolariserande arbetssätt där vi berör vad bilderna av miljöerna 

föreställer och vilka grundvärderingar som de har. Vi har fokuserat på att se likheter och 

olikheter, men också normer och deras tänkbara bidragande effekter på miljöerna.  

 

Respondenterna i Kambodja uttrycker i intervjuerna att barn har rätt till skolgång, men 

specificerar inte närmare vad denna skola ska innehålla. Respondenterna i Sverige menar 

istället att barn har så många rättigheter i förskolan att de är nästintill omöjliga att definiera. 
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När vi ser på nedanstående bilder tolkar vi det som att dessa miljöer överensstämmer med 

respondenternas beskrivningar av förskola/skola i de olika kontexterna. 

 

 

Klassrummen i Kambodja är tomma sånär som på enkla, funktionella möbler. På väggarna 

sitter ett fåtal inspirationsbilder av exempelvis bokstäver och siffror, men även en del av 

barnens alster. Vid närmare granskning går det att se att dessa alster föreställer samma sak 

och verkar vara framtagna på samma sätt, med samma teknik. I vår mening förstärker detta 

den bild som respondenterna själva ger av skolan som en plats som alla har samma rätt till, 

där innehållet är underordnat denna rättighet. Det behov som respondenterna i Kambodja 

uttrycker som viktigast, behovet av kärlek, specificeras inte till att kräva något särskilt 

material eller sammanhang och går därför att förstå som närvarande i de kambodjanska 

miljöerna.  

 

Utbildningsmiljö Kambodja 
© Anne Rymoen och Josefin Lärking 

Utbildningsmiljö Sverige 
© Anne Rymoen och Josefin Lärking 

Utbildningsmiljö Sverige 
© Anne Rymoen och Josefin Lärking 

Utbildningsmiljö Kambodja 
© Anne Rymoen och Josefin Lärking 
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De svenska respondenterna uttrycker i intervjuerna att barns rättigheter är en så pass bred 

fråga att det inte går att svara helomspännande på den. Respondenterna svarar på frågan på 

olika sätt, med olika valda rättigheter. Miljöerna visar på en mängd och en variation som väl 

överensstämmer med bilden av den svenska förskolan som mångfacetterad och med många 

olika infallsvinklar. På väggarna sitter fotografier och citat av barnen, blandat med alster, 

inspirationsbilder, pedagogiska verktyg så som bokstavsbilder och siffror, dokumentationer av 

barnens förehavanden, populärkulturella referensbilder och så vidare. Vår tolkning av detta är 

att det är en miljö som är tänkt att inspirera och utmana utifrån det som barnen visar intresse 

för, det som står i styrdokument, det som efterfrågas av vårdnadshavare och det som den 

specifika förskolan värderar. Ingen av respondenterna i Sverige kommenterar dock vikten av 

det materiella som något som barn vare sig har behov av eller rätt till, men det är ändå det 

mest övergripande intrycket från att ha sett på fotografier från de olika miljöerna - att det är 

mycket och varierat material, oavsett vad man uttrycker sig arbeta med.  

 

Det är mycket som skiljer miljöerna åt, men det som vi upplever som tydligast när vi 

analyserar fotografierna är vilka möjligheter de olika miljöerna erbjuder. I vår mening 

erbjuder de kambodjanska miljöerna en plats att sitta på och något/några trevliga ting att titta 

på medan de svenska miljöerna erbjuder en medveten, eller omedveten, mångfald av intryck 

samt många olika sätt att fysiskt ta sig an miljön. Vi upplever inte att bilden av den svenska 

miljön lika tydligt berättar för oss hur man fysiskt ska befinna sig i den. Denna miljö kan 

därmed upplevas skapa fler möjligheter att ta sig an rummet än den kambodjanska miljön. 

 

Gemensamt för miljöerna i Kambodja och i Sverige är det faktum att man använder sig av 

färg och bilder i miljöerna, i olika utsträckning och med olika mycket resurser. I Kambodja 

handlar det om att man, i vissa klassrum, gjort stora väggmålningar eller hängt upp ett 

färgglatt alfabet. I Sverige har vi svårt att upptäcka någon ledig väggyta som inte är täckt med 

något som är tänkt att inspirera barnen.  

 

Ett av de huvudsakliga resultat som vi finner inom detta avsnitt är att vår tolkning av bilderna 

på barns förskole- och skolmiljö överensstämmer med respondenternas beskrivningar av 

förskola/skola i de olika kontexterna. Ytterligare ett huvudsakligt resultat som vi finner i vår 

bildanalys är att det förekommer både skillnader och likheter mellan de olika nationernas 

utbildningsmiljöer. Våra observationer och analyser av förskole- och skolmiljöerna 
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överensstämmer med respondenternas uttalanden. Praktiken och hur man uttrycker sig runt 

den upplevs som överensstämmande. 

 

7 Diskussion och slutsatser 

I detta kapitel följer en sammanfattande diskussion med avsikt att knyta samman 

undersökningens syfte med respondenternas uttalanden och våra analyser kring barns 

livsvärldar. Vårt arbetes syfte är att undersöka möjlighetsskapande normer i barns livsvärldar 

inom förskole- och skolsammanhang samt att söka förståelse för hur vuxnas normer påverkar 

vilka möjligheter barn ges i den kontext som de befinner sig i. Examensarbetets huvudsakliga 

frågeställningar berör hur vuxna i förskole- och skolsammanhang uttrycker sig kring barns 

rättigheter och behov i två skilda samhälleliga kontexter.  

 

Salmonsson och Ivarsson (2015) beskriver normer som outtalade regler vilka påverkar hur 

och vad vi gör, tänker eller förväntas göra (Salmonsson och Ivarsson 2015, s. 23). I relation 

till detta tydliggör Dolk (2013) att de normer som finns i den kontext man själv är en del av 

kan vara svårupptäckta (Dolk 2013, s. 27). Genom att först intervjua pedagoger i Kambodja 

blev det möjligt att se våra egna normativa föreställningar ställda mot, i många avseenden, en 

kontrasterande kontext. Genom intagandet av det normkritiska perspektivet och det 

bildpolariserande arbetssättet har vi, utifrån våra observationer och bildanalyser av de olika 

nationernas förskole- och skolmiljöer, analyserat vilka grundvärderingar som miljöerna har. 

Vi har fokuserat på att se likheter och olikheter, men också vilka normer och tänkbara 

bidragande effekter på miljöerna som ger uttryck i respektive nation. 

 

Nedanstående diskussion kring vår insamlade empiris resultat kopplat till tidigare forskning 

utgörs med inspiration av den hermeneutiska forskningsansatsen, den sociokulturella 

teoribildningen och det normkritiska förhållningssättet. Den hermeneutiska 

forskningsansatsen synliggörs i vår diskussion där vi intar ett tolkningsfokuserat analyserande 

av empirins resultat och sätter det i relation till tidigare forskning för att förstå människor som 

vi möter utifrån den kontext som omger dem, med både närhet och distans till våra egna 

föreställningar och erfarenheter. Den sociokulturella teoribildningen synliggörs i vår ambition 

att förstå respondenternas svar utifrån den kontext som de är en del av. Det normkritiska 

förhållningssättet ger oss möjlighet att upptäcka normer och deras tänkbara effekter på ett 

kreativt och nytänkande sätt.  
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Som avslut på detta avsnitt följer en diskussion kring vidare forskning inom ämnet. 

 

7.1 Diskussion av resultat kopplat till tidigare forskning 

I fråga om vilka rättigheter barn har i förskole- och skolsammanhang uttrycker 

respondenterna i Kambodja rätten till skola som den viktigaste, utan att närmare specificera 

vad en skola bör erbjuda barnen. Deras ospecificerade uttalanden kring den generella rätten 

till utbildning fastslås i barnkonventionens allmänna beskrivning om barnets rätt till 

utbildning (Unicef 2008, s. 295-297, 300-301). Det är dock ingen av respondenterna i 

Kambodja som hänvisar till lagstiftning eller konventioner när de uttrycker sig kring barns 

rättigheter. De rättigheter som uttrycks upplevs istället som personliga ställningstaganden. 

Som vi tidigare nämnt i analysen kan en tänkbar bakgrund till respondenternas uttalanden om 

rätten till skola förstås utifrån ett historiskt perspektiv. Vi ser även att uttalandena kan förstås 

utifrån ett nutidssamhälleligt perspektiv där respondenternas beskrivning synliggör utbildning 

som den enda möjligheten för ett fattigt barn att bli framgångsrik. Detta skulle kunna liknas 

vid Hedlund Thulin och Greenhills (2008) beskrivning av att läs- och skrivkunnigheten ofta är 

en förutsättning för andra rättigheter (Hedlund Thulin & Greenhill 2008, s. 61). Vi tolkar att 

Hedlund Thulin och Greenhill (2008) här menar att man utan dessa kunskaper inte kommer 

att kunna förstå sig som en del av sin samhälleliga kontext då dessa är knutna till att kunna 

läsa och skriva. Denna tolkning förstår vi även i relation till respondenternas uttalanden. 

 

Vi upplever att respondenternas uttalanden om rätten till utbildning hänger samman med 

möjligheten till en lycklig framtid och att det är just det hoppet som de kambodjanska 

respondenterna framhåller som barns rättighet. Utifrån Boks (2011, s. 8) definition av lycka 

som något som vi hoppas på eller längtar efter kan vi förstå respondenternas uttalanden som 

att längtan efter det framgångsrika livet är grunden till deras subjektiva lycka. Om vi däremot 

ser till Nationalencyklopedins (2017) definition av lycka som en varaktig känsla av djup 

glädje och tillfredställelse betingad av grundläggande förutsättningar går det att förstå 

respondenternas uttryck som att lyckan är något avlägset som man strävar efter. Utbildningen 

får i ljuset av dessa två perspektiv olika mening. Antingen är det strävan efter framgång, med 

andra ord hoppet, som gör respondenterna lyckliga eller så är det när den varaktiga målbilden 

uppnåtts som lyckan upplevs, det vill säga, i framtiden när man genomgått utbildningen och 

fått ett jobb. 
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Vidare är vår upplevelse av de uttalanden som de kambodjanska respondenterna gör att barns 

rätt inom utbildningssammanhang och frågan om barns behov hänger samman. I fråga om 

barns behov uttrycker de stor samstämmighet. De menar att det är kärlek, stöd från en vuxen 

och hopp som kommer att göra att barnen får en lycklig framtid. Dessa perspektiv blir därför 

viktiga i förhållande till hur de uttrycker sig kring skolans uppdrag och sin roll som lärare. 

Den viktigaste funktionen som lärare i Kambodja menar respondenterna är att ge barnen 

kärlek, stöd och uppmuntran till fortsatta studier- att ge barnen hopp om en ljusare framtid. 

Det lyckliga livet i Kambodja uttrycks innehålla ett bra jobb, pengar och kärlek. Det är dock 

inte på detta vis som respondenterna uttrycker att det kambodjanska samhället ser ut just nu. 

Istället vittnar de om fattigdom och utsatthet.  

 

Respondenterna menar att det är kärlek och hopp som ska prägla barns rätt och tillfredsställa 

deras behov, vilket kan tolkas som omöjligt utifrån Boks (2011) resonemang om lyckan som 

beroende av levnadsstandard. Bok (2011) menar att lyckan inte är lika möjlig att uppnå om du 

exempelvis är fattig. I kontrast till detta skildrar hon ändå att majoriteten av människor i 

fattiga länder betraktar sina liv som ganska eller mycket lyckliga (Bok 2011, s. 14-15, 71). 

Hennes kontrasterande resonemang kan förstås som att hon å ena sidan betraktar lycka utifrån 

ett subjektivt perspektiv och å andra sidan ur ett objektivt perspektiv, vilket får oss att vilja 

ställa dessa mot varandra; den objektiva lyckan, den goda levnadsstandarden, mot den 

subjektivt upplevda lyckan, hur man på individnivå uppfattar sitt välbefinnande. Det går med 

vårt resonemang att förstå de kambodjanska barnen som subjektivt lyckliga, även om de 

objektiva förutsättningarna kan upplevas bristfälliga. 

 

I Sverige är det svårare än i Kambodja att finna mönster mellan det som respondenterna 

uttrycker att barn har rätt till i förskolesammanhang, förutom i grundinställningen till frågan. 

Respondenterna uttrycker att frågan är överväldigande och för omfattande för att kunna svara 

utförligt på. Däremot nämns ord så som; trygghet, uppmuntran, lärande, social samvaro, 

trevnad och rätt till en röst i sin definition. Här ser vi kopplingar till både Hedlund Thulin och 

Greenhill (2008) samt Melin (2008) som lyfter barnets rätt till grundläggande 

levandskomponenter så som exempelvis trygghet, kärlek, social trygghet, vila och fritid 

(Hedlund Thulin & Greenhill 2008, s. 63, 66; Melin 2008, s. 36). Det går genom detta 

perspektiv att förstå varför respondenterna väljer att lyfta dessa värden som grundläggande då 
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omgivande litteratur förstärker bilden av dessa rättigheter och bidrar därigenom till att befästa 

normativa idéer kring barns rättigheter. 

 

I Sverige visar respondenternas svar på en splittrad inställning till frågan om barns behov. 

Några av respondenterna menar att de grundläggande behoven innefattar exempelvis mat och 

kläder, men att detta inte räcker. De menar att i Sverige finns det fler saker som barn har 

behov av för att kunna utvecklas och bli en del i den sociala kontexten. Här nämns bland 

annat tillgång till medier. Nellie tydliggör detta genom sitt resonemang om att barn som inte 

ges tillträde till sitt samhälles kulturella kontext via medier riskerar att hamna utanför det 

sociala samspelet, vilket hon uttrycker som ett grundläggande behov för alla barn. I vår 

tolkning av Nellies uttalande förstår vi det som att de kulturella kontexterna skiljer sig åt över 

tid och rum och att det därför inte går att svara på vad som är ett grundläggande behov för alla 

barn, oavsett sammanhang. De kulturella kontexterna skapar olika normativa förväntningar 

som i sin tur påverkar hur man uttrycker sig kring barns behov. Detta kan liknas vid Salmson 

och Ivarssons (2015) tolkning av normer som föränderliga och icke-absoluta. De menar att 

normer alltid är bundna till sin kontext (Salmson & Ivarsson 2015, s. 23). I detta fall kan vi se 

att kontexterna i respektive nation skiljer sig åt i många avseenden och att behovet av tillgång 

till media enklare kan förstås i Nellies svenska sammanhang än i de kambodjanska 

sammanhangen.  

 

En annan av respondenterna, Anna, menar att tankar kring barns grundläggande behov ligger 

utanför det som hon vanligtvis reflekterar kring då hon ser det som att de flesta barn i Sverige 

får dessa uppfyllda. Hon väljer istället att fokusera på nästa nivå av behov- vad behöver ett 

barn mer än mat, vatten och kläder? Här uttrycker hon att de sociala behoven blir nästa nivå 

av grundläggande behov att tillfredsställa. Vi tolkar detta som att Anna menar att inget 

samhälle fullt ut kan tillgodose barns behov, utan att gränserna för vad som uppfattas som 

grundläggande flyttas fram i samma takt som behoven tillfredsställs. Om vi ställer detta i 

relation till Zuzaneks (2013, s. 807-812) teori om att det är jakten efter tid är som gör oss 

lyckliga och inte tiden i sig, blir det intressant att fundera kring vad dessa nivåskiften gör med 

synen på svenska barns behov, när respondenterna uttrycker att dessa i stor utsträckning redan 

är uppfyllda. Liknande tankar som Zuzanek (2013) uttrycker finner vi hos Klein (2005) som 

menar att ju mer fritid och pengar vi har, desto mer önskar vi oss paradiset (Klein 2005, s. 

253). Vi ställer oss frågan vad det är som vi jagar i Sverige. Vad är det som får oss att känna 

tillfredsställelse? 
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Utifrån vår bildanalys kan vi se att inställningen till barns rättigheter skulle kunna förstås som 

överensstämmande med den miljö som barn omges med i respektive förskole- och 

skolsammanhang. I Kambodja är utbudet av material minimalt, rum och möbler är enkla och 

pedagogerna uttrycker ett huvudsakligt fokus på rätten till skola och utbildning. I Sverige är 

utbudet av material stort. Rum och möbler är varierade och innehållsrika och pedagogerna 

uttrycker en mångfald av rättigheter. Sammanfattningsvis skulle det, i relation till detta, vara 

lätt att dra slutsatsen att barnen i den svenska kontexten får fler rättigheter tillgodosedda än de 

kambodjanska barnen. Då vår ambition med studien inte är att värdera något som bättre eller 

sämre är detta inte den slutsats som vi gör. Det är snarare så att det går att se att båda 

kontexterna erbjuder barn de rättigheter som är aktuella för just det sammanhanget. Att 

pedagogerna i Sverige har svårt att svara på frågan är något som vi upplever som intressant då 

det skulle kunna tänkas visa på ett distanserat förhållande till sin egen bild av vad det 

egentligen är som är viktigt för barn.  

 

I bildanalysen ser vi också att den bild av barns behov som förmedlas till oss av 

respondenterna kan tolkas överensstämma med det som framkommer av fotografierna. De 

Kambodjanska klassrummens betydligt mindre mängd möbler och material vittnar för oss om 

en mer grundläggande inställning till barns behov- man behöver inte mer material för att 

tillfredsställa ett behov av kärlek. I Sverige beskrivs barns behov i mer omfattande ordalag 

och här är miljöerna också rikare på material- man behöver mer saker för att tillfredsställa fler 

behov. Här ser vi tendenser till att hamna i det som Linder och Breinhild Mortensen (2008) 

kallar för den hedonistiska teorin där man tror att materiella fördelar ska bidra till ett gott 

välbefinnande (Linder & Breinhild Mortensen 2008, s. 19-20). Vi ställer oss frågan om det 

hedonistiska perspektivet bidrar till en kontext där välbefinnande grundas i utökade materiella 

tillgångar eller om det istället betyder att barns behov faktiskt uppfylls genom dessa. Vi tolkar 

det som att man utformar miljöer i båda kontexterna för att tillfredsställa barns behov, men då 

förutsättningarna och inställningen till vad ett behov är skiljer sig åt markant så gör även 

miljöerna det. Detta skulle kunna tolkas som att miljön, på samma sätt som verksamheten 

eller den vuxne i förskole- och skolsammanhanget, sätter gränser för vad som kan ske. 

 

Det är mycket som skiljer miljöerna åt, men det som vi upplever som tydligast när vi 

analyserar fotografierna är vilka möjligheter de olika miljöerna erbjuder. I vår mening 

erbjuder de kambodjanska miljöerna en plats att sitta på och något/några trevliga ting att titta 
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på medan de svenska miljöerna erbjuder en medveten, eller omedveten, mångfald av intryck 

samt många olika sätt att fysiskt ta sig an miljön. Vi upplever inte att bilden av den svenska 

miljön lika tydligt som den kambodjanska miljön berättar för oss hur man fysiskt ska befinna 

sig i den. Denna miljö kan därmed upplevas skapa fler möjligheter att ta sig an rummet än den 

kambodjanska miljön. Hundeide (2006) menar att i verkligheten rymmer varje miljö en 

underförstådd inbjudan till vissa typer av handlingar och samspel. När ett barn befinner sig i 

en miljö är det inte bara barnets inre kompetens som kommer till uttryck hos barnet, utan 

själva situationen kommer alltid att uppfattas på ett speciellt sätt som anvisar och inbjuder 

barnet till att förhålla sig i enighet med hur det uppfattar situationens inbjudan (Hundeide 

2006, s. 136). Vi kan inte dra några slutsatser utifrån hur miljöerna används av barn, då detta 

inte varit fokus i vår studie, däremot kan vi konstatera att miljöerna är rustade med material 

som möjliggör för barn att vistas utifrån de normer som respondenterna uttryckt vara viktiga i 

respektive kontext.  

 

7.2 Slutsats 

Respondenterna i respektive samhällskontext påvisar genom sina uttalanden att en nations 

kulturella och sociala förhållanden påverkar hur de uttrycker sig kring barns behov och 

rättigheter. Den slutsats vi kan dra, med hänsyn till den empiri vi insamlat och de tolkningar 

som vi gjort utifrån denna, är att begrepp som lycka, framgång, behov och rättigheter tolkas 

olika beroende på var och av vem de uttalas. Vi ser att dessa tolkningar bekräftas i den 

teoretiska grund och den forskning som vi presenterat i examensarbetet. Dessa skildrar, likt 

vår tolkning, att olika perspektiv och kontexter möjliggör för olika tolkning av vad barn anses 

behöva och ha rätt till. Genom vår bildanalys kan vi se att miljöerna i respektive nation 

överensstämmer med de behov och rättigheter som vuxna anser att barn har. 

 

Utifrån vårt resultat och vår analys kan vi inte svara på frågan om vad barn egentligen 

behöver och/eller har rätt till, mer än att konstatera att det är bundet till den rådande kontexten 

i det aktuella förskole- och skolsammanhanget. 

 

7.3 Vidare forskning 

Som vidare forskning skulle det vara intressant att gå djupare in i historiska och sociala 

aspekter av de olika samhällena för att få en mer helomspännande undersökning. Ett 

perspektiv som vi utelämnat i detta examensarbete är religion som normativ kraft. Hur 
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påverkar trosövertygelser, eller avsaknaden av dessa, vuxnas föreställningar om barns behov 

och rättigheter? Detta finner vi skulle vara intressant att undersöka. Det hade också varit 

intressant att sätta lyckobegreppet i relation till vuxnas uttryck om barns behov och rättigheter 

då barns välbefinnande är ett område som är dagsaktuellt i vår värld. Detta genom att ställa 

sig frågan vad som faktiskt är lycka i olika kontexter och vilket värde det får. Blir vi lyckliga 

av samma saker och på samma premisser och hur inverkar dessa föreställningar på hur vuxna 

uttalar sig kring barns behov och rättigheter?   
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Bilagor 
 

Samtyckesblankett / Consent form 

 

 
 

 

 

Stockholm 27 februari 2017 

 

Information om medverkan som informant i examensarbete 

Vi är studenter på det erfarenhetsbaserade förskollärarprogrammet vid Södertörns högskola. 

Denna sista termin på utbildningen skriver vi ett examensarbete som omfattar en mindre 

undersökning som är relevant för förskolans praktik och vårt kommande yrke som 

förskollärare. Studien kommer att handla om barns livsvärldar inom förskole- och 

skolsammanhang samt om hur vuxnas normer påverkar vilka möjligheter barn ges i den 

kontext som de befinner sig i. För att undersöka detta kommer vi att göra en jämförande 

studie mellan Sverige och Kambodja.  

 

För att samla in material till studien skulle vi gärna vilja besöka er förskola mellan den 15 

mars och 31 mars 2017. Vi skulle då vilja intervjua pedagoger och observera miljöers 

utformande i ert sammanhang. 

 

Genomförandet av examensarbetet är reglerat av etiska riktlinjer som rör tystnadsplikt och 

anonymisering. Detta betyder att barnets, familjens, personalens och verksamhetens identitet 

inte får avslöjas. Det insamlade materialet avidentifieras och inga register med 

personuppgifter kommer att upprättas. Materialet kommer inte att användas i något annat 

sammanhang utan bara i det egna analysarbetet. Det färdiga examensarbetet kommer sedan att 

publiceras digitalt genom publikationsdatabasen DiVA. 

 

Med detta brev vill vi be om ert medgivande för ert deltagande i studien. All medverkan i 

studien är frivilligt och kan avbrytas när som helst, även efter att materialinsamlingen har 

påbörjats. Om ni samtycker till studien fyller ni i bifogat formulär.  

 

Kontakta gärna oss eller vår handledare för ytterligare information!  

 

Vänliga hälsningar,  

Josefin Lärking och Anne Rymoen 

 

Josefin Lärking                     Anne Rymoen 

xxx                      xxx 

josefin.larking@stockholm.se                    anne.rymoen@stockholm.se 

 

Beatriz Lindqvist 

Södertörns högskola 

08 608 40 57 

beatriz.linqvist@sh.se  
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Formulär för samtycke till deltagande i studie.  

 

 

 

 

Jag samtycker till att delta i studien. 

 

 

 

 

 

Namn: …………………………………………………………………………….. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Formuläret återlämnas till oss senast den 10 mars 2017. Om ni inte samtycker till att 

medverka i studien så bortse från detta brev.  
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Stockholm 27 februari 2017 

 

Information about participation as an informant in graduate work 

We are students at the experience-based pre-school teacher program at Södertörn University. 

This final term of the program we write a degree project that includes a minor examination 

that is relevant to preschool practice and our future occupation as preschool teacher. The 

study will be about childrens’ living conditions in preschool- and school enviroments and how 

adults’ norms affect which opportunities children are given in the context as they are in. To 

investigate this, we are going to do a comparative study between Sweden and Cambodia.  

 

To collect material for the study, we would like to visit your school between 1st of March and 

12th of March, 2017. We would like to interview educators and observe your environments in 

your context. 

 

The implementation of the essay is governed by ethical guidelines concerning confidentiality 

and anonymization. This means that the identity of the child, family, staff and business can 

not be disclosed. The collected material is unidentified and no personal data records will be 

established. The material will not be used in any other context, but only in its own analysis 

work. The final essay will then be published digitally through the DiVA publication database. 

 

With this letter, we would like to ask your consent for your participation in the study. All 

participation in the study is voluntary and can be terminated at any time, even after the 

material collection has begun. If you agree to the study, please fill out the attached form. 

 

Please contact us or our supervisor for further information! 

 

 

Best regards,  

Josefin Lärking och Anne Rymoen 

 

Josefin Lärking                     Anne Rymoen 

xxx                      xxx 

josefin.larking@stockholm.se                    anne.rymoen@stockholm.se

                    

 

Beatriz Lindqvist 

Södertörns högskola 

+468 608 40 57 

beatriz.linqvist@sh.se  
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Form of consent for participation in study. 

 

 

 

 

I agree to participate in the study. 

 

 

 

 

 

Name: …………………………………………………………………………….. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

The form returnes to us no later than 12th of March, 2017. If you do not agree to participate in 

the study, please ignore this letter. 
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Intervjuguide 

 

1. Hur känner du för barnen som du arbetar med? 

 

2. Vad betyder ditt jobb för dig? 

 

3. Vad tycker du att barn har rätt att få i förskolan? 

 

4. Har någon rätt till mer än någon annan? 

 

5. Vad behöver barn? 

 

6. Vilka är vinnare i det här samhället? 

 

7. Hur blir man framgångsrik? 

 

Interviewguide 

 

1. How do you feel about the children that you work with? 

 

2.  What does your work mean to you? 

 

3.  What do you think children have the right to get in school? 

 

4. Is anyone entitled to more than anyone else? 

 

5. What do children need? 

 

6.  Who are the winners in this society? 

 

7.  How does one become successful? 

 

 

 

 


