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Till vårdnadshavare

Unik undersökning frågar yngre barn
Den 1 januari 2019 blir Barnkonventionen svensk lag. Lagen gäller alla barns
rättigheter – även de yngre. Samtidigt vet vi väldigt lite om hur yngre barn i Sverige
mår och hur de upplever sin vardag.
Nu gör Barnombudsmannen för första gången en större studie med yngre barn.
I undersökningen Barns röster från förskolan kommer ca 3 000 barn på upp mot
300 förskolor och pedagogisk omsorg runt om i Sverige att bjudas in för att svara på
frågor.
Syftet med undersökningen är att vi ska få större kunskap om vad yngre barn själva
tycker för att därigenom bidra till att utveckla förskolans och omsorgens
verksamhet utifrån barnens perspektiv.
Barnen svarar på frågorna i en webbläsare på en platta, där de själva lyssnar på
frågor och svarar genom att klicka på bilder som motsvarar de olika svarsalternativen. Undersökningen görs på barnets förskola eller i barnets omsorg. Vi
berättar vad barnen har svarat i undersökningen, men det kommer inte att gå att
identifiera något enskilt barn, eller vilka förskolor/enheter som deltagit. Ditt barns
åsikter är väldigt viktiga för oss, därför hoppas vi att hen vill vara med! Om du inte
vill att ditt barn ska delta ska du fylla i den medföljande blanketten och ge den till
ditt barns pedagog. Det är helt frivilligt att delta och självklart bestämmer barnet
själv om hen vill vara med. Men om du som förälder har sagt nej, så gäller det.
Du kommer få ta del av det preliminära resultatet av undersökningen genom
förskolan eller ditt barns omsorg i början av 2019. Vi hoppas att resultatet kan leda
till intressanta diskussioner om våra yngsta barns vardag!
Vill du veta mer? På Barnombudsmannens hemsida www.barnombudsmannen.se/
barnsroster finns ytterligare information om hur undersökningen kommer att gå
till. Där kan du också prova en demoversion av själva undersökningen.
För mer information, kontakta gärna min medarbetare Stella Rössborn. Hon nås på
stella.rossborn@barnombudsmannen.se, eller på telefon 08-692 29 83.
Stort tack till dig och ditt barn för att ni vill vara med i denna viktiga undersökning!
Elisabeth Dahlin, barnombudsman
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