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1. Inledning  
I Sverige har det bedrivits olika former av barnomsorg sedan mitten av 1800-talet 

(Utbildningsdepartementet, 2015). Historiskt sett har den svenska förskolan utvecklats från 

småbarnsskolorna, barnkrubborna och folkbarnträdgårdarna. Förskolans verksamhet har gått 

från omsorg till barnpassning för att, i dagens samhälle, vara till för varje barns rätt till lärande 

och utveckling (Utbildningsdepartementet, 2015). I januari 2020 kommer barnkonventionen 

att träda i kraft som svensk lagstiftning och utefter detta kommer förskolornas arbete med varje 

barns rätt till utbildning kräva mer eftertänksamhet (Regeringskansliet, 2018). 

Barnkonventionen måste arbetas med eftertänksamhet eftersom den kommer vara en lag, 

tillskillnad från förskolans läroplan där vi strävar efter att uppnå de mål som finns med, är 

förskolans personal skyldiga till att efterleva barnens rättigheter.  

Förskollärarutbildningen har gett oss en uppfattning om hur förskollärares uppdrag kring barns 

rätt till utbildning ser ut. Under den verksamhetsförlagda utbildningen, och tidigare 

erfarenheter, har vi sett arbetslag som anser att utbildningen tar för stor plats i verksamheten 

och därigenom tar tid från annat som spelar en central roll i förskolan. Det har även varit tydligt 

att en del förskollärare anser att utbildningen är viktig för förskolans arbete och spelar en stor 

och betydelsefull roll för barnens utveckling. Under förskollärarutbildningen har vi sett två 

revideringar av förskolans läroplan som visar på stora förändringar. I läroplanen för förskolan 

som reviderades 2016 får man fyra träffar när man söker på ordet utbildning medan i den 

nuvarande läroplanen som reviderades 2018 finns det sjuttiotvå träffar.  

UNICEF (2009, § 28) menar att “varje barn har rätt till utbildning”. Skolverket (2018) menar 

att den utbildning som bedrivs inom förskolans verksamhet omfattas av skolväsendet och ska 

vila på en demokratisk grund. Enligt Skolverket (2019) ska alla barn som är bosatta i Sverige 

och är i åldrarna 1–5 år, erbjudas en plats på förskola. Den tid barnen erbjuds att vara en del av 

förskoleverksamheten, och därmed ta del av utbildningen, kan variera. Barnens vistelse på 

förskolan påverkas av hur mycket vårdnadshavare arbetar eller studerar samt utefter barnets 

egna behov. Med andra ord uppstår det en fråga om alla barn verkligen har en likvärdig rätt till 

utbildning inom den svenska förskolan. I förskolans läroplan (Skolverket, 2018) är det 

framskrivet att alla förskolor ska arbeta med barns utbildning på ett aktivt sätt, samtidigt finns 

det ingen beskrivning av hur detta arbete ska ske. Detta kan innebära att förskollärare inte 

arbetar med att utbilda barn, varken i vistelsen eller kvalitén, på ett sätt som speglar de 

strävansmål förskolan har.  
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Då barnkonventionen inte har trätt i kraft som svensk lagstiftning saknar vi riktlinjer för hur 

arbetet med barns rätt till utbildning ska genomföras. Det finns väldigt lite tidigare forskning 

kring ämnet eftersom begreppet rätt till utbildning är så pass nytt i förskolans sammanhang. 

Utifrån detta ämnar vi att utveckla kunskap kring hur barns rätt till utbildning kan uppfattas av 

verksamma förskollärare. Med denna studie vill vi därmed belysa hur förskollärare uttrycker 

sig om idén att alla barn har rätt till utbildning och deras tankar om det.  
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2.  Bakgrund  
I detta kapitel belyser vi styrdokument och tidigare forskning av relevans för det vi undersöker 

i denna studie. I avsnitt 2.1 tar vi upp hur utbildningsuppdraget ser ut utifrån de styrdokument 

som förskollärare har i uppdrag att arbeta utefter. Därefter diskuterar vi under 2.2 forskning 

och litteratur om utbildningsuppdraget. Under 2.3 beskriver vi hur barns rätt till utbildning kan 

förstås inom förskoleverksamheten och i samhället. I avsnitt 2.4 redogörs studiens teoretiska 

perspektiv.  

 

2.1 Utbildningsuppdraget utifrån relevanta styrdokument 
Enligt Skollagen (2010:800) och Skolverket (2018) används utbildning som ett övergripande 

begrepp som inkluderar, men handlar inte enbart om, undervisning. Undervisning beskrivs som 

ett sätt att fokusera barns lärande på ett visst område medan utbildning förklaras som lärande, 

utveckling och omsorg. Skollagen (2010: 800) definierar ordet utbildning som att förskolan 

ska, utifrån en helhetssyn av lärande, utveckling och omsorg, möjliggöra en trygg miljö som 

utmanar barnen i deras lärande och utveckling. Undervisning, å andra sidan, definierar 

Skollagen (2010: 800) som när lärare eller förskollärare planerat lärtillfällen, där målet är att 

barnen ska inhämta kunskaper och värden.  

Barns rätt till utbildning kan ses på olika sätt, tillexempel som en vistelse eller en kvalitetsfråga 

inom förskolan. Idén om utbildning som en vistelse, som i sin tur kan påverka kvalitén, inom 

förskolan står Eidevald och Engdahl (2018) för. Eidevald och Engdahl tolkade begreppet 

utbildning som att ett barn måste bli tillgodosett med dess behov av omsorg samt trygghet för 

att utbildning ska kunna bedrivas. De menade vidare att de förskolor som inte tillgodoser barnet 

med omsorgen och tryggheten det behöver därför inte bedriver utbildning, utan istället en 

verksamhet som brister i kvalitén. Biesta (2008) påvisar idén om utbildning som en 

kvalitetsfråga inom förskolan. Författaren har identifierat tre områden som tillhör utbildning 

vilka är: kvalifikation, socialisation och subjektifiering. Kvalifikation kan förklaras som att 

man blir behörig av viss kunskap. Socialisation menade Biesta innebär att man lär sig interagera 

med andra för att bli en del av det samhället. Enligt författaren förklarades begreppet 

subjektifiering som att alla har möjligheten att vara aktiva i samhällets demokrati, och 

därigenom göra en skillnad. Subjektifiering handlar även om att varje människa kan framstå 

som unik. Biesta drog slutsatsen att dessa tre delar tillsammans skapar förutsättningar för 

utbildning. Tar man bort en av dessa delar menade Biesta (2008) därför att utbildningen inte 
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sker eftersom alla tre delar är beroende av varandra. Han menade dock att subjektifiering är 

den viktigaste av de tre delarna för att det ska kunna kallas för utbildning.  

Studien utgår från skollagens och skolverkets definitioner av begreppen utbildning och 

undervisning. Eidevald och Engdahls samt Biestas tolkningar av utbildning kommer tas i 

åtanke genom studiens gång.  

Jacques Delors beskrivs som en företrädare inom förskolans evolution efter att han 1996 

arbetade fram det numera välkända begreppet det livslånga lärandet. Resultatet av Delors 

framskrivning av det livslånga lärandet blev för den svenska förskolan en strävan efter att 

förskolans verksamhet skulle fokuseras mer på det individuella barnets kunskapsutvecklande 

(Persson, 2015). Skollagen (2010:800) påvisar att förskolans verksamhet är en del av det 

svenska skolväsendet och faller just därför under skollagen. Syftet med förskolans utbildning 

är att barn ska få möjlighet att ta till sig kunskaper som de sedan kan utveckla under resten av 

skolgången och vidare i livet. Detta ska ske på ett sätt som gynnar barns utveckling och lärande 

men även väcker en lust för ett livslångt lärande (Skollagen, 2010:800).  

Enligt Regeringskansliet (2018) röstade en övervägande del av riksdagen för att inkludera 

Barnkonventionen i svensk lagstiftning, ett beslut som träder i kraft 1 januari 2020. Syftet med 

att barnkonventionen blir lag är att all offentlig verksamhet ska genomföra sitt arbete med 

barnens rättigheter i åtanke. Vid ett lands inkorporering av barnkonventionen kan 

Barnrättskommittén se om landet strävar mot att uppnå de artiklar som barnkonventionen 

bygger på. Detta kommer möjliggöra ett synsätt inom den offentliga verksamheten som 

genomsyras av barnkonventionens artiklar.  

Utifrån UNICEF (2009, §28) har alla barn rätt till utbildning i de 196 stater som ratificerat 

barnkonventionen. Undertecknandet av konventionen innebär, för barns rätt till utbildning, ett 

försök till en så likvärdig utbildning som möjligt. Skollagen (2010:800) och Skolverket (2018) 

är de styrdokument som är grunden inom den svenska förskolan och utifrån dessa har alla barn 

rätt till utbildning oavsett vart de befinner sig. Efter 1 januari 2020 är även barnkonventionen 

en del av förskolans relevanta styrdokument.  
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2.2 Tidigare forskning om utbildningsuppdraget inom förskoleverksamheten 
Eidevald och Engdahl (2018) påvisar att det finns en förutfattad mening hos en del förskollärare 

att barn måste ha vissa förkunskaper om ett ämne för att utbildning ska vara en möjlighet. Ett 

exempel på detta kan vara att barn först lär sig skriva och läsa när de fått en förståelse för hur 

varje bokstav ser ut och låter. De menar även att förskollärare bör vara deltagande för att kunna 

ta vara på barnens lek för att synliggöra lärandet och därigenom bedriva undervisning. För att 

undervisningen skulle kunna räknas som utbildning, menar Eidevald och Engdahl (2018), att 

förskollärare måste ha planerat aktiviteter med en i förutbestämd riktning. Utbildningen i 

förskolan är central samtidigt som det alltid funnits komponenter som försvårat barns rätt till 

utbildning. En förklaring till dessa komponenter är att utbildningen fallerar då omsorgen och 

den egna leken inte styrts av en vuxen. Vallberg Roth (2017) genomförde en studie 2016 för 
att synliggöra hur förskollärare beskriver sina tolkningar av utbildning. Studien visade på ett 

visst avståndstagande till begreppet, samtidigt blev det tydligt att en del av dessa förskollärare 

beskrev allt som görs i förskolans verksamhet som utbildning. Vallberg Roth menar även att 

utbildning endast kan ske genom förskollärarledda aktiviteter, aktiviteter som fri lek räknas 

alltså inte som utbildning. Utifrån Segerström (2019) finns uppfattningen om att det krävs 

kunskap, motivation samt politisk vilja för att eftersträva barnkonventionen. För att leva upp 

till barnkonventionens paragraf om barns rätt till utbildning, (UNICEF, 2009, §28), krävs att 

förskollärare omvandlat barnkonventionen till praktisk handling som sedan utvärderas på ett 

systematiskt sätt (Segerström, 2019). Davidsson (2018, s.92) har visat på hur barnkonventionen 

knyter an till förskolans läroplan, utifrån barns rätt till utbildning, på följande sätt:  

 

Barnkonventionen Lpfö 98 

Artikel 28–29: Alla barn har rätt till utbildning.  

 

 

 

Undervisningen bör förbereda barnet inför livet, 

utveckla respekt för de mänskliga rättigheterna 

och fostra i en anda av förståelse för fred, tolerans 

och vänskap mellan folk.  

Förskolan ska främja lärande, vilket förutsätter 

en aktiv diskussion i arbetslaget om innebörden i 

begreppen kunskap och lärande.  

 

…Förskolan ska ta till vara och utveckla barnens 

förmåga till ansvarskänsla och 

socialhandlingsberedskap, så att solidaritet och 

tolerans tidigt grundläggs.  
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Enligt Segerström (2019) påvisar §28 i barnkonventionen att alla barn, som befinner sig i de 

stater som ratificerat konventionen, har rätt till utbildning som är tillgänglig, obligatorisk samt 

kostnadsfri.  

 

2.3 Perspektiv på barns rätt till utbildning och dess förverkligande 
Davidsson (2018) menar att det finns fyra perspektiv på hur barns rättigheter kan förverkligas 

utifrån barnkonventionen och att dessa perspektiv inte är helt oberoende av varandra. De fyra 

perspektiven är Barnets rättigheter förverkligas genom juridiken, Barnets rättigheter 

förverkligas genom politiken, Barnets rättigheter förverkligas genom etiken och filosofin och 

Barnets rättigheter förverkligas genom pedagogiken.  

När Davidsson (2018) beskriver perspektivet att barnets rättigheter förverkligas genom 

juridiken menar hon att det är ett viktigt perspektiv eftersom barnets rättigheter inte alltid tagits 

på lika stort allvar i de svenska domstolarna historiskt sett. Att Barnkonventionen träder i kraft 

som svensk lagstiftning kommer utgöra ett tydligare förhållningssätt för domstolarna i mål som 

rör barnets rättigheter än vad det för tillfället gör eftersom det kommer bli lag istället för något 

man strävar efter att arbeta mot.  

Davidsson (2018) kom fram till att politiken har haft en stark påverkan av arbetet med 

barnkonventionen eftersom det inte funnits någon internationell domstol som kunnat döma 

stater som inte lever upp till konventionen som de ratificerat. Utifrån detta träffas alla stater 

som försöker leva upp till konventionen vart femte år med barnrättskommittén. Där få de själva 

berätta hur de lever upp till konventionen och barnrättskommittén kan antingen berömma deras 

arbete eller ge dem kritik samt förslag på hur de ska utveckla arbetet (Davidsson, 2018).  

Att barnets rättigheter förverkligas genom etiken och filosofin menar Davidsson (2018) är 

något som förskolpedagoger måste ta ställning till i sin professionella yrkesroll. Det finns två 

filosofiska perspektiv som är synliga i barnkonventionen och som påverkar hur 

yrkesverksamma arbetar med den. Det ena perspektivet är modernismen som utgår från 

nyckelorden frihet, jämlikhet samt broderskap. Modernismen synliggör varför man bör arbeta 

med barnkonventionen i förskolans verksamhet. Det andra perspektivet menar Davidsson 

(2018) är postmodernismen där man låter orden frihet, mångfald och tolerans vägleda 

förskolläraren genom arbetet med barnkonventionen. Till skillnad från modernismen synliggör 

postmodernismen hur arbetet med konventionen ska genomföras. Davidsson (2018) menar 

även att när du arbetar utefter barnens rätt till utbildning kommer olika dilemman synliggöras 
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i form av att olika barns behov står emot varandra. Även organisatoriska och praktiska 

dilemman kan försvåra arbetet med barnkonventionen i förskolan.   

Davidsson (2018) beskriver det sista perspektivet, att barns rättigheter förverkligas genom 

pedagogiken, som att det är med en grund i pedagogiken som barn lär sig om deras mänskliga 

rättigheter. För att barn i förskolans verksamhet ska ha rätt till sin utbildning bör den utgå från 

barnets erfarenheter och verklighet som den ser ut i stunden.   

Segerström (2019) menar att Sverige fått stor kritik från barnrättskommittén eftersom det finns 

stora skillnader i implementeringen av barnkonventionen över landet. Detta skapar i sin tur 

skillnader för hur barn får rätt till utbildning. Segerström menar vidare att dessa skillnader 

grundas i det kommunala självstyret som råder i Sverige. Eftersom varje kommun har 

möjligheten att prioritera det som de själva finner viktigt innebär detta i sin tur skillnader 

mellan kommunerna i tillexempel förskolans budget. Det finns dock möjligheter att minska 

dessa skillnader mellan kommunerna. Enligt Segerström (2019) innebär en sådan möjlighet att 

Skolinspektionen gör fler tillsynsbesök för att se till att barnkonventionens implementering 

efterlevs i alla kommuner.  

2.4 Teoretisk utgångspunkt för studien 

I denna studie har vi antagit ett postmodernt perspektiv, vilket innebär att det inte finns en 

sanning om den värld människan lever i utan att det finns flera beroende på hur människan 

uppfattar den omgivning den befinner sig i. Enligt Dahlberg, Moss och Pence (2014) har 

postmoderniteten växt fram från moderniteten. Moderniteten innebar en vetbar sanning om 

världen och det är den sanningen som råder. Människan sågs inom moderniteten som 

självständig, stabil och central i förhållande till världen som är välstrukturerad. Moderniteten 

baserades även på idén om att den mänskliga naturen inte påverkas av vilket sammanhang 

människan befinner sig i eller vilka relationer den har med andra i sammanhanget. Dahlberg, 

Moss och Pence (2014) menade dock att inom ett postmodernt perspektiv är sanning socialt 

konstruerat. Med andra ord behöver människor interagera med varandra för att försöka uppnå 

olika meningar kring omvärlden istället för en sanning om den. Inom postmoderniteten ses 

världen som konstruerad av människans olika sanningar som är en del av det samhälle som 

människan befinner sig i. Varje sanning styrs av den kontext som råder samt de värden som 

finns inom kontexten. Den sanning som en människa besitter inom postmoderniteten är endast 

en tillfällig sanning som väntar på att bytas ut mot ny kunskap, vilket skapar en nyare sanning. 
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Postmoderniteten styrs heller inte av en bestämd mänsklig natur, som moderniteten gör, utan 

den mänskliga naturen är lika beroende av olika kontexter som flertalet sanningar är. Det finns 

tre centrala begrepp inom det postmoderna perspektivet som vi haft i åtanke, vilka är frihet, 

mångfald och tolerans. Dahlberg, Moss och Pence menade att begreppet frihet ska stå för att 

alla har rätt att tro på den sanning som de anser passar sin omgivning och de föreställningar 

som finns om världen i den kontexten. Enligt författarna förklaras mångfald som berikande av 

den sociala kontext som råder eftersom det är genom jämförelse och olika erfarenheter som vi 

skapar nya preliminära sanningar. Tolerans ansåg de står för att varje människa som subjekt 

ska infinna sig med en förståelse för att alla inte tror på samma preliminära sanning samt att 

alla inte kommit lika långt i sin acceptans av andras uppfattningar (Dahlberg, Moss & Pence, 

2014).  

 

Vi anser att det postmoderna perspektivet passar bra för vår studie eftersom vi ämnar få syn på 

de perspektiv förskollärarna har konstruerat kring rätten till utbildning, alltså om det finns olika 

sanningar om det. Vi tror att det postmoderna perspektivet kan synliggöra vårt syfte som är: att 

undersöka hur förskollärare uttrycker sig om idén att alla barn har rätt till utbildning och deras 

tankar om det.   
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3.Syfte  

Syftet med denna studie är att undersöka hur förskollärare uttrycker sig om idén att alla 

barn har rätt till utbildning och deras tankar om det.   

 

3.1 Frågeställning  
1. Hur beskriver förskollärare barns rätt till utbildning? 

2. Vilka aspekter anser förskollärare finns som påverkar barns rätt till utbildning? 
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4. Metod  
I detta kapitel belyser vi metodval, urval, genomförande, databearbetning och analysmetod, 

tillförlitlighet och etiska aspekter. I avsnittet 4.1 tar vi upp vilken metod som använts under 

studiens gång. Därefter diskuterar vi, under 4.2, hur urvalet av deltagare har gått till. Under 4.3 

beskriver vi studiens genomförande med fokusgrupper. I avsnittet 4.4 förklarar vi hur 

databearbetningen och analysen har gått till. Därefter tar vi under 4.5 upp studiens 

tillförlitlighet. Till sist tar vi upp de etiska aspekterna under 4.6.  

 

4.1 Metodval 
Denna kvalitativa studie utgår från fokusgrupper som datainsamlingsmetod. Studiens författare 

har genomfört två stycken kvalitativa fokusgrupper med två respektive tre legitimerade 

förskollärare. Urvalet av deltagare är gjort utifrån ett bekvämlighetsurval vilket innebär att 

forskarna har någon slags koppling till deltagarna, förskolecheferna eller deras arbetsplatser 

(Bryman, 2018). I urvalet bestämde vi oss även för att enbart söka deltagare i en och samma 

kommun, för att lättare undvika att vid analysen hamna i jämförelser mellan kommuner, vilket 

inte är en del av vårt syfte. Kontakten har tagits med förskolechefer då vi genomfört 

fokusgrupper vid två förskolor med en grupp från varje förskola. Studiens författare hade en 

önskan om att deltagarna skulle komma från olika avdelningar för att lättare få syn på om det 

finns olika sanningar om utbildning. Datainsamlingen består av anteckningar samt 

videoinspelning av fokusgrupperna, syftet med detta motiveras vidare under genomförandet.  
Syftet med fokusgruppssamtal är att skapa en diskussion mellan deltagarna, synliggöra hur 

deltagarna reagerar på varandras åsikter men samtidigt få en överblick av det samspel som 

försiggår i gruppen (Bryman, 2018).  En viktig synpunkt i den kvalitativa metoden är att 

synliggöra olika människors uppfattningar kring ett ämne. Med fokusgruppssamtal måste 

intervjuaren släppa kontrollen och ta ett steg tillbaka för att möjliggöra att dessa olika 

uppfattningar synliggörs, samtidigt som en diskussion kan uppstå om två eller flera deltagare 

har olika uppfattningar kring ämnet. Fokusgrupper möjliggör alltså för varje deltagare att lyfta 

fram den frågeställning som de anser är viktig för ämnet som diskuteras (Bryman, 2018).   

 

Det finns naturligtvis både fördelar samt nackdelar med användandet av fokusgruppssamtal. 

Den största fördelen är dock att samtalen kan synliggöra olika gruppers tolkningar av ett ämne 

i en social kontext samt deras interaktioner och normer kring ämnet (Halkier, 2008).   

Vi har även valt att filma fokusgrupperna med förståelsen för att det kan påverka deltagarna 

under fokusgruppssamtalet. En nackdel med fokusgruppssamtal är att det finns en föreställning 
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om att deltagarna kan bli influerade av videoinspelningen, så pass att det påverkar 

datainsamlingen på ett negativt sätt. Denna föreställning om videoinspelning av fokusgrupper 

menar Wibeck (2010) ofta överdramatiseras och inte alls påverkar datainsamlingen till så stor 

del som man tror.  

 

4.2 Urval 
I denna studie har vi utgått utifrån ett kriteriebaserat bekvämlighetsurval för att få fram studiens 

syfte. Kriteriebaserat urval innebär att forskarna väljer deltagare utifrån specifika kriterier 

(Christoffersen och Johannessen, 2015). Bekvämlighetsurval beskrivs som att forskaren 

genomför sin studie med deltagare som finns tillgängliga. Det kan vara deltagare som blir 

tillfrågade eftersom forskaren har någon koppling till deras arbetsplats eller så kan det vara 

deltagare som blir tillfrågade eftersom de befinner sig i en viss arbetsmiljö (Bryman, 2018). I 

denna studie genomförs därför ett urval av legitimerade förskollärare som är verksamma i 

förskolemiljön inom samma kommun.  

Vi tog kontakt med två förskolechefer, inom samma kommun, som vi är bekanta med för att få 

fram deltagare till de två fokusgrupperna. Vårt krav gentemot förskolecheferna var att 

deltagarna var legitimerade förskollärare, då det beskrivs i läroplanen för förskolan att det är 

legitimerade förskollärare som ansvarar för den pedagogiska verksamhet som bedrivs i 

förskolan (Skolverket, 2018).  Med detta i åtanke har urvalet gjorts för att studiens författare 

ska kunna få ett så tillförlitligt insamlingsmaterial som möjligt. Med ett tillförlitligt 

insamlingsmaterial kan forskarna ämna belysa hur förskollärare uttrycker sig om idén att alla 

barn har rätt till utbildning och deras tankar om det.  

 

4.3 Genomförande 
Vi tog kontakt med två förskolechefer via mail för att informera om vårt syfte och metod för 

studien samt vad vi sökte till våra två fokusgrupper. När kontakten tagits med förskolecheferna 

så gick informationen vidare till förskollärarna genom att studiens författare tog kontakt via 

telefon samt mail. Vid denna mailkontakt skickade vi även med missivbrev där fullständig 

information om fokusgrupperna fanns beskrivet. Informationen i missivbrevet inkluderade 

tidsåtgång men även våra kontaktuppgifter samt kontaktuppgifter till examinator och 

kursansvarig. Vi bad deltagarna att skriva under missivbrevet innan vi skulle genomföra 

fokusgruppsamtalet. Detta för att veta att vi har ett avtal med dem samtidigt som vi har full 
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förståelse för att de kan välja att dra sig ur av vilken anledning som helst. Vid överenskommelse 

för datum och tid var forskarna flexibla. Forskarna gav deltagarna i de två fokusgrupperna, från 

de två olika förskolorna, möjligheten att välja datum och en tid som passade gruppen. Därefter 

återkopplade en deltagare från respektive fokusgrupp om vilket datum och tid som passade 

fokusgruppen bäst. Vid val av plats tillfrågade vi förskolechefen att bestämma detta eftersom 

det bör vara en plats där deltagarna känner sig bekväma samtidigt som vi kan sitta ostörda 

under samtalets gång. Forskarna valde att vara flexibla med de två fokusgruppernas tid samt 

plats, eftersom det kan göra deltagarna mer bekväma om de får bestämma vart och när samtalet 

ska ske. Vi ansåg att det var bättre att deltagarna fick ta det beslutet utefter vad som kändes 

bäst för dem, eftersom det inte spelar någon roll för oss som studiens författare. Deltagare kan 

vara obekväma med att delta i fokusgruppssamtal om de inte är bekanta med platsen som 

samtalet äger rum vid (Christoffersen och Johannessen, 2015). Fokusgruppssamtalen 

dokumenterades med hjälp av anteckningar och videoinspelning. Genom att dokumentera 

samtalet med hjälp av även videokamera, istället för enbart anteckningar, kan vi i analysen få 

med alla gester samt uttryck. Videoinspelningen gynnade transkriberingsprocessen då 

forskarna lätt kunde urskilja vem av deltagarna från fokusgruppen som sa vad i diskussionerna 

kring stimuli materialet (se bilaga 2). Ett av fokusgruppssamtalen ägde rum på en förmiddag 

och transkriberingar av dessa skedde samma dag efter avlutat samtal. Det andra 

fokusgruppssamtalet ägde rum under kvällstid och transkriberades därför nästkommande dag. 

Detta gjorde forskarna för att lättare kunna minnas vad som sades under fokusgruppssamtalen. 

Transkriberingar är något som bör göras snarast efter genomfört intervjutillfälle, för att komma 

ihåg så mycket som möjligt av alla intryck, enligt Öberg (2015).  

4.4 Databearbetning och analysmetod 
När vi gjort transkriberingar av fokusgruppssamtalen läste vi igenom materialet flera gånger 

både enskilt och tillsammans, för att lättare sätta in förskollärarnas uttryck i olika teman och 

kategorier. Hur man väljer att arbeta med transkriberingarna har stor påverkan på hur 

bearbetningen tar form och till slut hur analysen skrivs fram (Halkier, 2008). För att genomföra 

en analys av transkriberingarna är det centralt att använda sig av tekniker som kodning, 

kategorisering och begreppsbildning. Kodning innebär att sätta rubriker eller en siffra för att 

visa på att olika avsnitt i transkriberingarna hänger ihop. Kategorisering innebär här att 

forskaren binder ihop olika koder som ändå hör ihop under samma kategori. Vid 

begreppsbildningen sätter man alla kodningar i relation till varandra för att synliggöra 

eventuella upprepningar, mönster, variationer samt kontraster för att bekräfta men samtidigt 
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problematiserasina egna föreställningar om dessa (Halkier, 2008). Vi har utgått från en 

tematisk analys som innebär att man skapar teman som återkommer under transkriberingarna, 

vilka kan höra ihop eller så kan dem ställas mot varandra (Bryman, 2018).  Under 

analyseringen av transkriptionerna framkom tre teman som forskarna framställt i analysen. De 

teman som synliggjordes under analysen var Styrdokumentens och Barnkonventionens 

påverkan, Personaltäthet och Barngruppens utformning och Barn får utbildning under hela 

dagen.  

 

4.5 Tillförlitlighet 
För att vår studie ska kunna ses som tillförlitlig har vi under hela arbetets gång haft 

nedanstående fyra kriterier i åtanke samt varit noggranna med att informera alla deltagare vad 

de har för rättigheter under studiens gång. Tillförlitligheten inom studien grundar sig i fyra 

kriterier som måste uppfyllas för att forskningens analys ska kunna ses som tillförlitlig. De fyra 

kriterierna är följande: Trovärdighet, Överbarhet, Pålitlighet och Möjlighet att styrka och 

konfirmera.  

Trovärdighet förklaras som att det i alla sociala konstellationer finns olika sociala verkligheter 

och att dessa kan tolkas på många olika sätt. Det är därför upp till forskaren att göra en analys 

som är så verklighetstrogen som möjligt utifrån vilken uppfattning den fått under 

datainsamlingen. Forskaren bär även ansvaret för att återkoppla den verklighet som skrivs fram 

i analysen till de som deltagit i insamlingen för att de ska kunna bekräfta den uppfattning som 

skrivs fram. Överförbarhet beskrivs som att kontexten ska kunna användas i en annan miljö, 

en annan tid eller ett annat sammanhang. Pålitlighet framställs som att forskaren ska granska 

allt material samt att forskaren kan redogöra för alla steg som tagits i processen. Möjlighet att 

styrka och konfirmera förklaras som att forskaren ska vara tydlig med att forskningen skrivs 

fram utan att syftet är att kritisera arbetssätt eller synsätt samt att forskaren ej medvetet tillåtit 

personliga värderingar eller liknande påverka forskningen. Vi har under studiens gång försökt 

uppnå dessa fyra kriterier för att deltagarna ska veta vad som krävs av oss som studiens 

författare. Syftet med studien var att undersöka hur förskollärare uttrycker sig om iden att alla 

barn har rätt till utbildning och deras tankar om det. Detta har vi försökt få fram utan att lägga 

in våra värderingar eller tankar om det.  

Trovärdigheten uppfyller denna studie eftersom forskarna har gjort en analys utifrån tolkningar 

av förskollärarnas uttryck som synliggjorts i transkriberingarna. De deltagande förskollärarna 
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kommer få möjligheten att läsa studien när den är godkänd av examinator och publicerad på 

Digitala Vetenskapliga Arkivet.  

Överbarhet uppnår denna studie då utformningen skulle kunna genomföras i tillexempel 

förskoleklass istället för att se om resultaten blir samma. Studien uppfyller även överbarhet 

eftersom undersökningen kan genomföras om några år för att se om det finns några skillnader 

i uttryckningarna om barns rätt till utbildning, då barnkonventionen trätt i kraft som svensk 

lagstiftning.  

Pålitlighet uppfyller vi som forskare i denna studie eftersom vi genomfört analyser av all 

insamlad data och redogjort för processen i metodkapitlet.  

Möjlighet att styrka och konfirmera uppnås i denna studie då forskarna velat synliggöra 

förskollärarnas tankar om idén att alla barn har rätt till utbildning med det postmoderna 

perspektivet i åtanke. Vi som forskare har därför under studiens gång varit öppna för att 

förskollärarna kunde ha olika åsikter. Inom det postmoderna perspektivet finns det tre centrala 

begrepp, vilka är frihet, mångfald och tolerans. Forskarna har under studiens gång utgått från 

att förskollärarna har friheten att tro på en eller flera sanningar i förhållande till den kontext de 

befinner sig i. Samtidigt har studiens författare uppfattningen om att mångfalden av olika 

sanningar om samma kontext är det som kan utveckla en nyare sanning. Forskarna har även 

genomfört studien med en tolerans för att alla inte måste uppfatta en kontext på samma sätt och 

därför kan ha olika sanningar om den.  

 

4.6 Etiska aspekter 
I denna studie har vi utgått från vetenskapsrådets forskningsetiska principer (Vetenskapsrådet, 

2002) som är informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt 

nyttjandekravet. Avsikten med att informera deltagarna att vi utgår från vetenskapsrådets 

forskningsetiska principer är att de ska veta vad studien har för syfte. Deltagarna ska även veta 

vad de har för rättigheter under studiens gång, att de är avidentifierade samt vad vi gör med 

materialet. Informationskravet beskrivs som att forskaren ska informera berörda om 

forskningens syfte. Samtyckeskravet förklaras som att varje deltagare har rätt att dra sig ur när 

som helst samt av vilken anledning som helst. Konfidentialitetskravet skrivs fram som att 

materialet ska förvaras på ett sådant sätt att ingen obehörig kan få tillgång till det samt att varje 

deltagare har rätt till att vara anonyma. Nyttjandekravet innebär att materialet som samlas in 

om den enskilde deltagaren får inte användas till något annat än detta forskningsprojekt.  
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Informationskravet uppfyllde vi eftersom vi vid första mötet med förskolechef samt 

förskollärare informerade om syftet med vår studie samt vilka villkor som skrivits fram för 

deras deltagande. Samtyckeskravet mailade vi ut till förskolecheferna eftersom vi önskade att 

chefen tog kontakten med sina förskollärare för att sedan förmedla kontakten till oss, så att vi 

kunde få samtyckesavtalen underskrivna.   

Konfidentialitetskravet har vi upplyst deltagarna om i missivbrevet, där informationen på ett 

tydligt sätt visar att deltagarna är avidentifierade i arbetet men att handledare, examinator samt 

kursansvarig kan kräva att få ta del av materialet. Arbetet skrivs fram på så sätt att deltagarna 

ska vara avidentifierade för alla utan oss studenter, examinator samt kursansvarig.   

Nyttjandekravet tillgodoser vi då vi skrivit fram i missivbrevet att den 

insamlade datan kommer endast användas till denna forskning för att sedan raderas när arbetet 

är godkänt av examinator. Insamlingsdatan kommer alltså inte användas till något annat eller 

föras vidare till någon annan. 
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5. Resultat och Analys  
Här presenteras resultatet av den tematiska analys som gjorts av fokusgruppernas samtal. 

Studiens syfte är att undersöka hur förskollärare uttrycker sig om idén att alla barn har rätt till 

utbildning och deras tankar om det. Under analysen blev det tydligt för studiens författare att 

delar av materialet passar in under flera teman och med hänsyn till detta kan visst empiri finnas 

under flera rubriker. Resultatet kommer presenteras under följande teman som har tagits fram 

i analysprocessen: Styrdokumentens och Barnkonventionens påverkan, Personaltäthet och 

Barngruppens utformning samt Barn får utbildning under hela dagen. Deltagarna i denna 

studie har fått fingerade namn och kallas för Å, S, L, M och B.  

 

5.1 Styrdokumentens och Barnkonventionens påverkan  
I analysen framkom det att förskollärarna, som deltog under fokusgrupp 1, inte var insatta i den 

reviderade läroplanen som träder i kraft 1 juli 2019. Deltagarna förklarar att de inte börjat arbeta 

med den än då den nuvarande läroplanen fortfarande gäller. Förskollärarna diskuterar dock att 

den nya verkar mer aktuell än den som gäller idag eftersom den belyser leken till större del, 

och leken är det viktigaste för barns rätt till utbildning.  

Den känns lite mer aktuell än den som är idag, den gamla om man kan säga så tycker 

jag, […] jag tycker att det är jättebra att de har lyft leken mer liksom så att den har fått 

lite mer utrymme (L). Och det är ändå bland det viktigaste (S). (Fokusgrupp 1) 

Förskollärarna i fokusgrupp 1 förklarar leken som en möjlighet för barnen att utveckla 

kunskaper om olika demokratiska värderingar i samhället samt att de lär sig interagera med 

andra.  

Deltagarna i fokusgrupp 2 beskrev sitt arbete med den reviderade läroplanen på liknande sätt 

som fokusgrupp 1. Dock förklarade förskollärarna i grupp 2 att de såg omsorgen och tryggheten 

som den viktigaste delen i undervisning, som i sin tur ger barn rätt till utbildning.  

så har ju omsorgsbiten lyfts fram och den bara måste gå hand i hand med 

undervisningsdelen då och det gör den, i omsorgen har vi massor med undervisning 

och i undervisningen har vi massor med omsorg så att det går hand i hand (B). 

(Fokusgrupp 2) 

Förskollärarna i fokusgrupp 2 förklarade att omsorg och trygghet går hand i hand, utan omsorg 

finns det ingen trygghet och utan trygghet finns ingen omsorg. De tryckte på deras tolkning av 

att omsorg och trygghet ger möjligheten till utbildning.  
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Samtliga förskollärare beskrev arbetet med förskolans läroplan som centralt eftersom de 

menade att arbetet utifrån läroplanens strävansmål genererar barns rätt till utbildning.  

Deltagarna i båda fokusgrupperna diskuterade huruvida förskolan kommer bli obligatorisk när 

barnkonventionen träder i kraft som svensk lagstiftning. De resonerade att lagstiftningen inte 

kan innebära att förskolans verksamhet blir obligatorisk. Förskollärarna i fokusgrupp 1 ansåg 

dock att barnkonventionens lagstiftning inte kommer innebära att alla barn har rätt till 

utbildning inom förskolan eftersom barnen vistas olika länge i verksamheten. Deltagarna i 

fokusgrupp 2 var osäkra på hur lagstiftningen skulle påverka deras verksamhet och kunde 

därför inte redogöra för om det kommer innebära en förändring i barns rätt till utbildning.  

 

5.2 Personaltäthet och Barngruppens utformning 
De förskollärare som deltog i fokusgrupp 1 förde en dialog om hur personaltätheten kan 

påverka den utbildning som förskollärarna är ålagda att bedriva i verksamheten. En av 

förskollärarna förklarade att lokalerna som förskolan befinner sig i kan vara en del av 

problematiken. Förskolläraren förklarade vidare att en ökning i personaltätheten kan hjälpa 

med att dela in barngruppen i mindre grupper för att underlätta alla barns rätt till utbildning 

men samtidigt sätter lokalerna stopp för indelningen av barnen.  

De förskollärare som deltog i fokusgrupperna beskrev barngruppernas storlek som ett 

organisatoriskt hinder för utbildningen samt undervisningen. De anser att det finns en betydlig 

skillnad mellan att bedriva utbildning i en större barngrupp gentemot en mindre barngrupp. 

Samtliga deltagare menade att när förskollärare kan dela in barnen i mindre grupper ger det 

förskolläraren möjligheten att se alla barn, låta alla barn komma till tals och ge dem den 

uppmärksamhet som dem behöver. Deltagarna ansåg att detta gjorde utbildningen lättare att 

bedriva. Den generella uppfattningen om att utföra utbildning i större grupp var bland 

förskollärarna att många barn inte vågar eller inte vill prata när det är så många andra barn. 

Förskollärarnas erfarenheter av detta var att barn som inte vågar prata i en större barngrupp 

öppnar upp sig och börjar uttrycka sina åsikter när gruppen delas in i mindre delar. I fokusgrupp 

2 diskuterade förskollärarna huruvida barngruppens utformning påverkar utbildningens 

kvalitet och de diskuterade om det på följande vis:  
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Det är ju barngruppernas storlek lite som […] som styr lite också (M). Ju färre barn 

man har i barngrupperna (B). Ju högre kvalitet kan vi hålla (M).  Det kan man definitivt 

göra för då hinner man med mycket mer, man hinner se varje barn […] vi har ju stora 

barngrupper nu så att det är ju ett hinder (B).  (Fokusgrupp 2)  

Under Fokusgrupp 1 diskuterades det också angående barngruppernas storlek och de berättade 

följande om det:   

Ja stora grupper gör ju mycket (Å). Det gör jättemycket (L).  […] man får ju med alla 

barnen om man är mindre i barngruppen (S). Ja man kan koncentrera sig mer på att få 

fram allas åsikter också om man är en lite mindre grupp (Å).  (Fokusgrupp 1) 

Samtliga deltagare i fokusgrupperna tryckte på vikten av mindre barngrupper för att ge barnen 

de bästa förutsättningarna som möjligt för utbildning.  

Förskollärarna i de båda fokusgrupperna resonerar väldigt lika när det kommer till 

barngruppernas storlek och beskriver detta som ett organisatoriskt hinder. De menar att just 

barngruppernas storlek i förhållande till personaltäthet samt lokaler är ett hinder som påverkar 

möjligheten för förskollärarna att reflektera över utbildningen för att kunna arbeta vidare på ett 

systematiskt sätt. Deltagarna anser att ovanstående hinder påverkar möjligheten för planering 

av reflektionstid där förskollärarna kan reflektera, både enskilt och i arbetslaget, över den 

utbildning och undervisning som de bedriver för att kunna utveckla verksamheten. Deltagarna 

i fokusgrupp 2 diskuterade fram den gemensamma åsikten om att kvalitén på utbildningen som 

bedrivs i förskolan även påverkar barns rätt till utbildning. De anser att när utbildningen håller 

en hög kvalité får barn mer rätt till utbildning än om utbildningens kvalité är låg.  

 

5.3 Barn får utbildning under hela dagen 
Analysen visade att samtliga förskollärare som deltog i studien ansåg att de ger barn utbildning 

under hela dagen som barnen befinner sig i förskolans verksamhet. Denna utbildning kan ske 

på olika sätt, i form av en social utbildning som sker i samspelet med andra barn eller vuxna, i 

leken eller ett samtal. Förskollärarna menar att bokvilan har möjlighet att ge mer för barnens 

utbildning än vad man tror eftersom det sker en omfattande språkträning där barnen tar till sig 

nya ord och skapar förståelse för dessa under läsningens gång. De talar även om de 

rutinsituationer som utförs i förskolans verksamhet varje dag som att ta på och av sig sina 

kläder, måltidssituationer, fruktsamling och liknande. Förskollärarna pratar om samlingen som 

en utmaning för barnen i förskolans verksamhet då de får träna på att sitta stilla och vänta på 
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sin tur, och lyssna på andra. Förskollärarna förklarar att barnen behöver utmaningar för att få 

så mycket utbildning som möjligt. Att barn utvecklar egenskaper som att sitta stilla, vänta på 

sin tur och lyssna på andra menar förskollärarna är grundläggande förutsättningar för att alla 

barn ska få rätt till utbildning. Förskollärarna menar att när barn väntar på sin tur, klarar av att 

sitta stilla samt lyssna på andra ger det förutsättningarna för förskollärarna att ge alla barn lika 

rätt till utbildning. Just fruktsamlingen är något som förskollärarna talar gott om i 

utbildningssyfte. De menar att fruktsamlingen bjuder in till många utbildningstillfällen med 

ämnen så som matematik, inflytande och färger. Förskollärarna beskriver barns inflytande som 

något de har rätt till inom sin utbildning och påvisar att denna rätt finns framskriven i förskolans 

läroplan och barnkonventionen.  

Något som diskuterades i båda fokusgrupperna var huruvida Kalle i stimuli materialet (se 

bilaga 2) missar något planerat utbildningstillfälle eftersom han går femton timmar i veckan på 

förskolan. Fokusgrupp 1 resonerar att barn som vistas i förskolan femton timmar i veckan, 

precis som Kalle, faktiskt missar en del aktiviteter i förskolans verksamhet. Samtidigt menar 

de att det inte är upp till förskolan att planera verksamheten efter barnen som går femton timmar 

eftersom förskolan ska fungera som ett komplement till hemmet.  

Men jag tänker på det också måndagen och fredagen missar de ju. Som innan hade vi 

gympa på måndagar och då hade vi ju femton timmars och dem missade ju alltid 

gympan, […] såna grejer kan dem ju missa alltså rörelse en hel termin då ju. Även 

fredagssamling och sånt som vi har med alla barn (S). (Fokusgrupp 1) 

Deltagarna i fokusgrupp 2 var eniga om att Kalle inte missar något specifikt i förskolans 

utbildning eftersom de anser att han får mycket hemma också. De blev dock lite osäkra på hur 

Barnkonventionen kommer påverka alla barns rätt till utbildning efter att den träder i kraft som 

svensk lagstiftning. Deltagarna diskuterar detta efter följande:  

Ställer detta några dilemman för Kalle? Det gör det väl inte? (M), Nej inte vad jag kan 

förstå. Nej, de hade kunnat välja att vara hemma med Kalle också ju, med små syskon 

(B). För det kan de ju kanske inte då om det blir lag, eller jag vet inte (M). (Fokusgrupp 

2) 

Båda fokusgrupperna utrycker att de anser att det är minst lika viktigt att barn får vara hemma 

och tillbringa tid med sina vårdnadshavare som det är att de har möjligheten att vara en del av 

förskolans verksamhet. Samtliga deltagare menar att utbildningen som barn får hemifrån ses 

som ett viktigt komplement till förskolan. Förskollärarna menar även att det är viktigt att tala 
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om för vårdnadshavare att det inte går att vara med på allting och att de barn som går femton 

timmar får den undervisning och utbildning som de har rätt till, utifrån skollagens 

formuleringar. Det sker även en diskussion, vid båda fokusgrupperna, om att de tycker att det 

är bra att det finns ett alternativ med att barn har möjlighet till femton timmar per vecka i 

förskolan. Detta för att barnen får möjligheten att samspela med andra barn på förskolan 

samtidigt som de får tillbringa tid med sina vårdnadshavare. Fokusgrupp 1 diskuterar hur 

förskolans verksamhet kommer ändras när barnkonventionen blir lag och förklarar hur de ser 

på möjligheten att gå femton timmar i veckan:  

Men man kan undra vad man gör med den lagen då […] då följer vi ju inte den lagen, 

alla får ju inte rätt till utbildning då (S). Sen tycker jag att vi har det rätt bra i Sverige 

att dem ändå får chans till att gå femton timmar […] men har ändå möjlighet till att 

hitta på saker själv med sina barn hemma […] man får ju ändå försöka ge dem så 

mycket möjligheter till utbildning den tiden som dem verkligen är på förskolan (Å). 

(Fokusgrupp 1) 

Fokusgrupp 2 diskuterar vad förskollärarna har för förväntningar på sig kring barns rätt till 

utbildning utifrån styrdokumenten: 

Men att vi gör det vi ska göra då får dem ju den utbildningen dem ska ha (M). Barnen 

är ju här under den tiden föräldrarna arbetar, det är ju det som är a och o för förskolan. 

Sen har vi lille Kalle som är här för att föräldrarna är hemma och är gravlediga. Dem 

barnen som är här dem får ju den utbildning som vi bedriver, eller undervisning säger 

man ju då. Man bedriver undervisning och den genomsyrar hela dagen här och det han 

får hemma är jätteviktigt (B). Minst lika viktigt som det han får här (M). Ja det är ett 

viktigt komplement (B). (Fokusgrupp 2)  

 
5.4 Sammanfattning  
Sammanfattningsvis utifrån frågeställningen Hur beskriver förskollärare barns rätt till 

utbildning förklarar dem att barn har rätt till utbildning utifrån styrdokumenten och att 

förskollärarnas arbete utefter dessa genererar barns rätt till utbildning. Förskollärarna menar att 

utbildningen med barnen kan bedrivas på olika sätt, antingen i form av en förskollärarledd 

aktivitet eller utifrån barnens initiativ.  

Utifrån frågeställningen Vilka aspekter anser förskollärare finns som påverkar barns rätt till 

utbildning beskriver dem att leken, omsorgen och tryggheten är de viktigaste aspekterna som 

påverkar. De menar att omsorg och trygghet går hand i hand och om ett barn inte känner sig 
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trygg på förskolan kommer det troligtvis inte leka lika mycket heller, vilket i sin tur påverkar 

utbildningen. Förskollärarna förklarar även att personaltätheten samt barngruppens utformning 

är ytterligare två aspekter som påverkar barns rätt till utbildning men även förskolans lokaler 

kan ses som ett hinder.  
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6. Diskussion  
Syftet med denna studie är att undersöka hur förskollärare uttrycker sig om idén att alla barn 

har rätt till utbildning och deras tankar om det. Nedan diskuterar studiens författare 

resultatdiskussion under 6.1 i förhållande till tidigare forskning. Studiens metod diskuteras i 

form av genomförande, bearbetning och analys under 6.2. Författarna kommer i sista delen ge 

förslag på vidare forskning under 6.3.  

 

6.1 Resultatdiskussion  
I denna del diskuterar studiens författare resultatet utifrån de frågeställningar som genomsyrat 

studien.  

6.1.1 Hur beskriver förskollärare barns rätt till utbildning? 
I studiens resultat synliggörs det att deltagarna från fokusgrupperna menar att barn får 

utbildning under hela dagen när de befinner sig i förskolans verksamhet. De gav exempel på 

fri lek, fruktsamlingar och förskollärarledda aktiviteter. Att utbildning sker vid 

förskollärarledda aktiviteter är något som Vallberg Roth (2017) håller med om. Samtidigt 

motsäger hon uppfattningen om att utbildning kan ske vid fri lek och interaktioner barnen 

emellan. Studiens resultat visar på att förskollärarna anser att barn har rätt till utbildning i en 

större utsträckning om utbildning och undervisning inte bara ses som planerade och 

förskollärarledda aktiviteter. De menar alltså att utbildning är en balans mellan planerade och 

oplanerade aktiviteter, planerade av förskollärare och annan personal. Förskollärarna menar 

även att miljö, tid och innehåll är en del av denna balans. Förskolans läroplan (Skolverket, 

2018) anser att utbildningen kan ske planerad eller spontan för att komma åt bland annat barns 

intresse. Eidevald och Engdahl (2018) anser att barn får undervisning i förskolans verksamhet 

och att detta kan ske spontant. Men de menar att undervisning är en grundläggande 

förutsättning för att barn ska få rätt till utbildning och att utbildning är en planerad aktivitet 

som styrs av förskollärare.  

I den ena fokusgruppen uttryckte förskollärarna att eftersom dem är ålagda att arbeta utefter 

läroplanen så innebär det att barnen automatiskt får utbildning. Skolverket (2018) menar att 

barns utbildning ska genomföras på ett sätt som stimulerar barns vilja till utveckling och 

lärande. Idén om att utbildning skulle vara en automatisk del av verksamheten väcker frågan, 

hos studiens författare, om vilken kvalité utbildningen har. Under fokusgruppssamtalen blev 

det en stor diskussion om att barnkonventionen ska bli lag som förväntas träda i kraft vid 

årsskiftet 2019–2020. Förskollärarna diskuterade det möjliga införandet av en obligatorisk 
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förskola utifrån §28 i barnkonventionen som syftar till att alla barn har rätt till utbildning 

(UNICEF, 2009). Vår tolkning av detta är att förskollärarna fasar för att förskolans 

verksamhet ska efterliknas förskoleklassens utformning, alltså att förskolan skulle bli 

obligatorisk. Enligt Skollagen (2010:800) är förskolans verksamhet en del av det svenska 

skolväsendet och UNICEF (2009) påvisar att alla barn har rätt till utbildning samt att 

grundskoleverksamheten ska vara obligatorisk och kostnadsfri. Detta väcker tankar hos 

forskarna och vi funderar kring vad som skiljer förskolan och förskoleklassen åt? Kommer 

även förskolan tillhöra grundskolans verksamhet när Barnkonventionen träder i kraft och 

därmed bli obligatorisk? 

 

6.1.2 Vilka aspekter anser förskollärare finns som påverkar barns rätt till utbildning? 
Förskollärarna diskuterade sig fram till att barn inte får möjlighet till en likvärdig rätt till 

utbildning inom verksamheten. De förklarade detta med hänsyn till de barn som endast har rätt 

till 15 timmar per vecka, eftersom de kan missa en del utbildning som innebär att förskolan 

inte lever upp till principen om barns lika rätt till utbildning. Deltagarna menar att barnen kan 

missa aktiviteter som gymnastik vilket kan ses som utbildning i rörelse och hälsa. Studiens 

resultat påvisade att förskollärarna inte läst igenom den reviderade läroplanen så mycket samt 

att de fått sparsam information om att barnkonventionen ska bli lag. Det upplevs som märkligt, 

för oss som studiens författare, att förskollärarna inte fått någon vidare information om 

huruvida barnkonventionen kommer påverka deras arbete i förskolans verksamhet när den 

träder i kraft. Detta väcker funderingar hos studiens författare angående om förskollärare har 

möjligheten att ge barn rätt till utbildning utan att vara införstådda i det nya styrdokument som 

de snart är ålagda att arbeta utefter.  

Förskollärarna i fokusgrupp 1 beskrev leken som den viktigaste aspekten för barns rätt till 

utbildning eftersom leken möjliggör utvecklandet av samhällets demokratiska värderingar samt 

den sociala interaktionen med andra. Denna förklaring av utbildning motsvarar därför Biestas 

(2008) synsätt om utbildningens tre delar som kvalifikation, socialisation och subjektifiering. 

Biesta menar att utbildning inte kan genomföras om alla tre begrepp inte finns med. Deltagarna 

i fokusgrupp 2 förklarade att de såg omsorg och trygghet som de viktigaste aspekterna för barns 

rätt till utbildning eftersom de menar att dessa går hand i hand med varandra. Förskollärarna 

menade att ett barn som inte känner sig trygg i förskolan eller inte får den omsorg som behövs 

därigenom inte kommer leka lika mycket. De tryckte på deras tolkning av att omsorg och 

trygghet ger möjligheten till utbildning, vilket överensstämmer med Eidevald och Engdahls 
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(2018) definition av utbildning. Eidevald och Engdahl menade att barn måste bli tillgodosedda 

med den omsorg och trygghet som de behöver för att möjliggöra utbildning. I denna kontext 

om aspekter kring utbildning, som lek eller omsorg och trygghet, synliggjordes två olika 

sanningar mellan fokusgrupperna. Dessa två sanningar kopplar vi som studiens författare 

samman med det postmoderna perspektivet.  

Utifrån analysen blir det tydligt att personaltätheten och barngruppens utformning påverkar 

barns rätt till utbildning eftersom det blir allt svårare att genomföra utbildning av hög kvalité 

med stora barngrupper. Enligt förskollärarna är inte lösningen att tillsätta mer personal 

eftersom de inte får tillgång till fler eller större lokaler, vilket resulterar i att fler personer ska 

vistas på samma yta. Förskollärarna beskriver barns utbildning som innehåll i verksamheten 

eller som en vistelse. Innehållet i verksamheten kan vara planerade aktiviteter eller spontana 

lärtillfällen. När förskollärarna beskriver utbildning som en vistelse menar dem att det hänger 

ihop med personaltätheten, barngruppens utformning och tillgången till lokaler.  Att 

verksamma förskollärare anser att barngrupperna är för stora i förhållande till personaltäthet 

och lokaler är inget som förvånar studiens författare. Dock är det intressant att denna 

föreställning lever kvar hos förskollärare samtidigt som skolverket lägger fram nya rapporter 

som menar att barngrupperna har minskat i hela landet under de senaste åren. Barngruppernas 

storlek och personaltäthet är något som styrs på regeringsnivå och alltså inget förskollärarna 

själva kan påverka. Segerström (2019) menar att Sverige, som konventionsstat, har fått kritik 

från barnrättskommittén eftersom det i Sverige finns stora skillnader i implementeringen av 

barnkonventionen. Hon anser vidare att dessa skillnader beror på att staten ger riktlinjer som 

huvudmän i kommunerna sedan kan arbeta utefter på ett sätt de anser passar. Detta ger som 

sagt stora skillnader i möjligheterna till utförande av den utbildning barn har rätt till inom 

förskolans verksamhet. Utifrån studiens resultat kan vi se att dessa aspekter påverkar barns rätt 

till utbildning i stor utsträckning.  

 

6.2 Metoddiskussion  
Vid arbetet med att hitta respondenter till vår studie som passade vårt urval uppstod det några 

dilemman. Det upplevdes att det var svårt att hitta respondenter som ville och hade tid till att 

ställa upp på fokusgruppsamtal. Detta var på grund av personalbrist samt andra inplanerade 

moment som krockade med vår planering av studien. Väl när fokusgrupperna var bokade var 

det en grupp som drog sig ur på grund av personalbrist på förskolan. Då kontaktade vi en annan 

förskola, via telefonsamtal, som hade möjlighet att ställa upp på kort varsel. Vid tillfället för 
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båda fokusgrupperna förekom det bortfall av en förskollärare och på grund av detta 

genomfördes fokusgrupp 2 med förskollärare från samma avdelning. När fokusgrupp 1 skulle 

genomföras fick vi reda på att en planerad deltagare hade fått förhinder och det fanns ingen 

möjlighet till att hitta någon annan förskollärare som kunde ersätta så tätt inpå. Detta 

resulterade i att fokusgruppen genomfördes med tre deltagare. Vid den andra fokusgruppen 

skulle det delta tre förskollärare men när vi kom till förskolan fick vi veta att en förskollärare 

blivit sjuk och inte kunde medverka. Vi undersökte snabbt möjligheten att få in en ny deltagare 

genom att fråga de förskollärare som var där samt chefen. Men med så kort varsel fanns ingen 

som kunde delta. Fokusgrupp två genomfördes på grund av detta med endast två förskollärare. 

Det uppstod en nervositet hos studiens författare vid genomförandet av fokusgrupp 2, eftersom 

det skapade tankar kring om datainsamlingen skulle uppnå de förväntningar som fanns. Det 

skapade även tankar kring om det ändå uppfattades som en fokusgrupp eller om det skulle 

kvalificeras som en parintervju. Vi anser dock att samtalet kvalificeras som en fokusgrupp 

eftersom deltagarna förde en diskussion mellan varandra (Bryman, 2018) utifrån det stimuli 

material som presenterades, vilket låg till grund för analysen. Trots att vi har stött på dilemman 

under genomförandet av fokusgruppsamtalen anser vi att vi fått in ett tillräckligt rikt material 

för att kunna utföra en gedigen analys. Eftersom alla förskollärare som deltagit diskuterat 

stimuli materialet så utförligt som de kunnat har det gett oss ett stabilt underlag att basera 

studien på.  

Efter att de två fokusgrupperna avslutades uttryckte samtliga deltagare att de hade velat ha 

fokusgruppsunderlaget utskickat i förväg så att de kunde förbereda sig på diskussionsfrågorna. 

Vi hade valt att inte skicka ut underlaget i förväg då vi ville ha spontana svar som inte påverkats 

av någon annan personal i förskolan. Syftet med detta var att varje deltagare skulle äga sina 

svar. Vi anser att vi fick den typ av svar som vi hade för mål att införskaffa. Samtidigt uppstod 

det många pauser i diskussionerna då förskollärarna funderade på vad de skulle säga. I 

efterhand kan vi förstå förskollärarnas önskan och resonerar att det hade vart en bra idé att 

skicka ut diskussionsunderlaget för att eventuellt få en diskussion utan så många pauser.  

Det har varit till vår fördel att vi videofilmade fokusgruppssamtalen. Det underlättade 

transkriberingsprocessen då det blev tydligare att se vad varje respondent sa eftersom vi kunde 

läsa på läpparna när respondenterna pratade samtidigt. Vi anser att transkriptionsprocessen 

hade försvårats om vi inte haft videoinspelningen som komplement till våra anteckningar. 

Videoinspelningarna gav oss även möjligheten att få syn på vad förskollärarna sa genom sitt 

kroppsspråk som komplement till de verbala svaren.   
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6.3 Sammanfattning 
Under insamlingen av datamaterialet blev det tydligt att alla deltagare ofta gick ifrån frågan 

om barns rätt till utbildning och istället belyste förskolans utbildning. Vi undrar om detta beror 

på att förskollärarna inte börjat arbeta med den reviderade läroplanen än, men även att de var 

osäkra på hur barnkonventionen kommer påverka förskolans arbete. Detta gör att vi som 

studiens författare funderar kring vad detta innebär för barns rätt till utbildning i det praktiska 

arbetet?  

 

6.4 Förslag på vidare forskning 
Vi anser att det skulle vara relevant att undersöka hur och om barnkonventionen förändrar 

förskollärarnas planering och genomförande av utbildning efter att den träder i kraft som 

svensk lag. Vi menar att detta vore relevant då de förskollärare som deltog i vår studie inte 

hade funderat kring vad barnkonventionen skulle innebära för dem på ett praktiskt sätt. Det 

hade även varit relevant att intervjua eller lämna ut enkäter till riksdagsledamöter samt politiska 

partier för att synliggöra hur de anser att barngruppernas storlek samt personaltätheten lever 

upp till alla barns rätt till utbildning utifrån barnkonventionen.  
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Bilagor  
Bilaga 1. Informations- och samtyckesbrev till potentiella deltagare 

Informationsbrev till deltagare 

Rebecca Knudsen och Josefine Olsson genomför en kvalitativ studie i kursen Examensarbete för 
förskollärare vid Jönköpings University. Syftet med denna studie är att undersöka hur förskollärare 
beskriver sina tankar om barns rätt till utbildning samt om det finns praktiska hinder som försvårar 
detta arbete. Det är vår avsikt att synliggöra hur förskollärare tänker kring barns rätt till utbildning.  
 
Vi genomför denna studie i syfte att: (a) bidra till kunskap om förskolan samt dess verksamhet. (b) få 
erfarenhet av att genomföra empirisk forskning inom utbildning och undervisning samt (c) att fullgöra 
kraven för att bli examinerad från förskollärarprogrammet på Högskolan för Lärande och 
Kommunikation vid Jönköping University.  
I studien kommer vi genomföra fokusgrupper som filmas och avsatt tid är ca 1 timme och 30 minuter.  
 
All information som genereras kommer att anonymiseras vilket garanterar att du inte kan bli 
identifierad. Dock kan handledare samt examinator begära in materialet för att titta på det. Dessutom 
kommer all information som genereras att förvaras på ett säkert sätt som förhindrar att det försvinner t 
ex genom stöld. När studien är godkänd av examinator raderas informationen.  
Du har din fulla rätt att avbryta ditt deltagande och därmed ta tillbaka samtycke när som helst och av 
vilken orsak som helst.  
 
Har ni frågor så kontakta gärna oss.  
Förskollärarstudent                                               Förskollärarstudent 
Rebecca Knudsen                                                 Josefine Olsson 
(knre1620@student.ju.se)                                    (oljo1610@student.ju.se) 
Övriga kontaktuppgifter 

Kursansvarig: Ann Ludvigsson (ann.ludvigsson@ju.se)  
Examinator: Carin Falkner (carin.falkner@ju.se)  
 
Samtycke för forskningsdeltagande och deltagarnas rättigheter.  

- Jag samtycker till att delta i denna studie i enlighet med det ovanstående.  
- Jag förstår mina rättigheter inom forskningsarbetet och därmed beviljar medverkan.  

 

Om du accepterar att delta, vänligen skriv under nedan:  
Deltagarens kontaktinformation, telefon och/eller mail:  
  
 
 
 
Namnförtydligande  
 
 
Signatur 
 

 

Ort och Datum 



 30 
 

Bilaga 2. Fokusgrupps underlag  
 

Kalle, 3 år, har precis fått syskon och går därför på förskolan 15 timmar i veckan. 

Vårdnadshavarna har valt att Kalle ska vara på förskolan tisdag, onsdag och torsdag mellan 

08:30-13:30. När kalle kommer på morgonen så har alla kompisar precis kommit igång i 

leken efter frukost. 09:30 sätter sig alla barn för att äta frukt samt ha samling innan de ska klä 

på sig för att gå ut. 11:00 börjar barnen gå in och sätter sig i soffan i väntan på samlingen 

innan lunch. Efter lunchen delas barnen in i 2 grupper för bok vila. När vilan är slut har 

pedagogerna planerat en skapande aktivitet som pågår tills Kalle går hem.  

• Vad finns det för utbildningstillfällen under Kalles vistelse på avdelningen? 

• Finns det annat som är centrala inom förskolan som Kalle missar? 

 

§28. Konventionsstaterna erkänner barnets rätt till utbildning. I syfte att gradvis förverkliga 

denna rätt och ge en grund av lika möjligheter.  

• Vad har ni för tankar kring denna paragraf i barnkonventionen som snart blir lag? 

• Hur förstår ni rätten till utbildning för barn i förskolan? 

• Ställer detta några dilemman utifrån Kalle? 

 

“Rektors ledning samt förskollärares ansvar för att undervisningen bedrivs i enlighet med 

målen i läroplanen och arbetslagets uppdrag att främja barns utveckling och lärande är 

förutsättningar för att utbildningen ska utvecklas och hålla hög kvalitet”. (Skolverket, 2018, 

s.11)  

• Finns det praktiska svårigheter som hindrar detta arbete? 

• Vad är era tankar kring detta citat från läroplanen? 

 

 

 

 

  


