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Sammanfattning 
Vårt syfte var att ta reda på tankar och reflektioner om vad en likvärdig förskola innebär för 
förskollärare som fick sin legitimation innan 1990 jämfört med förskollärare som fick sin legitimation 
efter 2010. För att uppnå detta gjordes en kvalitativ studie och åtta förskollärare intervjuades. Det 
empiriska materialet la sedan grunden för en tematisk analys. Resultatet i vår studie visar på att behov 
är ett återkommande tema och en dominerande diskurs. Skillnader och likheter i hur man förhåller sig 
till en likvärdig förskola för alla barn visades i urvalsgrupperna. Likvärdig visade sig vara ett 
svårdefinierat begrepp som behöver lyftas och reflekteras kring. Urvalsgrupperna var överens om att, 
för att barnen ska få ut lika mycket av förskolan behöver de få olika mycket av pedagogernas tid. 
Prioriteten lades på de barn som ansåg ha störst behov av pedagogernas stöd. Detta ledde till, enligt 
våra tolkningar, att barnen med mindre viktiga behov hamnade i skymundan. Slutsatsen av studien är 
att reflektion om vad likvärdighet innebär är oerhört viktigt och att det är något som behöver lyftas i 
verksamheten. Det är viktigt att reflektera och diskutera för att göra dolda diskurser synliga. Detta för 
att ha möjlighet att förändra sitt förhållningssätt och kunna möjliggöra en likvärdig förskola för alla 
barn. 
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Förord  
Innan vi började med detta arbete hade vi många samtal om våra egna erfarenheter av arbete inom 
förskolan. Vi jämförde förskolor vi varit på och insåg hur mycket de skiljde sig åt trots att vi utgår från 
samma läroplan. En historia vi talat om ofta var en situation under en sommaravslutning när barnen på 
förskolan skulle sjunga för alla föräldrar och därefter ha en gemensam picknick på gården. Föräldrarna 
började samlas på gården och barnen mötte upp sina föräldrar för att sedan förbereda sig för att sjunga. 
En av oss stod tillsammans med ett barn vars förälder inte hade kommit och förmodligen inte skulle 
komma. Tårarna strömmade ner för barnets kinder. Barnets förälder kom aldrig då hen tyvärr inte 
kunde gå tidigare från sitt arbete och barnet fick fika med pedagogerna istället. Då började vi 
reflektera kring om det verkligen var nödvändigt med dessa aktiviteter, som är vanligt förekommande 
på förskolor. Resulterar det i att några av barnen hamnar utanför? Tillsammans har vi reflekterat kring 
detta och vi anser att händelser som denna inte medför att förskolan faktiskt är lika för alla barn. Vi 
menar att detta strider mot läroplanen (Skolverket 2016, s. 4) där det står att inget barn ska utsättas för 
diskriminering och annan kränkande behandling. Vi har märkt att det finns situationer på förskolan 
som vi kanske inte alltid reflekterar kring, men som kan skapa utanförskap och medföra att det inte 
blir lika för alla barn. För oss blev det tydligt att det är enormt viktigt att förskolan är en neutral plats 
där alla barn har samma förutsättningar. När vi funderade vidare kring vilket område som skulle vara i 
fokus i vår studie läste vi mängder med rapporter, avhandlingar och uppsatser med fokus på barns 
utsatthet. Vi ville fördjupa oss inom detta område. Sammanfattningsvis läste vi texter om barn med 
olika förutsättningar och möjligheter och började återigen reflektera kring vikten av att förskolan bör 
vara en likvärdig plats för alla barn. Vi anser att det finns en mening med att förskolan ska vara 
likvärdig för alla barn och utifrån det började vi fundera på vilket område vi skulle undersöka närmre. 
Då började vi leta efter begreppet i läroplanen, skollagen och i andra relevanta texter och kände att 
begreppet likvärdig inte tar mycket plats och att det är mycket tolkningsbart. Vi ställde oss frågan vad 
en likvärdig förskola för alla barn egentligen innebär, vad den kan innebära för förskollärare och hur 
detta sedan kan realiseras i verksamheten. Då kom vi fram till att vi ville undersöka vad en likvärdig 
förskola för alla barn innebär för förskollärare och hur de realiserar detta i verksamheten. Vårt urval 
baserade sig på att den första upplagan av läroplanen till förskolan kom år 1998. Med det menas att de 
som fick sin legitimation innan 1990 inte hade tillgång till läroplanen under sin utbildning, medan de 
som fick sin legitimation efter 2010 hade det. Vårt syfte var därmed att ta reda på tankar och 
reflektioner om vad en likvärdig förskola innebär för förskollärare som fick sin legitimation innan 
1990 jämfört med förskollärare som fick sin legitimation efter 2010. 

Vi vill slutligen tacka alla de förskollärare som tagit tid i sin vardag och deltagit i vår studie. Vi vill 
även tacka alla våra vänner och kollegor som delat vårt inlägg på Facebook när vi sökte informanter 
samt Dan Persson och Bo Jarder för korrekturläsning. Vi vill slutligen tacka vår handledare Maria D 
Los M Borgström för god vägledning och givande diskussioner. 

Författarnas insatser i studien 

Vi har genomgående arbetat med studien tillsammans för att kunna analysera och diskutera dess 
upplägg. När vi talar om studiens upplägg menar vi allt från vilka rubriker vi ska ha till hur vi förhåller 
oss etiskt till vårt material. Vid enstaka tillfällen har vi suttit enskilt och arbetat med studien men då 
har vi haft nära kontakt och i förväg bestämt vad vi ska göra för att solidariskt dela arbetet och 
samtidigt hjälpa varandra. När vi gjorde intervjuerna delade vi upp arbetet så att vi gjorde lika många 
intervjuer var, alltså fyra stycken per person. 
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Inledning 
Vår studie handlar om en likvärdig förskola för alla barn och om hur förskollärare tänker och 
reflekterar kring detta. I läroplanen (Skolverket 2016, s. 5) står det att förskolan ska vara likvärdig 
men det står i relation till utbildning och fokus ligger även på fördelning av resurser. Resten av stycket 
känns mycket tolkningsbart och även vi tolkar det på olika sätt vilket vi anser kan vara problematiskt. 

”Skollagen föreskriver att utbildningen i förskolan ska, varhelst den anordnas, vara likvärdig. 
Normerna för likvärdigheten anges av de nationella målen, och förskolan ska arbeta för att nå dessa 
mål. Omsorg om det enskilda barnets välbefinnande, trygghet, utveckling och lärande ska prägla 
arbetet i förskolan. Hänsyn ska tas till barnens olika förutsättningar och behov. Detta innebär att 
verksamheten inte kan utformas på samma sätt överallt och att förskolans resurser därför inte ska 
fördelas lika.” - (Skolverket 2016, s. 5) 

Vetenskapsrådet (2015, s. 15) tar även upp i resultatet i sin rapport ”En likvärdig förskola för alla 
barn – innebörder och indikatorer” att likvärdighet står i relation till utbildning i skollagen vilket är 
formulerat på följande sätt: 

”Utbildningen inom skolväsendet ska vara likvärdig inom varje skolform och inom fritidshemmet 
oavsett var i landet den anordnas.” - (SFS 2010:800, 1 kap. 9§) 

Åhlund (2015, s. 3) nämner att likvärdigheten har blivit sämre på senare år, mycket på grund av 
variation på kvaliteten i verksamheten, och vad Skolverket (2008, ss. 34, 97-99) beskriver som 
otillräckliga resurser i verksamheten. De som drabbas är ofta de som bland annat har sämre 
socioekonomiska förutsättningar och funktionsnedsättningar (Åhlund 2015, s. 3). Åhlund (2015, s. 10) 
nämner även att bristen på likvärdighet i relation till förskolan kan leda till att barn påverkas negativt 
och att det behövs medvetenhet och kapacitet för att nå alla barn. Vi anser att begreppet likvärdig, 
vilket i både läroplanen och skollagen endast står i relation till utbildning, inte får mycket utrymme 
och att det som står är luddigt och tolkningsbart. Om vi som nuvarande studenter och blivande 
förskollärare tycker detta, hur tänker och reflekterar de förskollärare som är verksamma i förskolan 
just nu? 

Genom eftersökningar och reflektioner från bland annat Majblommans (2013) rapport om relationen 
mellan kostnader och utanförskap i skolan, såg vi att det fanns ett glapp i forskningen då vi inte hittade 
rapporter om förskolan. Vetenskapsrådet (2015, s. 15) skriver i sin rapport att det inte finns någon 
systematisk genomgång av forskning om förskolans likvärdighet vilket är något vi saknar. Sett utifrån 
Majblommans (2013) rapport blev det uppenbart att det är viktigt att skolan och även förskolan är 
likvärdig för alla barn då de inte har samma förutsättningar hemma. Samzelius (2017) har skrivit en 
rapport för Rädda Barnen om de barn som är socioekonomiskt utsatta och som befinner sig i 
bostadskrisens skugga. Även denna rapport visar tydligt på att alla barn inte har samma förutsättningar 
och villkor hemma. Rapporten lyfter även barnkonventionen. Dock gäller rapporten barn som är 8-17 
år och återigen saknar vi de yngre barnens röster men menar ändå att rapporten kan relateras till alla 
barn då även de yngre barnen räknas in i barnkonventionen (Samzelius 2017, s. 18). Vi kan inte fylla 
glappet med en rapport om bostadskrisen, utanförskap och kostnader i förskolan men vi kan undersöka 
betydelsen av en likvärdig förskola för alla barn lite närmare. Genom läsningen vi gjort och genom 
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våra tidigare erfarenheter insåg vi vikten av en likvärdig förskola där alla barn har samma 
förutsättningar och möjligheter eftersom de kanske inte har det hemma. Vi tror att förskolan kan 
minska klyftorna och göra så att alla barn får det lite bättre. Detta ledde till att vi blev intresserade av 
hur förskollärare som arbetar inom förskolan tänker och reflekterar kring en likvärdig förskola för alla 
barn då det är deras ansvar att realisera detta i verksamheten.  

Tidigare forskning 

Barnsyn under förändring 
Synsättet på barn har ändrats under tidens gång i takt med samhällets förändringar. Ekerwald (2000, 
ss. 343, 346) skriver om Alva Myrdal och hennes kamp för kvinnor och barns rättigheter. Myrdal 
ansåg att barnen skulle leka med andra barn på dagarna hos pedagogiska ledare så att även kvinnorna 
kunde få möjligheten att arbeta. Herman (1995, ss. 330-331, 353) skriver också om Alva Myrdal som 
var kritisk mot den rådande verksamheten för barn och på 1930-talet började tala om en förskola för 
alla barn som skulle vara en plats där de kunde ändra sin klass. Alva menade att detta var grunden för 
ett framtida jämställt samhälle. 

Halldén och Lindgren (2011, ss. 65-66, 77) skriver om hur barnsynen ändrades på 1990-talet och hur 
detta enade politiken och ett bevis på detta är bland annat föräldraforskningsreformen som kom 1970. 
De skriver hur frågor om barns välfärd, villkor och förhållande var viktiga frågor inom politiken och 
hur detta har ändrat synen på vad som är viktiga frågor i samhället. Halldén & Lindgren (2011, s. 69) 
beskriver att barns rättigheter har varit en viktig fråga under en längre period men på 1970-talet lyftes 
detta fram som en egen fråga. De belyser att år 1998 kom den nya läroplanen som även den gav en ny 
syn på barnet och vad ett idealt barn var. 

Insulander och Svärdemo Åberg (2014, ss. 3-4) skriver även de att synen på barn har ändrats och på 
2000-talet har fokus istället hamnat på barns lärande och även på bedömning och undervisning. 
Insulander och Svärdemo Åberg (2014, ss. 4-5) nämner Bjervås (2011) som lyfter fram en annan syn 
på barn i sin studie och menar att det är det kompetenta barnet som framträder. Hon menar att 
förmågorna som definierar det kompetenta barnet hamnar i barnen istället för i det pedagogiska 
sammanhanget och det leder till diskurser som konkurrerar med varandra och samexisterar. Pramling 
Samuelsson (2010, s. 165) skriver att lärande är det som ligger till grund för den nya läroplanen och att 
den bygger på ett relationellt synsätt där barnet inte kan skiljas från omvärlden. Samtidigt 
problematiserar Pramling Samuelsson (2010, s. 165) detta och menar att tester visar att barn inte alls är 
beroende av sin omvärld när de t.ex. löser problem. Insulander och Svärdemo Åberg (2014, s. 3) 
skriver att det systematiska kvalitetsarbetet ska utvärdera om vi arbetar mot de mål som uttrycks i 
läroplanen. I resultatet skriver sedan Insulander och Svärdemo Åberg (2014, ss. 12-13) att 
kvalitetsarbetet på förskolan de studerat handlar om att få kontroll om kunskapen för att veta vad det 
är som barnen behöver öva mer på och de menar att det finns normer kring vad som förväntas av 
barnen. 

Johansson (2003, s. 47) skriver att inom barndomssociologin kan man tala om två synsätt på barn som 
innebär att man ser barn som human becomings eller human beings. Human becomings innebär att 
man ser barn som ofullkomliga och human beings att man ser på barn som medmänniskor med 
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intentioner (Johansson 2003, s. 47). Halldén (2005, s. 8) skriver att beings är ett sätt att se på barn som 
någon självständig som har en egen rätt som inte bara innebär en transport mot vuxenlivet. Sedan 
skriver Halldén (2005, ss. 8-9) att man på 2000-talet började tala om att barn och vuxna kan ses som 
beings och becomings för att vi alla är under förändring trots att barn och vuxna har olika villkor. 
Detta gör man dock inte för att ställa dem som kontraster mot varandra. Halldén (2005, ss. 9-10) 
poängterar även att det är viktigt att tänka på att det finns olika synsätt på barn som t.ex. det 
kompetenta barnet men när vi ser barnet på det sättet är det viktigt att inte glömma bort att barnet 
befinner sig i olika relationer och behöver stöd. Halldén (2005, ss. 10-11) menar att samtidigt som det 
är viktigt att betona det individuella barnets utveckling är det viktigt att tänka på att barn även befinner 
sig i ett kollektivt sammanhang där vi alla är beroende av varandra, vuxna som barn. Med detta menar 
Halldén (2005, ss. 5-6) att vi ska se på förskolan ur ett barnperspektiv för att se hur barnen lever och 
formar sin barndom i de konstellationer som samhället skapar. Halldén (2003, s. 14) skriver att inta 
barnperspektiv innebär att det är barnen som studeras i ett visst sammanhang, t.ex. förskolan, för att se 
konsekvenserna medan barns perspektiv innebär att barnen själva aktivt bidrar till forskningen. 

Barns behov och rättigheter 
Zirbes (2017, s. 248) beskriver rättigheter som ett uttalat anspråk och menar att utan ett sådant är det 
svårt att förstå vad mänskliga rättigheter är. Hon menar att det speciellt blir svårdefinierat i fall där 
barn inte bevisligen farit illa. Detta kan problematiseras med att yngre barn som ofta inte kan yttra sig 
verbalt ska ha samma rättigheter som de som har dessa förutsättningar. Howard och Price (2002, s. 28) 
poängterar i sin tur vikten av att barnen får sina grundläggande behov uppfyllda. Zirbes (2017, s. 248) 
skriver att föräldrar ofta för över sina egna rättigheter till sina barn oavsiktligt när de möts av nya 
situationer och att barns egna rättigheter och behov kan hamna i skymundan. Dessa rättigheter 
förtydligas i Barnkonventionen som antogs av Förenta Nationerna år 1998 (UNICEF Sverige 2009). 
Hammarberg (1990, s. 100) nämner att en förenklad version av konventionen kan förstås utifrån ”three 
P’s”. Vår översättning och tolkning av Hammarbergs definitioner av dessa är: Försörjning – Rätten att 
få ens grundläggande behov uppfyllda. Beskydd – rätten att skyddas från kommersiellt eller sexuellt 
utnyttjande, fysisk eller psykisk misshandel och medverkan i krigsföring. Slutligen delaktighet – rätten 
att bli hörd i frågor rörande ens eget liv. 

Sheridan och Pramling Samuelsson (2013, s. 214) poängterar utifrån barnkonventionen att barn också 
har rättigheter precis som vuxna. De menar att vuxna inte bara ska göra det som de tror är bäst för 
barnet utan även lyssna på barnet och ge det rätt att påverka sin egen livssituation. I relation till 
barnkonventionen nämner Erlings (2016, s. 625) att föräldraskap eller ansvar ofta prioriteras över 
barns egna rättigheter. Roose och Bouverne-de Bie (2007, ss. 436-437) nämner att barnkonventionen 
förtydligar föräldrarnas rättigheter, och att föräldrarna ska vara de främsta i att realisera sina barns 
uppfostran, behov och rättigheter. Men de problematiserar detta då barnkonventionen förutsätter att 
föräldrarna alltid har goda avsikter. Roose & Bouverne-de Bie (2007, ss. 440-441) argumenterar då att 
barnkonventionen bör bli tydligare för att det inte ska råda några tvivel av vad som gäller, hur man kan 
realisera barns rättigheter och behov i verkligheten och ge plats åt deras meningsskapande. 

Pedagogers förhållnings- och arbetssätt 
Markström och Halldén (2008, s. 113) problematiserar att då förskolan alltid ska ha barnens bästa i 
fokus är de alltid under konstant påverkan från pedagogerna som jobbar i förskolan. De argumenterar 
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för att om barnen ska få igenom sina intressen och tankar måste de behandlas som aktiva aktörer och 
inte bara mottagare av de vuxnas tankar och handlingar. Utifrån sin studie visar de att svårigheter för 
det individuella barnet finns när allt i förskolan som material, miljöer, scheman och aktiviteter 
planeras utifrån den kollektiva barngruppen (Markström & Halldén 2008, s. 115). De beskriver olika 
strategier som barn utövar för att förmedla sina egna behov och menar att man som pedagog, trots 
andra intentioner bör vara öppen och lyssna till barnet (Markström & Halldén 2008, ss. 117-118). 
Sheridan och Pramling Samuelsson (2013, s. 212) skriver i sin tur istället om pedagogernas 
förhållningssätt och deras strategier och att detta påverkar vad barnen lär sig. De skriver även att 
kvalitén i förskolan kan relateras till dominanta diskurser om hur ett barn ska vara, varav en är det 
kompetenta barnet (Sheridan & Pramling Samuelsson 2013, ss. 208-209, 219). De skriver även att det 
är viktigt att lyssna till barnens åsikter för att de ska få bästa förutsättningar för lärande. 

ter Avest (2014, ss. 192-193, 201-202) problematiserar att lärare ser sina elever som jämlika och 
behandlar dem därefter. Hon menar att om lärarna ser sina elever som likställda kan de inte se 
olikheterna som gör varje barn unikt. Williams och Pramling Samuelsson (2000, s. 290) anser att man 
som pedagog bör ha en syn på kommunikation som möjliggör alla barns rätt och möjlighet att uttrycka 
sig. Pramling Samuelsson (2010, s. 162) poängterar utifrån sin studie att pedagogers olika 
förhållningssätt får effekt på hur barnet formas och lär sig. Hon menar att om man som pedagog är 
öppen och reflekterar med barnet smittar det ofta av sig. Är man tyst och tillbakadragen kan även detta 
smitta av sig. Sedan skriver Johansson (2003, s. 43) att för att förstå barns perspektiv gäller det att 
förstå sitt eget: För vem gör vi det vi gör, och varför? Qvarsell (2003, s. 102) problematiserar; hur är 
det egentligen vi ser på barnen? Qvarsell (2003, s. 106) beskriver att barn ofta ser verksamheten som 
den är, när den händer medan pedagogerna ser den som den borde vara. Hon beskriver då att barnens 
perspektiv på pedagogernas ideologi är ytterst nödvändig för barnens bästa. Renblad och Brodin 
(2012, s. 422) nämner hur förhållningssätt står i relation till kvaliteten i förskolan. De menar att 
förhållningssätt och värdegrund är vad kvalitet handlar om och att brister i kvalitetsarbetet ofta är 
påverkade av organisatoriska frågor såsom brist på kompetenta pedagoger (Renblad & Brodin 2012, s. 
422).  

Syfte och frågeställningar  
Efter våra tankar och funderingar kring en likvärdig förskola för alla barn ville vi göra en djupdykning 
inom detta område. Tidigare forskning lyfter hur barnsynen i den svenska förskolan har förändrats 
genom åren. Den tidigare forskningen poängterar även barns behov och de olika villkor som barnen 
har i dagens samhälle. Detta ledde till att vi började reflektera över vikten av en likvärdig förskola för 
alla barn. Vi blev då intresserade av att höra hur förskollärare som arbetar i dagens förskola tänker och 
reflekterar kring en likvärdig förskola för alla barn. Vi valde att ha två urvalsgrupper för att kunna 
göra en jämförelse. Urvalet baserade sig på att den första upplagan av läroplanen till förskolan kom år 
1998. Med det menas att de som fick sin legitimation innan 1990 inte hade tillgång till läroplanen 
under sin utbildning, medan de som fick sin legitimation efter 2010 hade det. Vårt syfte var därmed att 
ta reda på tankar och reflektioner om vad en likvärdig förskola innebär för förskollärare som fick sin 
legitimation innan 1990 jämfört med förskollärare som fick sin legitimation efter 2010. Detta 
resulterade i två frågeställningar: 
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1. Hur resonerar förskollärarna när de talar om en likvärdig förskola för alla barn och hur 
förhåller de sig till en likvärdig förskola för alla barn? Finns det skillnader eller likheter i 
resonemangen mellan urvalsgrupperna? 

2. Vilka diskurser blir synliga när förskollärarna talar om en likvärdig förskola för alla barn? 

Teoretiskt perspektiv 

Poststrukturalistisk teori 
Herz och Johansson (2013, ss. 8, 10) skriver att det finns fler sätt att beskriva poststrukturalistisk teori 
på och ett sätt är som en multipel och mångfacetterad filosofisk position som haft inflytande på den 
samhällsvetenskapliga diskussionen. Poststrukturell teori fokuserar på språkligt konstruerade 
föreställningar och hur olika praktiker produceras, den verklighet som beskrivs är den verklighet vi 
upplever. Fokus ligger på att språket skapar och säger något om vår verklighet och att det inte finns 
något subjekt före språket (Börjesson & Palmblad 2007, ss. 10, 16-17; Herz & Johansson 2013, ss. 25, 
37; Lenz Taguchi 2014, ss. 56, 60; Winther Jørgensen & Phillips 2000, s. 15). Herz och Johansson 
(2013, s. 11) skriver att poststrukturalistisk teori bygger tänkandet på en mängd olika saker, vilket kan 
skapa dilemman för oss som använder teorin. Utifrån poststrukturalistisk teoribildning och några av 
dess centrala begrepp har vi analyserat vår data (Herz & Johansson 2013, s. 22). 

Nedan nämner vi några av de centrala begreppen som vi använder oss av i vår analys och som är 
centrala för teorin. Dessa begrepp är sammankopplade med varandra men vi väljer att förklara 
diskurser och motdiskurser under en gemensam rubrik och positionering och makt under en gemensam 
rubrik. 

Diskurser och motdiskurser 
Diskurs innebär ett bestämt sätt att tala om något och är ett centralt begrepp i inom teorin (Börjesson 
& Palmblad 2007, ss. 10, 12; Winther Jørgensen & Phillips 2000, s. 7). Eidevald (2009, s. 55) skriver 
om uppdelningen mellan flickor och pojkar och menar att detta vilar på en diskurs, alltså ett 
förbestämt sätt att vara på. Han nämner även Foucault (1993) som säger att det är diskurser, tex 
uppdelningen mellan pojkar och flickor, som ger mening åt begreppen. Detta kan då liknas med att vi 
ser pojkar som aktiva och flickor som mer lugna. Deras egenskaper som pojke respektive flicka skrivs 
in i begreppen. Eidevald (2009, ss. 55, 57) skriver att diskurser definierar vad som är sant eller falskt 
inom en viss kultur eller i ett visst sammanhang och att diskurser är föränderliga och reproduceras. 
Detta synsätt kan leda till att vi möjliggör eller begränsar vårt tänkande. Foucault (2008, s. 181) menar 
att diskurser är det som finns i det rumsliga och även i tystnaden alltså i det som faktiskt inte sägs. 
Herz och Johansson (2013, s. 81) skriver om Foucault och att han till skillnad från andra filosofer 
menade att diskurser även berör bland annat sociala och kulturella sammanhang. Sett till vår studie är 
denna syn på diskurser relevant då den handlar om förskolan som kan ses som ett socialt och kulturellt 
sammanhang. 
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Lenz Taguchi (2014, ss. 61, 100, 167) skriver om motdiskurser och att det innebär något som går emot 
den rådande diskursen. Hon skriver bland annat om det kompetenta barnet, som länge varit en rådande 
diskurs och att det utforskande barnet kan ses som en motdiskurs mot det. Eidevald (2009, s. 78) 
skriver att det innebär att göra det som inte är förväntat av diskursen, att ges möjlighet att vara på ett 
annat sätt. Winther Jørgensen och Phillips (2000, ss. 15-16) skriver om att människor kan beskriva och 
förstå saker på olika sätt och att dessa beskrivningar kan skilja sig från varandra och ha olika 
tyngdpunkter. De menar att detta leder till att diskurser kan få sociala konsekvenser. 

Positionering och makt 
Lenz Taguchi (2014, s. 91) skriver att bli positionerad innebär att någon eller något positioneras efter 
diskurser och normer och det kan liknas med en fördelning av makt. Eidevald (2009, s. 60) skriver att 
vi positionerar oss efter olika kategorier. En positionering efter diskurser som varit aktuell länge är hur 
vi positionerar barnen efter kön, t.ex. att pojkar leker med bilar och att flickor leker med dockor och vi 
då fortsätter att positionera barnen efter dessa diskurser. Detta kan ses som en process där man blir ett 
subjekt (Lenz Taguchi 2014, ss. 110-112). Herz och Johansson (2013, s. 112) skriver att subjekt 
konstrueras inom olika subjektspositioner och då inom ramen för olika diskurser. Subjektet 
positioneras då genom komplexa diskursiva praktiker. Eidevald (2009, ss. 59-60) skriver att det 
handlar om att vi blir till i olika situationer, miljöer och sammanhang. Positionering kan ge positiva 
och negativa effekter vilket vi kommer att reflektera kring i vår analys (Lenz Taguchi 2014, ss. 91, 94, 
131).  

Det har skett en förändring av synen på makt och Foucault (2008, ss. 216-217) skriver att från 1700-
talet har fokus även hamnat på kroppar, livet, befolkningar och även på könet. Det vi har som fokus i 
vår studie är kroppar och befolkningar som vi då kopplar till förskolan. Vi ser även livet som något 
övergripande som inte går att särskilja från vår studie då makten i förskolan kanske kan påverka 
förutsättningarna för de barn som går där. Foucault (2008, s. 209) menar att det inte finns en makt utan 
det finns flera makter i olika sammanhang och i vår studie kan vi koppla detta till ett lokalt 
sammanhang som förskolan. Han skriver vidare att makt kan vara former av dominans och att det även 
skapar underordningar. Lenz Taguchi (2014, ss. 58-59, 137-138) skriver om Foucaults sätt att förstå 
makt och det handlar om hur makt produceras genom handlande subjekt i en kollektiv process. I vår 
studie kan det liknas med förhållandet mellan pedagoger och barn i förskolan. Eidevald (2009, s. 57) 
menar att eftersom diskurserna ständigt är närvarande i talet producerar de makt. Foucault (2008, s. 
182) skriver att diskurserna används och återanvänds av andra vilket är ett maktförhållande och detta 
maktförhållande är det som hela tiden styr. Det kan enligt vår mening då förstås som att förskolan är 
ett komplext sammanhang som består av individer som i en gemensam process producerar makt och 
maktförhållanden (Lenz Taguchi 2014, ss. 137-138). Detta maktförhållande kan liknas med att barnen 
positioneras och positionerar sig. Därefter förhandlar och omförhandlar dem dessa positioneringar. 
Lenz Taguchi (2014, s. 138) nämner även att Foucault menar att produktionen av makt styrs av 
subjektet och att även det påverkar hur makt produceras. I vår studie är vi intresserade av att 
undersöka om och hur makt produceras i relation till en likvärdig förskola för alla barn. 
Maktförhållandena vi kommer att ha i fokus är relationen mellan vuxna och barn och analysera vilka 
konsekvenser det kan få för barnen. 
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Metod 
Detta avsnitt behandlar den metod vi har valt och hur vi har gått tillväga. Vi valde att göra en 
kvalitativ studie (Ahrne & Svensson 2015, ss. 8-9). Den metod vi valde var intervjuer för att närma oss 
förskollärarnas tankar och åsikter. Det gav oss kvalitativa data som vi kunde använda oss av som 
resultat och i vår analys och diskussion (Ahrne & Svensson 2015, s. 8). 

Val av metod 
Vi valde att göra en kvalitativ studie då vi ville studera människor i samhället och i detta fall 
förskollärare i deras sociala miljö för att förstå deras tankar och reflektioner om en likvärdig förskola 
för alla barn (Ahrne & Svensson 2015, ss. 8, 22). För oss var det relevant att ha intervjuer med 
förskollärarna, istället för att studera dem, för att få en bild av verkligheten som de beskriver den. 
Fördelen med att intervjua förskollärarna var att vi kunde få deras bild direkt från dem och inte genom 
någon annan källa. Vi ansåg att vi kunde ställa frågor till informanterna som direkt var relaterat till 
vårat syfte och frågeställningar. En nackdel med en kvalitativ studie kan vara att forskaren, vi 
studenter i detta sammanhang, kommer väldigt nära de personer som ingår i vår studie vilket var 
viktigt att tänka på (Ahrne & Svensson 2015, s. 15). Det kan resultera i att personerna inte vågar ge 
oss ärliga svar eller blir för ärliga. Det var viktigt för oss att vara professionella i forskarrollen och 
tänka på de etiska riktlinjer vi behövde förhålla oss till. Detta skriver vi mer om under rubriken 
forskningsetiska överväganden. En nackdel var att vi bara hann med att intervjua några förskollärare 
om deras tankar och reflektioner eftersom att studien var tidsbegränsad. Vår insamlade data gav oss 
därför ett begränsat resultat. Det var viktigt att tänka på så att vi inte generaliserade och skrev att alla 
förskollärare tänker och reflekterar på ett visst sätt. Den data som vi samlat in är bara ett exempel på 
all den data som kan finnas inom detta område vilket var viktigt att reflektera kring (Ahrne & 
Svensson 2015, s. 10). 

Kvalitativa intervjuer 

Vi ansåg att den mest lämpliga metoden för vårt arbete var intervjuer för att ta reda på hur 
förskollärarna tänkte och reflekterade (Ahrne & Svensson 2015, s. 8). Då ansåg vi att vi kunde nå 
förskollärarnas tankar och reflektioner (Eriksson-Zetterquist & Ahrne 2015, ss. 34-35; Trost 2005, s. 
23). Vi tänkte att det var en fördel att ha intervjuer istället för exempelvis enkäter för att ha möjlighet 
att ställa följdfrågor till personen som vi intervjuar och vi kunde ha mer öppna frågor och låta 
personen tala fritt. Samtidigt kan det vara mer komplicerat att öppna upp sig för en del personer under 
intervjuer än under en enkät. Det var viktigt för oss att personerna som vi intervjuade gav sitt 
samtycke (Löfdahl 2014, ss. 36, 42; Vetenskapsrådet 2017, ss. 15–16) och de då fått information om 
vår studie i förhand för att förhoppningsvis göra dem bekväma med att öppna upp sig. 

Trost (2005, s. 14) skriver att om frågeställningen rör områden som innebär att man hittar eller förstår 
mönster bör man göra en kvalitativ studie. Då vi var intresserade av förskollärares tankar och 
reflektioner om en likvärdig förskola för alla barn och jämförde resultatet genom en tematisk analys. 
Det menar vi innebär att förstå och hitta mönster eller teman. Därför ansåg vi att kvalitativa intervjuer 
var relevant för vår studie (Trost 2005, ss. 14-15). Eriksson-Zetterquist och Ahrne (2015, s. 38) skriver 
att kvalitativa intervjuer går att variera vilket vi gjorde. Vi använde oss av öppna intervjufrågor 
(Eriksson-Zetterquist & Ahrne 2015, s. 36) som ändå var standardiserade för att ta reda på det som var 



9 
 

vårt syfte. Samtidigt ville vi ge förskollärarna möjligheter att tala fritt så att intervjun präglades av 
deras tankar och åsikter (Eriksson-Zetterquist & Ahrne 2015, ss. 35, 37, 45). För oss var det viktigt att 
förskollärarna som deltog pratade om samma område då vi ville göra en jämförelse. Därför ansåg vi 
att det var viktigt att en del av frågorna var standardiserade och att intervjuguiden var jämförbar 
(Eriksson-Zetterquist & Ahrne 2015, s. 38; Trost 2005, s. 50). Trost (2005, s. 19) nämner att det finns 
en lägre grad av standardiserade frågor som vi använde oss av i studien. Det innebar att vi hade samma 
frågor till alla vi intervjuade men vi använde oss av dem i låg utsträckning vilket innebar att vi 
anpassade frågornas följd efter den person vi intervjuade (Trost 2015, s. 19). Vi tror att detta 
förenklade intervjun då vissa informanter samtidigt berörde fler frågor och då behövde vi inte ställa de 
frågorna specifikt senare. 

Utformandet av intervjufrågor 

Vi valde att ha sex återkommande intervjufrågor (se bilaga 1) som hade en tydlig koppling till vårt 
syfte och våra frågeställningar. Sedan valde vi att lämna rum för öppna frågor, längre diskussioner och 
reflektioner. Vi ställde standardiserade frågor till informanterna så att de skulle besvara samma frågor 
och för att möjliggöra en jämförelse av svaren (Eriksson-Zetterquist & Ahrne 2015, s. 38). När vi 
ställde frågorna till förskollärarna var det viktigt för oss att tänka på att vi var de som intervjuade och 
att det var en intervju och inte ett samtal (Trost 2005, s. 34). Vi delade med oss av våra åsikter som 
kanske kunde påverka personen vi intervjuade. Samtidigt gjorde det ingenting om personen upplevde 
att det kändes som ett samtal, vi ville göra det enklare för informanten att öppna upp sig (Trost 2005, 
s. 34). 

När vi skrev ner de standardiserade frågorna (Eriksson-Zetterquist & Ahrne 2015, s. 38) valde vi att ha 
sex frågor som hade en koppling till vårt syfte och våra frågeställningar men som inte skulle vara 
jobbiga att svara på. För oss var det viktigt att frågorna kändes bekväma men ändå kunde leda till att 
den intervjuade reflekterade och argumenterade fram sitt svar. Trost (2005, s. 50) skriver att man kan 
ta upp delområden, vilket vi gjorde med våra frågor. Sedan hade vi olika följdfrågor som kunde 
anpassas efter personen vi intervjuade. 

Urval och avgränsningar 
Vårt arbete har ändrats under tidens gång men slutligen bestämde vi oss för att intervjua 8 
förskollärare. Vi hade intervjuer med 4 förskollärare som fick sin legitimation innan 1990 och 4 som 
fick sin legitimation efter 2010 och jämförde dessa intervjuer med varandra. Urvalet baserade sig på 
att den första upplagan av läroplanen till förskolan kom år 1998. Med det menas att de som fick sin 
legitimation innan 1990 inte hade tillgång till läroplanen under sin utbildning medan de som fick sin 
efter 2010 hade det. Vi valde förskollärare eftersom de har ett övergripande ansvar att realisera 
läroplanen i förskolan (Skolverket 2016, s. 8) och då vi behövde ett relevant urval för vår studie.  

Informanter 

När vi började studien bestämde vi oss för att intervjua förskollärare som fått sin legitimation runt 
1990 och runt 2010 men det ändrade vi sedan. När vi sökte efter förskollärare som ville ställa upp var 
det många runt 80-talet som var positiva och det ville vi ta vara på. Därför ändrade vi från runt 1990 
till innan 1990 för att även få med de som fick sin legitimation tidigare. Detta gäller även 
urvalsgruppen som innan var runt 2010 och istället blev efter 2010. Detta för att de båda 
urvalsgrupperna skulle vara likvärdiga i utformandet och för att många ville medverka som var klara 
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några år efter 2010. Informanterna som presenteras i tabellen nedan representerar 5 olika förskolor. Vi 
valde att ha dubbla intervjuer på 3 av förskolorna för att effektivisera tiden under studien. 

 

Lärarlegitimation innan 1990 Lärarlegitimation efter 2010 

Informant 1 Informant A 

Informant 2 Informant B 

Informant 3 Informant C 

Informant 4 Informant D 

 

Genomförande 
Öberg (2015, ss. 58-59) skriver att man kan annonsera efter informanter, vi annonserade vår studie på 
Facebook genom att lägga ut ett öppet inlägg så att vi kunde nå ut till så många förskollärare som 
möjligt (se bilaga 4). Det resulterade i att inlägget delades snabbt av våra bekanta och de taggade även 
andra personer som kunde vara relevanta för vår studie. På detta sätt fick vi tag på människor som vi 
kanske annars inte hade fått kontakt med. Detta ledde till att vi fick många svar från förskollärare som 
ville ställa upp på en intervju. Sedan kontaktade informanterna oss personligen och vi gav dem mer 
information om studien. Vi informerade även om deras rättigheter i samband med studien för att de 
hela tiden skulle vara medvetna om den forskningsetiska processen. 

När vi träffade våra informanter berättade vi att vi behövde informerat samtycke. De fick läsa igenom 
vårt informationsbrev (se bilaga 3) och sedan skriva under samtyckesblanketten (bilaga 2). Vi gav 
även informationen muntligt i samband med intervjuerna för att vara tydliga och säkra på att 
informationen hade nått fram så att de var medvetna om sina rättigheter under studien (Löfdahl 2014, 
ss. 36, 42; Svensson & Ahrne 2015, s. 29; Vetenskapsrådet 2017, ss. 15–16). Det var även viktigt för 
oss att informanterna visste att vi skulle spela in intervjuerna men att det endast var för att underlätta 
transkriberingsarbetet och att vi sedan skulle radera inspelningarna när uppsatsen blev godkänd. 

När vi hade våra intervjuer på informanternas arbetsplats var det en av oss som intervjuade och en som 
antecknade, hade koll på tiden och att tekniken fungerade. Intervjuerna pågick i cirka 20-40 minuter. 
Vi hade sex frågor som var återkommande under intervjun men vi hade ingen speciell ordning på 
frågorna då vi ville låta våra informanter svara fritt och komma in på andra frågor om de kände för det. 
Vi var noga med att hela tiden uppmärksamma informantens svar och funderingar genom att nicka och 
ställa följdfrågor. Det var viktigt att vi kände av informantens sinnesstämning för att göra hen bekväm 
(Eriksson-Zetterqvist & Ahrne 2015, ss. 37, 45). Då kändes det relevant för oss att ha samma 
sinnesstämning och vara både allvarliga och skratta om tillfället kom. Detta tror vi ledde till att 
informanterna kände att de kunde prata på om det som vi efterfrågade och även reflektera och 
diskutera andra frågor som kom upp. Även om det var en intervju med delvis standardiserade frågor 
tyckte vi att vi lyckades hålla oss till ämnet samtidigt som det blev ett värdefullt och gemensamt 
samtal. 
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Databearbetning och analysmetod 
Under detta avsnitt kommer vi att beskriva hur vi har transkriberat kvalitativa data från våra intervjuer 
och använt oss av den utskrivna intervjun. Den transkriberade utskrivna intervjun utgör vår studies 
empiriska material (Ahrne & Svenson 2015, s. 23). 

Transkribering 

För att underlätta arbetet med transkribering har vi under intervjuerna använt oss av mobiltelefon för 
att spela in och sedan förvara ljudfilerna på dem under lösenordsskydd. Vi antecknade stödord och 
återkommande begrepp under intervjuns gång. Ahrne och Svensson (2015, s. 23) påpekar att analys 
och bearbetning av materialet bör påbörjas innan all data är insamlad. Transkribering har skett direkt 
efter intervjun genom att åter lyssna på intervjun och notera ner allt som sägs på papper, förutom 
samtalsområden som vi beslutat inte är relevanta för vårt ämne (Fägerborg 2011, s. 107; Winther 
Jørgensen & Phillips 2000, s. 84). Vi valde att transkribera direkt efter intervjutillfället utan några 
transkriberingsverktyg för att komma närmare vårt material. Analysarbetet sattes igång redan under 
transkriberingen. Boréus (2015a, s. 177) och Bolander och Fejes (2015b, ss. 90, 92) poängterar vikten 
av språket och dess roll i hur vi skapar en verklighet och därför anser vi att det var viktigt att redan 
under intervjun påbörja analysarbetet. Då vi haft relativt få intervjuer har strukturering av de färdiga 
textdokumenten inte har varit något problem vilket annars ett transkriberingsverktyg skulle varit till 
hjälp med (Ahrne & Svensson 2015, s. 23). Det har varit fördelaktigt att transkribera direkt då vi haft 
intervjun färskt i minnet och kunnat notera eventuella analyser (Ahrne & Svensson 2015, s. 23). Det 
transkriberade empiriska materialet blev i slutändan 52 utskrivna A4 sidor. 

Tematisk analys 

När man gör en tematisk analys, eller en analys ur tematisk form, fokuserar man på att urskilja 
liknelser som används, och hur ofta de används i olika livsberättelser (Jepson Wigg 2015, s. 244). 
Detta menas att man identifierar, analyserar och redogör för olika teman eller mönster från den data 
man har samlat in. Dessa mönster eller teman kan därefter ställas i relation till den forskningsfråga 
man har ställt (Braun & Clarke 2006). 

För oss var det viktigt att urskilja teman i intervjuerna med förskollärarna när vi analyserade dessa för 
att kunna hitta något nytt som i sin tur kunde bidra till forskningen. Jepson Wigg (2015, s. 244) 
beskriver att teman som identifieras i berättelser kan vara antingen vida eller snäva. I vårat fall skulle 
ett vid tema kunna vara erfarenheterna kring en likvärdig förskola som generell översikt över 
förskolans arbete och snäv under en specifik aktivitet. När vi hade vårt empiriska material gjorde vi en 
mer djupgående analys där vi formulerade frågor som vi utgick från (Bolander & Fejes 2015, s. 97). 
Detta var något vi ansåg gav oss en tydlig överblick och gjorde det enklare att kategorisera och 
jämföra de teman vi fick fram i materialet. Vi utgick från våra frågeställningar när vi gjorde vårt 
analysarbete och sökte efter teman och underteman. Avslutningsvist var det viktigt att tänka på att vi 
inte försökte peka på hur en verklighet ser ut, då den poststrukturalistiska teorin menar att verkligheten 
beskrivs utifrån hur den upplevs (Herz & Johansson 2013, ss. 8, 10). Vi ville analysera beroende på 
hur urvalsgrupperna talade om denna och hur de beskrev den (Bolander & Fejes 2015, s. 111; Herz & 
Johansson 2013, ss. 25, 37). 
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Tematisk analys av data 

När vi analyserade vårt empiriska material använde vi oss av tematisk analys och vi gick noga igenom 
allt flera gånger och letade efter återkommande teman och underteman i intervjuerna (Braun & Clarke 
2006). Sedan kategoriserade vi dessa underteman och förde in dessa i en tabell som vi presenterar 
nedan.  

Vi gjorde en kategorisering i relation till vårt syfte som handlade om att ta reda på förskollärares 
tankar och reflektioner om en likvärdig förskola för alla barn. Där ställde vi de förskollärare som fick 
legitimation före 1990 mot de som fick legitimation efter 2010. Vi analyserade för att hitta skillnader 
och likheter. I tabellen nedan presenteras ett urval av resultatet. 

 

Återkommande underteman (innan 1990): Återkommande underteman (efter 2010): 

Behov Behov 

Lika Lika 

Olika Olika 

Nivå Organisation 

Erfarenhet Kunskap 

Reflektion Reflektion 

 

Efter att vi analyserat vårt empiriska material och kategoriserat resultatet inom de olika 
urvalsgrupperna började vi leta efter återkommande teman (Johansson & Svedner 2001, s. 40). Utifrån 
dessa underteman sammanfattade vi de mest förekommande, vilka vi valde att använda som teman i 
vår resultat- och analysdel. Dessa teman har vi sammanfattat nedan. 

 

Övergripande teman: 

En likvärdig förskola för alla barn 

Barns behov 

Pedagogers förhållnings- och arbetssätt 

 

Forskningsetiska överväganden  
För oss var det viktigt att informanterna var väl medvetna om sina rättigheter i studien. Det första vi 
gjorde var att formulera ett brev om informerat samtycke (Löfdahl 2014, ss. 36, 42; Svensson & Ahrne 
2015, s. 29; Vetenskapsrådet 2017, ss. 15–16), vilket var mycket viktigt i en studie där andra personer 
än vi själva som gör studien deltar. Vi formulerade ett gemensamt informations- och samtyckesbrev 
som riktade sig till förskollärare där vi skrev ned det som de behövde få veta innan de valde att delta i 
vår studie. I brevet stod det att informanterna, som i detta fall var förskollärare, var helt anonyma och 
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att arbetet reglerades av tystnadsplikt, personuppgiftslagen och Vetenskapsrådets (Vetenskapsrådet 
2017) skrift om god forskningssed. Vi kommer skrev inte ut deras namn, kön eller namnet på deras 
arbetsplatser för att det skulle vara omöjligt att veta vilka som deltagit i vår studie. Det stod även vad 
studien kommer handlade om och att fullständig konfidentialitet gällde (Trost 2005, s. 41). Vi skrev 
även att vi skulle spela in intervjuerna då vi ansåg att det var viktigt att informanterna visste det. Vi 
var tydliga med att dessa filer endast användes av oss och att de skulle raderas när arbetet var färdigt 
och godkänt (Löfdahl 2014, s. 38). Efter att vi hade formulerat informationsbrevet fick vår handledare 
godkänna och skriva under det innan vi gav det till informanterna vi tänkte intervjua. Vi talade även 
om detta igen med informanterna innan vi startade intervjun då vi ansåg det viktigt att informanterna 
hade förstått det som stod i brevet och att de hade möjlighet att ställa frågor om något kändes osäkert 
eller otydligt. Det var viktigt att det inte uppstod några missförstånd och att de kände och var 
medvetna om att de kunde avbryta sitt deltagande i intervjun och studien när de ville (Löfdahl 2014, s. 
37). 

Det var betydelsefullt att hela arbetet präglades av forskningsetiska normer och att vi tänkte och 
reflekterade kring dessa genomgående (Dolk 2013, ss. 59-62; Löfdahl 2014, s. 32). Detta var tydligt 
redan innan vi valde forskningsområde och metod. Vi kände att vi inte ville observera eller intervjua 
barn eftersom det kunde bli problematiskt ur en etisk synvinkel (Källström Carter 2015, s. 72). Vi 
kände att det kunde bli mindre problematiskt att förmedla rättigheter till en vuxen människa som 
förhoppningsvis förstår innebörden med t.ex. fullständig konfidentialitet till skillnad från ett barn. Vi 
kände heller inte att vi ville ha barnobservationer denna gång då vi inte ville tolka barnens rättigheter.  

Under intervjuerna var det viktigt för oss att inte skapa en problematisk maktrelation med dem som vi 
intervjuade och det kändes extra viktigt att tänka på när vi var två som skulle intervjua en person. 
Dock var det en stor fördel att vara två, då en av oss kunde föra anteckningar och hålla koll på det 
praktiska. Samtidigt hade den andre möjlighet att rikta sin uppmärksamhet mot den som vi intervjuade 
och lyssna tålmodigt (Eriksson-Zetterquist & Ahrne 2015, s. 37). Det blev då tydligt att vi visade 
tacksamhet mot och intresse för personen som frivilligt valt att delta i vår studie och vi skapade 
förhoppningsvis en bättre relation (Svensson & Ahrne 2015, s. 30; Öberg 2015, s. 61). Vi meddelade 
även att vi gärna kom till informanternas arbetsplats för att ha en intervju så att personen kanske kände 
sig mer trygg. Det var också viktigt att tänka på att intervjufrågorna inte skulle vara tillrättavisande 
eller dömande på något sätt (Löfdahl 2014, s. 37). Frågorna skulle även vara öppna för att möjliggöra 
olika svar, dock inom ett begränsat område. Sedan ville vi inte att frågorna skulle öppna upp för tankar 
som kanske blev för privata, de skulle vara knutna till ämnet. 

När vi analyserade intervjuerna gjorde vi det med respekt för de personer vi tidigare intervjuat 
eftersom de var ständigt närvarande i vår studie, trots att intervjuerna var avklarade. Herz och 
Johansson (2013, s. 89) skriver att genom Foucaults tankar kan vi ändra vår blick på människan och 
för oss var det viktigt sett ur en etisk synvinkel. Det kändes viktigt att tänka på att ha respekt för de 
personer, vars tankar och funderingar vi analyserade, då vi kanske ändrar vårt sätt att se på dessa. Vi 
behövde hela tiden vara förstående och ha respekt för den andre när vi skrev fram och presenterade 
upplägg och resultat (Vetenskapsrådet 2017, s. 28). Öberg (2015, s. 62) skriver om hur man kan 
handskas med synpunkter man får av de personer som har medverkat i studien och som sedan har läst 
det fullständiga arbetet, vilket var värdefullt att ta del av. Det var därför viktigt att redan ha den etiska 
processen ständigt närvarande för att undvika att vi felciterade informanter eller skrev ut fel 
information (Vetenskapsrådet 2017, s. 28). Då tror vi att om informanterna har synpunkter på vårt 
arbete kan vi bemöta det, ha en dialog med dem och hänvisa till att vi har förhållit oss till materialet på 
ett korrekt sätt. 
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Studiens kvalitet 

Metodval  

Eftersom syftet med vår studie var att ta reda på förskollärarnas tankar och reflektioner om en 
likvärdig förskola för alla barn ansåg vi att vårt metodval med intervjuer var en styrka för vår studie. 
Även själva upplägget av intervjuerna var en styrka då vi hade en mall att gå efter. Vi kunde ändå 
frångå mallen vilket ledde till öppna reflektioner från förskollärarna och de fick chansen att utveckla 
sina tankar (Eriksson-Zetterquist & Ahrne 2015, ss. 35, 37, 45). Med tiden blev vi bättre på vår 
intervjuteknik och det tror vi ledde till att intervjun blev mer avslappnad och att även informanterna 
blev det. Vi kom också nära våra informanter, vilket vi tror ledde till att de vågade öppna upp sig mer 
(Ahrne & Svensson 2015, s. 15). Intervjuerna var mycket intressanta och vi fick de reflektionerna vi 
behövde för att uppnå en representativitet och mättnad (Eriksson-Zetterquist & Ahrne 2015, s. 42). 

Det fanns även svårigheter med intervjuer då vi faktiskt inte var säkra på att informanterna faktiskt 
menade vad de sa. Vi kanske tolkade det som att det var en avslappnad och ärlig intervju men vi vet 
inte till hundra procent om det faktiskt var ömsesidigt. Då informanterna visste att vi gjorde en studie 
som handlade om en likvärdig förskola för alla barn kanske de hade tänkt ut svar i förväg eller inte 
vågade svara helt ärligt. Fägerborg (2011, ss. 93-94) skriver att en intervju kan ha olika betydelser för 
de som blir intervjuade och de som intervjuar vilket var viktigt att reflektera kring. Vi ville att 
informanterna skulle vara medvetna om vad intervjun hade för betydelse för oss. 

Andra alternativ för studien 

En annan metod vi tror hade stärkt vår studie är observationer. Då hade vi kunnat komplettera våra 
intervjuer med observationer på de olika förskolorna. Nu får vi förskollärarnas tankar och reflektioner 
om en likvärdig förskola för alla barn men det hade varit väldigt intressant att faktiskt se hur detta 
realiseras verksamheten. Då hade vi kunnat studera hur barnen positionerar sig mot de rådande 
diskurserna i förskolan och hur förskollärarna positionerar barnen. Vi hade även kunnat komplettera 
dessa observationer med intervjuer med barn. Sedan kan det självklart vara problematiskt men det 
hade ändå varit intressant. Då barns bästa och deras rätt till en likvärdig förskola är i fokus hade det 
inte varit mer än rätt att låta barnen få ta mer plats i vår studie. Dock valde vi bort detta sett från de 
forskningsetiska aspekterna då det hade varit svårt för oss att få garanterat samtycke av barnen och 
deras vårdnadshavare (Källström Carter 2015, s. 72; Löfdahl 2014, ss. 36, 42; Vetenskapsrådet 2017, 
ss. 15–16). Dessutom kände vi att tiden var knapp för detta. Vi hade även kunnat byta vårt teoretiska 
perspektiv mot ett annat för att få ett nytt synsätt på vårt område. Ett teoretiskt perspektiv ger endast 
en bild av verkligheten, vilket självklart är begränsande. Det hade varit intressant att i relation till 
observationer ha ett sociokulturellt eller fenomenologiskt synsätt för att lyfta andra intressanta 
aspekter av studien. Detta är viktigt att tänka på när vi presenterar vår studie och även för dig som tar 
del av vår studie. Vi utgår från ett teoretiskt perspektiv vilket leder till olika konsekvenser och ger en 
bild av en mycket komplex verklighet vilket vi är medvetna om (Karlsson 2014, ss. 20-21). 

Studiens tillförlitlighet och giltighet 

Sett till det som vi lyft som svagheter med vår studie kan vi aldrig garantera att informanternas tankar 
och reflektioner är helt sanna och därför blir det svårt för oss att garantera att vår empiriska data är 
fullt ut korrekt. Vi har samlat in vår data på ett riktigt sätt och varit mycket noggranna. Sett till 
tidsspannet vi anpassat oss till anser vi att vi har samlat in en tillräcklig mängd med data för att kunna 
dra slutsatser som ger studien reliabilitet, vilket menas med att den är trovärdig (Roos 2014, s. 51). Vi 
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har samlat in och systematiskt analyserat data med en lämplig metod och analysmetod i relation till 
vårt syfte och våra frågeställningar, vilket också bidrar till validiteten och gör studien väl designad 
(Roos 2014, ss. 53, 55; Vetenskapsrådet 2017, s. 25). Detta menar vi kan liknas med koherens som 
innebär att studien har en röd tråd och är tydlig (Bolander & Fejes 2015, s. 112). 

Övriga kvalitetsaspekter 

Sett till tidsspannet hade vi önskat mer tid för att göra denna studie då arbetet har varit mycket 
intressant och givande. Nu kan vi bara uttala oss om en del av verkligheten, vilket även det självklart 
är intressant och kan bidra med något för praktiken och professionen. Det hade dock varit intressant att 
se vad vi kommit fram till om vi hade fått fördjupa oss inom detta område under en längre tidsperiod. 

Resultat och analys 
Vi valde att först göra en analys utifrån resultatet från förskollärarna som examinerades innan 1990 
och sedan utifrån resultatet från förskollärarna som examinerades efter 2010. Vi fann tre 
återkommande teman i vår empiriska data som blev övergripande i vår analys. En likvärdig förskola 
för alla barn, barns behov och pedagogernas förhållnings- och arbetssätt. När vi analyserade resultatet 
tog vi upp de begrepp som nämndes i teoriavsnittet: Diskurser, positionering och makt. Avsnittet 
avslutas med en jämförande analys mellan resultaten. 

Förskollärare som fick sin legitimation innan 1990 
Detta avsnitt kommer att behandla den empiriska data vi fick fram genom att intervjua förskollärare 
som fick sin legitimation innan 1990. 

Tema 1: En likvärdig förskola för alla barn 

Så här talar några av informanterna om likvärdighet och en likvärdig förskola för alla barn: 

”Att man har ett förhållningssätt där man tänker så, att möta alla barn oavsett förutsättningar eller 
oavsett förmågor för att utveckla de bästa förutsättningarna för lärande. Alltså likvärdig är ju inte att 
alla ska få lika mycket. För att alla ska få lika mycket måste några få lite mer.” – Informant 4 

”Ja det är ju ett ganska svårt begrepp egentligen. Men det är ju, jag tänker att det ska vara vilka 
förutsättningar man har eller vad man har för olikheter eller så ska man få lika, vad ska man säga, lika 
förutsättningar till att få en likadan förskola. Alltså lika för alla på deras nivå. Om man har något 
funktionellt. Funktionshinder eller så, så ska man få det på sin nivå. Alltså barn som är på en annan 
nivå. Olika blir lika.” – Informant 2 

Informant 4 och Informant 2 uttrycker att en likvärdig förskola för alla barn samtidigt innebär att det 
ska vara olika för alla barn. De talar om att alla barn har olika förutsättningar och behov och därför 
behöver de olika mycket stöd av pedagogerna för att förskolan ska vara likvärdig för alla barn. Vi 
tolkar det som att informanterna menar att barnen ligger på olika nivåer och detta leder till att de har 
olika förutsättningar. Enligt vår tolkning av informanternas reflektioner handlar det om att några barn 
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måste få lite mer och några lite mindre av pedagogernas tid och stöd för att få samma förutsättningar 
och det resulterar i en likvärdig förskola för alla barn.   

Under intervjuerna relaterade även några av informanterna sina tankar och reflektioner till läroplanen. 

”Ja det står ju i läroplanen att alla barn ska få lika liksom, fast det blir ju också väldigt otydligt. För 
det står inte specifikt vad.” – Informant 3 

”Den (läroplanen) är väldigt ytlig. Det går att göra på tusen olika sätt när man arbetar med 
läroplanen.” – Informant 4 

”Likvärdighet… Finns det verkligen? Är det ett riktigt ord?” – Informant 1 

Informant 3 uttrycker att läroplanen är svårtolkad och då i relation till att det står att alla barn ska få 
lika men inte av vad. Vår tolkning är att Informant 3 uttrycker att det står i läroplanen att barnen ska få 
lika mycket men att det är otydligt då det inte står specifikt vad som barnen ska få lika mycket av. 
Informant 4 nämner att läroplanen är ytlig och att det går att göra på olika sätt när man arbetar med 
läroplanen. Det tolkar vi som att även Informant 4 uttrycker att läroplanen är svårtolkad då den är 
ytligt skriven. Informant 1 reflekterar kring begreppet likvärdighet och vi tolkade det som att 
begreppet likvärdighet var svårdefinierat och att informanten inte reflekterat eller kommit i kontakt 
med begreppet innan denna intervju. Vår tolkning är att läroplanen upplevs vara svårtolkad när det 
handlar om vad en likvärdig förskola för alla barn innebär och enligt oss är det viktigt att detta 
förtydligas för att kunna möjliggöra en likvärdig förskola för alla barn. 

Tema 2: Barns behov 

Några av informanterna talade om barns behov vilket var ett av de teman som vi identifierade när de 
talade om en likvärdig förskola för alla barn. Så här talar några av informanterna om barns behov: 

”Det är ju inte så att det ska vara lika för alla, alla behöver inte samma saker, man ska få det som de 
behöver efter sina behov liksom. Att barnen ska få efter sina behov, alltså individuellt.” – Informant 2 

”Vi är olika. Han eller hon behöver mer hjälp nu och vi måste. Så att de också är medvetna med det 
här med olikheter och att man har olika behov […]. Vi pratar mycket om det i barngruppen, att man 
hjälper varandra, att man är olika och har olika behov och så.” – Informant 1 

Informant 2 talar om att alla barn behöver olika efter sina behov och att detta är individuellt och 
att det då inte innebär att det ska vara lika för alla barn. Informanten uttrycker att det är 
individuellt och att barnen då behöver olika mycket efter sina behov. Informant 1 talar om att alla 
barn är olika och att de behöver olika mycket och att det är viktigt att även barnen är medvetna 
om det. Vi tolkar det som att informanten menar att barnen har olika behov och att vissa barn 
behöver mer hjälp. För att detta ska fungera i praktiken tolkar vi det som att informanten tycker 
att det är viktigt att detta diskuteras i barngruppen så att barnen är medvetna om olikheter och så 
att även de kan hjälpa varandra. 

Informanterna relaterar även diskussionen om behov till läroplanen. 

”Jag tänker såhär att enligt läroplanen ska vi gå efter varje barns individuella behov och att man ska 
utvecklas utifrån det. Och när det gäller likvärdighet gäller det att tillgodose barnens behov och att vi 
ser varje barns behov.” – Informant 1 

”Ja det står ju där (läroplanen), att man ska få, att barnen ska få efter sina behov, alltså individuellt, 
att man har de kraven på sig att man ska utveckla individuellt för varje barn, utifrån läroplanen finns 
det ju sånna punkter.” – Informant 2 



17 
 

Informant 1 och Informant 2 uttrycker att det står i läroplanen om att de ska gå efter varje barns 
individuella behov och att barnen ska få möjlighet att utvecklas individuellt. Informant 1 poängterar 
även att likvärdighet innebär att tillgodose varje barns behov och att se varje barns behov. 

Informant 2 talar även om, enligt våra tolkningar, om olika grader av barns behov. Informanten talar 
om de andra barnen vilket vi tolkar som att de är barn som har en annan grad av behov. 

”De andra barnen som ligger långt upp i utvecklingen, då tänker jag att de alltid får vad de behöver. 
Så om det blir svårt får man satsa på de svaga liksom.” – Informant 2 

”Men de andra barnen hinner man, de hinner man ikapp. De kommer klara sig väldigt bra de andra 
barnen.” – Informant 2 

Som vi tolkar det prioriteras de barn som har ett större behov av stöd. Det tolkar vi som att det finns 
olika grader av behov och att barnen med en högre grad av behov prioriteras. Detta resulterar då i en 
likvärdig förskola för alla barn enligt våra tolkningar av informantens tankar och reflektioner. Vi ser 
det då som att det sker en bedömning av barnens behov och att tiden barnen får av pedagogerna 
anpassas efter det. Det relaterar vi till Sheridan och Pramling Samuelsson (2013, ss. 208-209, 219) 
som skriver fram att det kompetenta barnet är en dominant diskurs om hur ett barn ska vara. Vi 
tolkade det som informanten säger som att en diskurs utkristalliserade vilket kan liknas med vad 
Sheridan och Pramling Samuelsson (2013) skriver om det kompetenta barnet. Därför tolkar vi det som 
att barnet med en lägre grad av behov är hur ett barn ska vara. De behöver därför inte lika mycket tid 
och stöd från pedagogerna. 

Tema 3: Pedagogers förhållnings- och arbetssätt 

När informanterna talade om hur de förhåller sig till en likvärdig förskola för alla barn och hur de 
realiserar detta i verksamheten blev det tydligt att de även här kommer in på barnens behov och att 
fokus ligger på att tolka barnen och vad de behöver. Informant 1 talar så här om hur de realiserar 
arbetet med en likvärdig förskola för alla barn: 

”Det ska vara efter barnens mognad och behov som man jobbar. Efter vad man ligger på för nivå.” – 
Informant 1 

”Det är ju mycket om det här med det är inte rättvist det är orättvist, det hör man ju minst tre-fyra 
gånger om dagen. Då brukar jag säga, tänk efter nu, vad gjorde du nyss? I sånna tillfällen är det bra 
att ta upp viktiga saker om hur man beter sig mot varandra och om rättvisa och sånt.” – Informant 1 

”Ja, men det är ju det här att man måste tolka vad barnen har för behov.” – Informant 2 

Våra tankar och reflektioner om hur Informant 1 talar om en likvärdig förskola med barnen är att det 
delvis handlar om orättvisor och vad det innebär. Att det som informanten vill förmedla till barnen 
innebär att om det ska bli lika för alla måste de få prata lika mycket och ta del av samma aktiviteter på 
förskolan. Det känns som att en diskurs som finns i förskolan är att likvärdig innebär att det ska vara 
rättvist, att alla barn får göra samma aktiviteter t.ex. Informant 2 talar även om hur de tolkar vilka 
behov barnen har och vilken nivå som de ligger på för att kunna arbeta efter detta och ge alla barn det 
de behöver. Med detta undrar vi: Får pedagogerna in barnens tankar och rättigheter i sin verksamhet 
genom detta förhållnings- och arbetssätt? Detta menar vi stämmer överens med vad Zirbes (2017, s. 
248) skriver om att barns rättigheter kan komma i skymundan om de inte kan uttrycka dem verbalt. 
Men vi tänker att om pedagogerna inte lyssnar på barnen kanske de inte får rättigheterna att påverka 
även om de kan uttrycka sig verbalt. Sheridan och Pramling Samuelsson (2013, s. 214) skriver att 
föräldrar kan ta över barns rättigheter vilket vi anser kan liknas med att pedagoger kan ta över barns 
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rättigheter i förskolan och detta menar vi är viktigt att framhålla. Enligt Hammarbergs (1990, s. 100) 
förenklade version av barnkonventionen anser vi att barnens rätt till delaktighet riskerar att äventyras 
av pedagoger och föräldrar om vi inte lyssnar på barnen. 

Informant 3 talade även om hur pedagogerna anpassas efter barnen: 

”Och jag tänker att det är också att använda kompetenserna i arbetslaget för att nå ut till alla barn. 
Vissa barn matchar man med och vissa matchar man inte alls med. Då skapar vi gruppen efter det.” – 
Informant 3 

Det tolkar vi då som att pedagogerna har olika förhållningsätt och arbetssätt och en del pedagoger 
passar bättre in på vissa barn och att dessa då ska paras ihop för att det ska bli så bra som möjligt för 
barnen. Det blir här tydligt att pedagogerna faktiskt har ett maktförhållande till barnen vilket vi anser 
viktigt att reflektera kring (Foucault 2008, s. 209). Det som blir ett maktförhållande enligt vår tolkning 
är hur vi pedagoger kan flytta runt på barnen utan att barnen har något att säga till om. Det framgår 
dock inte hur informanten tänker om detta men vi menar att det är viktigt att reflektera om detta för att 
synliggöra det maktförhållande som möjligen kan uppstå i förskolan mellan vuxna och barn. Vi anser 
att om vi är medvetna om detta är det enklare att göra det som är bäst för barnen, få med dem i 
diskussionen och möjliggöra en likvärdig förskola för alla barn. 

Förskollärare som fick sin legitimation efter 2010 
Detta avsnitt kommer att behandla den empiriska data vi fick fram genom att intervjua förskollärare 
som fick sin legitimation efter 2010. 

Tema 1: En likvärdig förskola för alla barn 

Några av informanterna uttryckte sig såhär om en likvärdig förskola för alla barn: 

”Vart jag än sätter mitt barn, så kommer den få samma likvärdiga förskola. Det kommer finnas 
personal där som vet vad de gör. Alltså personalen som jobbar och alla som är i förskolan, de vet vad 
barnen ska ha och ska få. Det gäller allt såsom förhållningssätt, barnsyn, kunskapssyn. Att vi arbetar 
efter alla mål och riktlinjer i läroplanen.” – Informant A 

”Att alla barn oavsett deras, vad ska man säga, vi tror på det kompetenta barnet oavsett kön, etnisk 
bakgrund och ni vet det här i läroplanen, alla har rätt till det (en likvärdig förskola). Oavsett vart man 
går, så ska man ha samma tillgångar.” – Informant D 

Informant A och Informant D uttrycker att en likvärdig förskola betyder att oavsett vilka 
förutsättningar barnen har ska de få samma möjligheter till en likvärdig förskola. De poängterar 
även att det ska vara en likadan förskola för alla som är i förskolan oavsett var förskolan ligger. 
Informant A uttrycker även att det är viktigt att alla som arbetar i förskolan har samma 
förhållningssätt och barnsyn och arbetar efter samma mål för att kunna möjliggöra en likvärdig 
förskola för alla barn. 

Informant C relaterar även till läroplanen angående en likvärdig förskola för alla barn. 

”Jag tänker att alla barn ska få samma förutsättningar, det ska vara lika för alla. Och att man ändå 
tillgodoser alla barns behov. Det finns inte så mycket (om likvärdighet) i den (läroplanen) om man 
tänker efter.” – Informant C 
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”Läroplanen känns ju så, att man får tolka den lite som man vill. Det finns ju egentligen inte något 
konkret som det borde vara […] Det är lite svårt att få fram att såhär tolkar jag läroplanen, hur tolkar 
du?” – Informant C 

Informant C relaterar sina tankar och reflektioner till läroplanen och att det finns tolkningssvårigheter 
med den. Roose och Bouverne-de Bie (2007, ss. 440-441) argumenterar för att barnkonventionen bör 
bli tydligare för att det inte ska råda några tvivel av vad som gäller vilket vi då även kan relatera till 
informantens tankar om läroplanen. Vi menar att det är viktigt att läroplanen blir mer tydligt för att 
förenkla arbetet för pedagogerna som ska ta sig tid att tolka och realisera den i verksamheten. Det 
borde bli tydligare vad en likvärdig förskola för alla barn innebär för att kunna möjliggöra detta. 

Informant B uttrycker att en likvärdig förskola för alla barn innebär att alla barn inte ska få samma 
men de ska få samma möjligheter. 

”Alltså det första jag tänker på är att alla ska klara av att vara i förskolan. Att det liksom ska passa 
alla barn och att man får anpassa sig för alla barn. Det känns som att det är det som står i läroplanen. 
Att det ska vara samma för alla, eller att alla. Det ska inte vara samma men det ska vara samma 
möjligheter.” – Informant B 

Det tolkar vi som att informanten utrycker att pedagogerna behöver anpassa sig efter barnen och 
ge dem samma möjligheter vilket då innebär att alla barn inte får samma. Informanten uttrycker 
även att detta står i läroplanen. Utifrån vår tolkning menar informanten att det i sin tur leder till 
att alla får samma och att förskolan blir likvärdig för alla barn. 

Tema 2: Barns behov 

När vi bearbetade och analyserade intervjuerna var det intressant att höra informanternas tankar om 
barns olika behov. Så här resonerar några av informanterna om barns behov: 

”Det ska vara lika för alla, men alla barn behöver ju olika efter behov, och att man ändå tillgodoser 
alla barns behov.” – Informant C 

Informant C uttrycker att det ska vara lika men att alla barn behöver olika mycket efter sina 
behov. Det tolkar vi som att barnen har olika grader av behov och att en del barn behöver mer 
eller mindre stöd. Att barnen får olika leder till att det blir lika vilket generar i en likvärdig 
förskola för alla barn. 

Informanterna talade även om barn med särskilda behov och om barn med handikapp. 

”Nu är det ju väldigt aktuellt med barn med särskilda behov. Det står ju väldigt tydligt i läroplanen 
men i verkligheten är det ju annorlunda. Det handlar ganska mycket om resurser.” – Informant D 

”Alla ska få testa på. Att det spelar ingen roll om du är kille eller tjej eller om du är 1 eller 3. Vad du 
har för… Om du har något handikapp av något slag alltså… Man får anpassa.” – Informant B 

Här talas det om barn med särskilda behov. Det blir enligt vår tolkning tydligt att det finns en diskurs 
om vad behov är (Börjesson & Palmblad 2007, ss. 10, 12; Winther Jørgensen & Phillips 2000, s. 7). 
Det kan då relateras till ett specifikt behov i relation till Informant D och Informant B. 
Sammanfattningsvis talas det om specifika behov och andra former av behov utesluts. Här fanns det en 
diskurs om barns behov men vi tolkade det som att det blev tydligare här att ett behov uppstår hos ett 
barn som t.ex. har begränsad rörlighet. Vi tolkar det då som att pedagogerna tänker att om dessa barn 
får ut lika mycket av verksamheten som de barn som inte har dessa behov blir det en likvärdig förskola 
för alla barn. Även här kan det produceras makt (Foucault 2008, s. 209; Lenz Taguchi 2014, ss. 58-59, 
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137-138) när barn positioneras på både ett positivt sätt och ett negativt sätt. Det är positivt att barnen 
ska få samma möjligheter samtidigt som de barnen med en lägre grad av behov kanske glöms bort och 
deras behov hamnar i skymundan. Vår tolkning är att det möjligen blir problematiskt att tala om en 
likvärdig förskola för alla barn när vi fastnar i diskussioner om behov och sedan inte lyfter vad ett 
behov är eller problematiserar vårt förhållningssätt till diskursen behov. 

Informant D uttrycker att det finns ett behov av att minska barngrupperna. 

 ”Jag tror att det handlar mycket om att minska barngrupperna med resurserna. Så att vi kan möta 
barnens behov.” – Informant D 

Enligt våra tolkningar menar Informant D att det är enklare att möta alla barns behov och uppnå en 
likvärdig förskola för alla barn om vi har mindre barngrupper. Renblad och Brodin (2012, s. 422) 
menar att kvalitet och förhållningssätt står i relation till varandra i förskolan, vilket kan jämföras med 
det som informanten problematiserar ovan. Vi anser då, utifrån informantens tankar, att kvalitet kan 
liknas med att mindre barngrupper möjliggör bättre förutsättningar att möta alla barn utifrån deras 
individuella behov. 

Tema 3: Pedagogers förhållnings- och arbetssätt 

Informant C talade om hur de förhåller sig till varandra och att även det handlar om en likvärdig 
förskola för alla barn. 

”Vi pratar väldigt mycket om likabehandlingsplanen med barnen och om hur barnen ska vara. Men vi 
pratar aldrig om hur vi pedagoger ska vara mot varandra.” – Informant C 

”Ibland får jag höra negativa saker framför barnen om mig, men det är ju bara den jag är. Det är 
väldigt negativt och då tänker jag hur säger vi till barnen? Om barnen skulle säga så till varandra, är 
det okej? Nej. Det vi gör speglar av sig på barnen också.” – Informant C 

Det som var intressant var att vi hade läst om pedagogers förhållningsätt och mest fokuserat på hur de 
förhåller sig till barnen och inte på hur pedagogerna förhåller sig till varandra i relation till en 
likvärdig förskola. För oss blev det som Informant C uttryckte mycket intressant, att hur pedagogerna 
behandlar varandra kan ge effekt på barnen. Frågan är hur detta då påverkar barnen och om en 
likvärdig förskola för alla barn även bör handla om hur pedagoger uppträder mot varandra. Vad 
innebär då likvärdighet om de bara sätts i relation till barnen? Är likvärdig också en diskurs som vi 
bara talar om men aldrig riktigt reflekterar över? Detta är en diskurs som har påverkat vårat sett att se 
på en likvärdig förskola i relation till hur barnen behandlar varandra då vi inte har tänkt på hur 
pedagogerna behandlar varandra och hur detta kan påverka. 

Informant A talade om att det är viktigt att dela med sig av kunskap och att ha tid till att reflektera med 
varandra i arbetslaget för att ge barnen bättre förutsättningar: 

”Om alla besitter kunskap som är en tillgång i barngruppen och går och håller på dom och jobbar på 
olika sätt kan barnen bli förvirrade.” – Informant A 

”Det är svårt att föra över sin kunskap, vi skulle behöva mer tid att sitta med varandra.” – Informant 
A 

”Förskolechefen ska se till att medarbetarna vet vad de gör. Att de har samma förhållningssätt, 
kunskapssyn och barnsyn.” – Informant A 

”Ja det sätter sig ju, och vi har ju olika åsikter och det känner barnen av och då får ju inte dom det 
som dom behöver för vi ger så olika. Jag tycker att det är viktigt att man diskuterar som på APT och 
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sådär, hur ser vi på likvärdighet i förskolan? Så man får höra från alla och då kan man komma fram 
till ett sätt, att såhär ska vi jobba. Så kan det också vara mellan avdelningarna, för vi jobbar väldigt 
mycket tillsammans hela stugan. Men det är ändå olika på avdelningarna. Hur jag tolkar hur man 
bemöter barn tillexempel, det är så olika fast man är på samma förskola. Det är så viktigt att man 
diskuterar det.” – Informant A 

Här blir det tydligt att informant A betonar vikten av att ha ett likvärdigt förhållningssätt i arbetslaget 
för att kunna möjliggöra en likvärdig förskola för alla barn. Informanten talar om att de har olika 
synsätt på barn vilket i sin tur möjligtvis kan påverka barnens rätt till en likvärdig förskola. Vår 
tolkning är att reflektion i arbetslaget är viktigt för att pedagogerna ska få ett så likartat 
förhållningssätt som möjligt. Pramling Samuelsson (2010, s. 162) anser att pedagogernas 
förhållningssätt ger effekt och smittar av sig på barnen vilket skulle kunna vara både positivt eller 
negativt och det anser vi visar på vikten av tid för reflektion. Vi tolkar det som att det saknas reflektion 
i tillräcklig utsträckning och att ansvaret för det ligger på en organisationsnivå. För att få en så bra 
kvalitativ och likvärdig förskola som möjligt anser vi de menar att det behövs mer tid för reflektion 
över sitt eget förhållningssätt och perspektiv. Det kan relateras till Renblad och Brodin (2012, s. 422) 
som menar att brister i kvalitetsarbetet ofta är påverkat av organisatoriska frågor. Dock lyfter de inte 
barns behov och diskurser vilket vi menar behöver lyftas och synliggöras när vi reflekterar över vårt 
förhållningssätt. 

Informant C talade även om vikten av att fråga barnen: 

”Ja, fråga barnen kanske. Hur skulle DU vilja göra din kråka? Och utgå från barnet. Jag kan tänka 
mig att många får prestationsångest och ser ens kompisar göra och vill då inte göra. Då kan man 
egentligen fråga hur skulle DU vilja göra det här? Barnet kanske vill bygga en kråka i lego istället för 
att måla.” – Informant C 

Något som vi tyckte var intressant här var att denna informant nämnde att det är viktigt att fråga 
barnen och utgå från det. Det kan jämföras med Williams och Pramling Samuelsson (2000, s. 290) 
som framhåller betydelsen av att ha en bra syn på kommunikation för att ge barnen rätt och möjlighet 
att uttrycka sig. Det tolkar vi även utifrån Hammarbergs (1990, s. 100) definition av barnkonventionen 
som delaktighet; att höras i frågor som gäller ens liv. De ser barnet som en aktiv aktör snarare än en 
passiv mottagare av pedagogernas tankar om hur barnet faktiskt ska vara som Markström och Halldén 
(2008, s. 113) lyfter i sin artikel. Qvarsell (2003, ss. 102, 106) skriver att man måste lyfta barns 
perspektiv och deras åsikter om verksamheten och Halldén (2003, s. 14, 2005, ss. 5-6) skriver även 
hon att man måste lyfta barnens perspektiv. Att inta barns perspektiv anser vi är viktigt, men vi kan 
inte uttala oss om det i vår studie då vi inte har undersökt barnens perspektiv utan istället har vi haft 
fokus på pedagogernas perspektiv. Det är viktigt att tänka på eftersom de utesluter varandra. Sheridan 
och Pramling Samuelsson (2013, s. 219) lyfter i sin artikel att det är viktigt att lyssna på barnen för att 
de ska få bästa förutsättningar för lärande. Vi menar också det är viktigt, men vi anser även att det är 
betydelsefullt att lyfta lyssnandet generellt och inte bara i relation till lärande. I vår inledning 
problematiserar vi att likvärdig bara står i relation till utbildning och därför vill vi framhålla 
betydelsen av lyfta andra aspekter, t ex barns behov. 
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En jämförande analys av resultatet 
I resultatet fick vi fram både skillnader och likheter som skulle kunna bero på en mängd olika faktorer. 
Dock tänker vi inte att det berodde tillgängligheten eller otillgängligheten av läroplanen under de båda 
urvalsgruppernas utbildning, då båda urvalsgrupperna relaterade till den nuvarande läroplanen. 

Förskollärarna som fick sin legitimation innan 1990 talade om att det är viktigt att tala om för barnen 
vad rättvisa är och hur de ska bete sig mot varandra. Förskollärarna som fick sin legitimation efter 
2010 talade istället om hur de vuxna beter sig mot varandra och hur det i sin tur kan påverka barnen. 
En likhet mellan de båda urvalsgrupperna var svårigheten att tolka likvärdighet i relation till 
läroplanen.  

När vi tolkade och analyserade resultaten blev även diskurser synliga (Lenz Taguchi 2014, ss. 61, 100, 
167). De mest dominerande diskurserna var barn i behov och barn med en lägre grad av behov vilket 
de båda urvalsgrupperna talade om. Sheridan och Pramling Samuelsson (2013, ss. 208-209, 219) 
skriver att det kompetenta barnet ses som en målbild om hur ett barn ska vara, vilket vi då relaterar till 
barnet med en lägre grad av behov i vår studie. Att detta synsätt finns på barn anser vi kan vara 
problematiskt beroende på hur man tolkar det. Vår tolkning är att informanterna vill att barnen ska få 
en likvärdig förskola och då måste och behöver en del barn få mer stöd som anses ha en högre grad av 
behov. Detta anser vi kan bli problematiskt och kan relateras till Halldén (2005, ss. 9-10) som 
problematiserar synen på det kompetenta barnet för att det är lätt att glömma att även det barnet har 
behov. Utifrån resultatet från vår studie anser vi att detta kan bli problematiskt då de barnen som inte 
nått upp till en viss nivå blir prioriterade och de barnen som redan ligger på den nivån utesluts, vilket 
möjligen kan resultera i att det blir svårt att möjliggöra en likvärdig förskola för alla barn sett till den 
tiden de får av pedagogerna. Då kanske vi inte ser till alla barns behov utan bara till vissa specifika 
behov. Vi menar att Johanssons (2003, s. 47) tankar och reflektioner om human becomings och human 
beings kan relateras till barn i behov och barn med en lägre grad av behov. I vår studie tänker vi då att 
human becomings är barn i behov medan barn med en lägre grad av behov är human beings. Vi tänker 
då att det kan bli problematiskt om förskolan positionerar barnen efter detta, kategoriserar dem och 
sedan ställer dessa urvalsgrupper mot varandra. Våra tolkningar av informanternas tankar och 
reflektioner är då att barnen som liknas med human becomings ska bli human beings och komma upp 
till denna nivå. Frågan är då hur detta kan påverka en likvärdig förskola för alla barn? Johansson 
(2003, s. 47) skriver om human beings som något fullständigt vilket vi anser problematiskt sett till de 
resultat vi fått. Då tänker vi att det finns en risk att glömma bort barnen som ses som human beings då 
dessa barn ses som självständiga och inte behöver lika mycket stöd. Frågan är då hur vi ska se på dessa 
barn så att även de har möjligheter att utvecklas och få det stöd som just de behöver. Att positionera 
barnen på detta sätt är problematiskt om vi inte ständigt reflekterar över de positioneringar som vi gör. 
Vi tänker att i förskolan har pedagogerna ett maktförhållande till barnen och vuxna står i motsats till 
barn. Det är viktigt att tänka på när vi tolkar och positionerar barnen efter dominerande diskurser som 
deras behov. Halldén (2005, ss. 9-10) skriver att det är viktigt att tänka på att det kompetenta barnet 
också behöver stöd vilket är något även vi reflekterat över i vår studie. Sedan skriver Halldén (2005, 
ss. 10-11) också att det är viktigt att tänka på att barn befinner sig i ett kollektivt sammanhang där man 
är beroende av varandra. Vi anser att detta kan bli problematiskt sett till vår studie då det finns en 
diskurs om vad behov är (Börjesson & Palmblad 2007, ss. 10, 12). Vi tänker att det finns en risk att de 
barn som ses som har en lägre grad av behov kopplas ihop i ett kollektivt sammanhang där barnen kan 
stötta varandra medan de barn som ses som barn i behov behöver stöd av pedagoger. Återigen 
funderar vi över hur detta kan påverka en likvärdig förskola för alla barn. 
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Informanterna talade om att en likvärdig förskola för alla barn innebär att alla barn ska få olika mycket 
av pedagogerna för att det ska bli likvärdigt. Det tolkar vi som att de ser på barn som olika individer 
men samtidigt som att det finns en given norm för hur barnen ska vara. Vi reflekterar då över att de ser 
på barn som att de är olika men att de ändå vill att de ska bli lika för att få en likvärdig förskola för alla 
barn. ter Avest (2014, ss. 192-193, 201-202) poängterar att varje elev är unik och att man borde se 
olikheterna för att få ett jämställt samhälle. Detta kopplar vi då till vår studie men att det är förskolan 
som ska vara jämställd och att vi då behöver ta vara på olikheterna. Det känns, efter genomförd studie, 
som att de flesta pedagoger vill att vi tar vara på olikheter och ser barnen som olika. Vi tolkar det som 
att de dominerande diskurserna möjligtvis leder till att pedagogerna positionerar barnen omedvetet och 
det därför är svårt att lyfta alla barns olikheter då de istället fokuserar på barnen som de anser vara i 
behov av stöd. Vi finner även att tiden för reflektion inte finns i arbetslagen för att ta vara på dessa 
olikheter och lyfta dem. Renblad och Brodin (2012, s. 422) menar att förhållningssätt och värdegrund 
är vad kvalitet handlar om och att brister i kvalitetsarbetet ofta är påverkade av organisatoriska frågor 
såsom brist på kompetenta pedagoger. Vi anser då istället att bristen är att pedagogerna inte får tid och 
möjlighet att reflektera över förhållningssätt för att kunna lyfta kvalitén i förskolan. För oss blir det 
mycket tydligt att det på en organisationsnivå behöver läggas mer tid på reflektion för att ge 
pedagogerna fler möjligheter att kunna utvecklas och även för att kunna utveckla förskolans 
verksamhet. Vilket, enligt våra tolkningar, är deras önskan och förhoppning för att kunna möjliggöra 
och skapa en likvärdig förskola för alla barn. 

Diskussion  
Vårt syfte var att ta reda på tankar och reflektioner om vad en likvärdig förskola innebar för 
förskollärare som fick sin legitimation innan 1990 jämfört med förskollärare som fick sin legitimation 
efter 2010. Våra frågeställningar handlade om hur förskollärarna resonerar när de talar om en likvärdig 
förskola för alla barn och hur de förhåller sig till detta och om det fanns skillnader och likheter i 
resonemangen mellan urvalsgrupperna. Vi undrade även vilka diskurser som blev synliga när 
förskollärarna talade om en likvärdig förskola för alla barn. 

Det resultat vi fick var att förskollärarna uttryckte att en likvärdig förskola för alla barn innebär att det 
behöver vara olika för att det ska bli lika. Det fanns dominerande diskurser när förskollärare talade och 
reflekterade om en likvärdig förskola för alla barn och den mest dominerande var barns behov. Vi såg 
även att det fanns en variation i arbets- och förhållningssätt. I jämförelse till detta tolkade vi det som 
att förskollärarna som tog examen efter 2010 var lyhörda för barnens åsikter och frågade dem vad de 
tyckte och ville. Förskollärarna som fick sin legitimation efter 2010 talade om vikten av att 
pedagogerna har samma förhållningssätt och att detta diskuteras. De ansåg dock att det inte finns tid 
för detta. Förskollärarna som fick sin legitimation innan 1990 talade istället om att tala med barnen om 
orättvisor och hur man uppträder mot varandra. De lade inte större fokus på hur pedagogerna ska vara 
mot varandra. Resultatet visade även på vikten av att ha tid för reflektion. Detta i sin tur tror vi kan 
påverka barnens möjlighet att uppnå en likvärdig förskola. 
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En likvärdig förskola för alla barn 
Vi menar att vår studie lyfter vikten av att reflektera för att synliggöra diskurser som kan leda till 
positioneringar som kan ge negativa och positiva effekter för barnen för att motverka de negativa. 
Eftersom det är barnen som positioneras är det viktigt att förstå deras perspektiv, som Johansson 
(2003, s. 43) poängterar, för att möjliggöra en likvärdig förskola för alla barn. Då tror vi att vi kan se 
och lyfta alla barn på förskolan och ge dem samma förutsättningar och möjligheter. Det resultat som 
sammanfattade studien är vikten av reflektion inom arbetslaget om förhållningssätt och arbetssätt. 
Förskollärarna talade även om vikten av att av få möjlighet att reflektera. För att detta ska kunna 
möjliggöras anser vi alltså att förskollärarna, och alla som arbetar inom förskolan, behöver mer tid för 
reflektion och att ansvaret ligger på en organisationsnivå. 

Markström och Halldén (2008, s. 113) problematiserar att barnen är under konstant påverkan från 
pedagogerna vilket även vi menar blir tydligt i vår studie. Vi argumenterar för att vår studies resultat 
och analys lyfter en viktig aspekt av det, att det finns olika sätt pedagogerna kan påverka barnen på. 
Indirekt genom hur de behandlar varandra eller direkt genom att prata med barnen om hur de ska 
behandla varandra. Vi anser enligt våra tolkningar att det blir tydligt att pedagogerna kan skapa 
maktförhållanden, även om det är omedvetet, när de interagerar och samtalar med barnen (Eidevald 
2009, s. 57). Återigen visar detta på vikten av reflektion i arbetslaget för att kunna ha ett 
förhållningssätt som möjliggör en likvärdig förskola för alla barn. Detta anser vi visar att det även är 
viktigt att reflektera tillsammans och att även kommunicera med barnen. 

Vilka diskurser blev synliga? 
Herman (1995, ss. 330–331, 353) skriver om Alva Myrdal som på 1930-talet ville ändra förskolan till 
en plats där alla barn har en chans att ändra sin klass. Vi menar att det idag kan liknas med att vi har en 
bild av hur ett barn ska vara och att det i sig blir problematiskt. Då anser vi att barns olika behov kan 
jämföras med att barn kommer från olika samhällsklasser men skillnaden är att barnen positioneras 
utifrån behov och inte klass. Återigen landar vi i att barnen i behov behöver ändra på sig och nå upp 
till de barnens nivå som har mindre viktiga behov, vilket vi anser stämmer med Myrdals tankar men i 
dagens förskola. Det blir för oss viktigt att lyfta och problematisera detta synsätt på barn som någon 
som ska ändras på och som kanske lever kvar sedan 1930-talet fast i en annan form och med ett annat 
fokus. Självklart tycker vi att barnen ska ha möjlighet att förändra på sig men vi anser att det ska vara 
efter deras vilja och inte bara efter pedagogernas tankar och läroplanens strävansmål. 

Sett till hur informanterna talar om behov blir det enligt vår tolkning tydligt att behov är en 
dominerande diskurs och något de talar om på ett bestämt sätt (Börjesson & Palmblad 2007, ss. 10, 12; 
Winther Jørgensen & Phillips 2000, s. 7). Vår tolkning var att effekterna av hur de talade om barns 
behov kan leda till att de positionerar barnen efter deras behov och gav därför barnen olika mycket av 
sin tid och av sitt stöd. Dessa positioneringar kan leda till både negativa och positiva effekter beroende 
på vilket barn som är i fokus (Lenz Taguchi 2014, ss. 91, 137-138). Vi tänker då att de positiva 
effekterna blir att några barn får stöd och de negativa effekterna är att några barn kanske inte får stöd 
alls. De barn som positioneras som kompetenta barn och med en annan grad av behov anser vi får en 
negativ effekt då de inte får lika mycket tid och stöd av pedagogerna. De barn som positioneras som 
barn i behov får en positiv effekt sett till om det leder till att de får mer av pedagogernas tid och stöd. 
Frågan är vad detta kan leda till, och om behov är en så pass stark diskurs att vi glömmer bort att barn 
kan ha olika former och nivåer av behov. Vi problematiserar då om barnen som anses ha en lägre grad 
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av behov får mindre tid av pedagogerna även fast de kanske också behöver extra stöd och mer av deras 
tid eller att deras behov möjligen kan ändras. Sedan behöver detta självklart inte leda till några 
negativa effekter men vi anser att det är viktigt att reflektera kring detta för att undvika en negativ 
effekt.  

 

Sett till resultatet har pedagogerna en strävan efter att det ska bli lika för alla barn genom att alla får 
olika mycket tid och stöd av pedagogerna. Även vi anser att en del barn kan behöva mer tid av 
pedagogerna och förstår dessa tankar, men vi anser att det är viktigt att tänka över vilka barn vi 
prioriterar och varför. Sett till de dominerande diskurserna undrar vi om alla barn verkligen får lika 
mycket i slutändan sett till deras behov då fokus ligger på de barn som anses ha en högre grad av 
behov? Sättet som informanterna talar om en likvärdig förskola för alla barn menar vi kan liknas vid 
att de positionerar barnen efter behov och olika grader av behov. Detta tror vi skulle kunna leda till 
negativa och positiva effekter och att maktförhållanden skapas. Sett till att makt produceras genom 
subjekt i en kollektiv process blir det tydligt enligt vår uppfattning att makt produceras när barn 
positioneras efter rådande diskurser (Foucault 2008, s. 209; Lenz Taguchi 2014, ss. 58-59, 137-138). 
Detta kan tolkas som att pedagogerna då har makt över barnen och hur de positioneras, vilket kanske 
inte är tanken. Men vi anser att det kanske kan bli så, och därför är det viktigt att lyfta. Frågan är vilka 
konsekvenser detta kan få för barnen och deras rätt till en likvärdig förskola. Vi menar utifrån 
resultatet att likvärdighet och en likvärdig förskola för alla barn är svårdefinierat och då kanske är 
svårt att uppnå. Även detta visar på vikten av att ha tid och möjlighet för reflektion. Reflektion tror vi 
kan öppna våra ögon och möjliggöra en likvärdig förskola för alla barn oavsett dominerande diskurser 
som barns behov. 

Hur det vi skrivit fram i vår studie påverkar eller kan påverka verksamheten kan vi inte uttala oss om 
men vi tror att det blir svårt att stötta alla barn om vi positionerar dem efter sina behov, även om det är 
omedvetet. Därför anser vi att det är viktigt att lyfta vad ett behov är och försöka se alla barns behov 
för att inte utesluta några barn. Vi är medvetna om att detta är våra tolkningar och att det inte är 
pedagogernas vilja att det ska bli olika, och det kanske inte ens resulterar i att det blir olika. Vi anser 
dock att det är mycket viktigt att lyfta detta då det skulle kunna bli problematiskt. Vi tror att det som 
skulle kunna bli problematiskt är om vi alltid positionerar en del barn efter deras behov. Detta kan 
också leda till att de inte reflekterar över vilka behov de faktiskt har och vad ett behov kan vara. 

Vår studies resultat visar hur viktigt det är att regelbundet kritiskt reflektera och granska vårt 
förhållningssätt och vår verksamhet för att upptäcka dolda diskurser som kan påverka barnens 
rättigheter. Vi menar att detta visar vikten av att tänka och reflektera mer, och framförallt ge 
pedagogerna mer tid för detta, för att kunna möjliggöra en likvärdig förskola för alla barn. 

Betydelse för praktiken och professionen 
Det mest betydelsefulla vår studie bidrar med för praktiken och professionen är att belysa vikten av att 
ha tid och möjlighet att reflektera och då framförallt för att synliggöra dolda diskurser och 
förhållningssätt. Sett till studiens resultat och analys argumenterar vi för att den belyser diskurser som 
det kanske inte skrivits och reflekterats om förut. Vi tyckte innan vi började med studien att 
förskollärarnas tankar och reflektioner saknades om en likvärdig förskola för alla barn. Detta bidrar vi 
med till en viss grad vilket synliggör intressanta reflektioner och även diskurserna som är i fokus. 
Diskursen om barns behov lyfter vi i vår studie och anser det centralt att kritiskt reflektera kring. Det 
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kan också ha en betydelse för praktiken och professionen. Hur tänker förskollärare och andra personer 
inom förskolans värld när det talas om barns behov? Finns det rätt och fel behov? Har alla barn behov? 
Slutar barnen att ha behov? Vi anser att det är viktigt att betona detta för att möjliggöra en förskola 
som är likvärdig för alla barn. Vi tror att det finns en risk att barn som anses ha mindre viktiga behov 
glöms bort och att de barn som är i behov hela tiden måste sträva mot att bli ett barn som har mindre 
behov. Detta blir problematiskt åt båda hållen då det finns något outtalat om vad ett behov är och om 
det inte diskuteras mer djupgående. Vi måste förtydliga diskussionen om behov för att denna inte ska 
bli en dominerande diskurs i förskolan och påverka barnens rätt till en likvärdig förskola. 

Slutsatser 
Den slutsats som vi fick efter vår avslutade studie är vikten av att ha tid för att reflektera. 
Informanterna i båda urvalsgrupperna talade om för att få en likvärdig förskola så ska det vara lika för 
alla barn, men för att uppnå detta måste alla barn få olika mycket stöd. De båda urvalsgrupperna talade 
i stor utsträckning om barns behov vilket vi tolkade som en diskurs och dessutom som en dominerande 
diskurs. Att det finns dominerande diskurser på förskolan som är dolda tror vi kan leda till 
positionering av barnen och även producera maktförhållanden som på olika sätt kan påverka barnen 
både negativt och positivt. Därför anser vi att det är viktigt att framför allt reflektera om dolda 
diskurser i förskolan för att kunna synliggöra dessa. Dessutom att reflektera med varandra så att vi har 
ett gemensamt förhållningssätt som möjliggör en likvärdig förskola för alla barn. 

Vidare forskning 
Det hade varit värdefullt för vår studie att ha ett större tidsspann att förhålla sig till för att kunna 
utveckla den. Det hade varit mycket intressant att komplettera denna studie med fler intervjuer och 
även med observationer för att se hur det ser ut i praktiken. Detta tror vi även hade lett till att vår 
studie hade haft högre validitet och reliabilitet samt möjligtvis stärkt vår studies resultat eller avslöjat 
andra diskurser. Det hade varit intressant att undersöka hur barnen positioneras av pedagogerna utifrån 
de dolda diskurserna och hur barnen positionerar sig själva utifrån dessa diskurser. Detta kan vi inte 
uttala oss om nu. ”Hur positionerar förskollärarna barnen i relation till dominerande diskurser i 
förskolan?” och ”Hur positionerar sig barnen i relation till dominerande diskurser i förskolan?” hade 
varit intressanta frågeställningar i en ny studie. Dessa har väckt vårt intresse under och efter avslutad 
studie. 
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Bilagor  

Bilaga 1 – Intervjufrågor 
 

1. När vi nämner ”en likvärdig förskola för alla barn”. Vilka tankar väcks hos dig? 
 

2. Hur tänker du kring läroplanen i relation till likvärdighet? 
 

3. Hur försöker du realisera en likvärdig förskola för alla barn i verksamheten? (Följdfråga: Hur 
inkluderar ni barnen i det arbetet?) 
 

4. Finns det något som kan vara problematiskt med detta arbete i förskolan? (Följdfråga: 
Personalbrist, tidsbrist, planering osv.) 
 

5. Vad tycker du skulle behövas mer av, eller saknas något, för att kunna inkludera alla barn i 
verksamheten? (Följdfråga: Resurser, utbildning, pengar) 
 

6. Finns det något som du vill tillägga kring det som vi har pratat om idag? Övriga tankar/idéer 
om ämnet. 
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Bilaga 2 – Samtyckesblankett 
 

Förfrågan om samtycke till medverkan i studien. Återlämnas till oss vid intervjutillfället. Om du inte 
samtycker till medverkan är det bara att bortse från detta brev.  
 

 
 
Jag MEDGER att jag deltar i studien. 
 
 
Ditt namn ……………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
 
 
Underskrift ……………………………………………………………………………………………………. 
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Bilaga 3 – Informationsbrev 
 

Hej förskollärare! 
Vi är studenter på Barn- och Ungdomsvetenskapliga Institutionen, avdelningen för förskollärarutbildning och 
förskoleforskning vid Stockholms universitet. Inom ramen för vår sista och avslutande kurs på 
förskollärarutbildningen ska vi skriva ett examensarbete. Vår studie kommer att handla om begreppet 
likvärdighet och dess innebörd för förskollärare som fått sin legitimation runt 1990-talet och runt 2010-talet. 
För	att	samla	in	material	till	arbetet	skulle	vi	vilja	intervjua	dig	på	en	plats	som	vi	bestämmer	tillsammans	
under	v.46-v.47.	Under	dessa	veckor	vill	vi	intervjua	dig	vid	ett	tillfälle	som	passar	oss	alla	och	vi	kommer	
att	använda	oss	av	anteckningar	och	inspelning	för	att	underlätta	vårt	arbete.	
	
Ett	självständigt	arbete	är	reglerat	av	regler	om	tystnadsplikt,	personuppgiftslagen	(1998:204)	samt	
Vetenskapsrådets	skrift	om	God	Forskningssed.	Detta	innebär	exempelvis	att	din	och	förskolans	identitet	
inte	får	avslöjas	och	att	fullständig	konfidentialitet	gäller.	Allt	insamlat	material	kommer	därmed	att	
avidentifieras	och	inga	listor/register	över	personuppgifter	kommer	att	upprättas.	Det	dokumenterade	
materialet	får	endast	användas	för	vår	egen	bearbetning	och	analys	samt	sammanställas	i	en	uppsats.	
Materialet	kommer	att	förstöras	efter	att	uppsatsen	är	godkänd.	Uppsatsen	kommer	att	publiceras	digitalt.		
	
Med	detta	brev	vill	vi	be	om	ditt	medgivande	för	din	medverkan	i	studien.	All	medverkan	är	frivillig	och	
kan	när	som	helst	avbrytas.	Samtycker	ni	till	studien	så	skriver	ni	under	bifogad	blankett.		
	
Önskar	ni	ytterligare	information	är	ni	välkomna	att	kontakta	oss	studenter	eller	vår	handledare	vid	
Stockholms	universitet.	
	
	

 
Vänliga	hälsningar	Viola	Enarsson	och	Oskar	Jarder	

 
Viola	Enarsson	
XXX-XXXXXXX	
xxx@hotmail.se								
	
Oskar	Jarder																																					
XXX-XXXXXXX	
xxx@gmail.com	
	
	
Maria	D	los	M	Borgström	(handledare)	
Stockholms	Universitet	
Barn	och	Ungdomsvetenskapliga	Institutionen	
106	91	Stockholm	
Telefon:	XX-XXXXXX	
Mailadress:	xxx@buv.su.se
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Bilaga 4 – Informanter finnes 
 
”Heja alla förskollärare! Jag och Oskar Jarder skriver just nu vår c-uppsats och vi behöver er hjälp! Vi 
vill intervjua förskollärare som blev examinerade runt 1990-talet och runt 2010-talet, intervjun 
kommer att handla om ”en likvärdig förskola”. Intervjun kommer att hålla på i ca 30-40 minuter och vi 
kan självklart komma till er arbetsplats! Om ni är intresserade så skicka ett meddelande till mig eller 
Oskar för att få mer information! Tack på förhand!” 
 


