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Tomas Andersson/Erika Wigen 

Sammanfattning 

I föreliggande studie har vi undersökt hur specialpedagoger och förskollärare, som arbetar i 

socioekonomiskt svaga bostadsområden, upplever villkor för barns undervisning och lärande, vilket 

också är studiens övergripande syfte. Motiveringen till detta fokus är den ökande skolsegregation som 

vi ser idag med ökande skillnader i skolprestationer utifrån barns sociala klassbakgrund. Forskning på 

området visar att kvalité i förskolans undervisning och lärande är en preventiv faktor för att lyckas i 

skolan. Vad denna kvalité specifikt består av är inte klart uttalat och det gjorde oss nyfikna på att 

undersöka området kopplat till socioekonomiskt svaga områden och det kompensatoriska uppdraget 

som skollagen (2010:800) betonar. Studien är en kvalitativ intervjustudie. Fyra förskollärare och sex 

specialpedagoger har intervjuats enskilt eller i grupper av två och tre. Resultatet visar att 

informanterna ser många utmaningar såsom brist på utbildade pedagoger, ett ökande antal barn i behov 

av särskilt stöd och svårighet att utforma undervisningen på rätt nivå. Vidare lyfte informanterna 

bostadssegregationens negativa påverkan på barnens språknivå och vårdnadshavares bristande 

kunskaper om förskolans pedagogiska uppdrag som ett hinder. Detta till trots såg informanterna, i 

vissa fall, möjligheter i att kunna använda sig av den kulturella mångfalden i undervisningen. Med 

hänvisning till Bourdieu väcks frågan om barnens möjligheter, i dessa socioekonomiskt svaga 

bostadsområden, att senare kunna möta skolans krav och förväntningar utifrån språkligt och kulturellt 

kapital. På samma sätt visar informanternas utsagor på att många av dessa barn redan idag inte når upp 

till informanternas förväntningar på barns kulturella, språkliga kapital inom förskolan. 

Nyckelord 

Social klass, segregation, specialpedagoger, förskola, etnicitet, sociala skillnader, socialt utjämnande, 

likvärdighet, undervisning och lärande 
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Förord 

Den här uppsatsen är utarbetad inom det specialpedagogiska programmets ramar om att skriva parvis. 

Genom skrivandet har vi diskuterat och reflekterat kring innehåll och upplägg vilket varit mycket 

givande för hela processen. Vi har båda bidragit med datainsamling i form av litteraturstudier, 

artikelsökningar och intervjuer för att sedan samla ihop, bearbeta, sortera och analysera all data samt 

skrivit fram föreliggande uppsats i ett gott samarbete.  

 

Vi vill även passa på att rikta ett stort tack till alla förskollärare och specialpedagoger som deltagit i 

våra intervjuer och delade med sig av sin värdefulla tid och erfarenheter samt även vår handledare Ulf 

Sivertun, handledningsgrupp och Josefine Alameddine som stöttat oss i arbetet med och kritiskt 

granskat denna uppsats.  

 

Tomas Andersson och Erika Wigen  

 

Stockholm 5 december 2019 
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Inledning 

Intresset för problemområdet i denna uppsats bottnar i en tanke om att alla barn borde ha samma 

villkor till likvärdiga livsmöjligheter, men även i en irritation över de stora sociala klyftor som vi ser 

växa fram i dagens Sverige. Funderingar som vi fått under utbildningen handlar om hur 

specialpedagoger i förskolan kan bidra till att öka den kompensatoriska effekt förskolan har utifrån 

social klass och etnicitet, exempelvis genom att förebygga att eventuella förutfattade meningar kopplas 

till barnens bakgrund och förväntningar på lärande. Hur kan förskolan jobba preventivt inkluderande 

med hela barngruppens utbildning och lärande, så att alla barn, oavsett social klass och etnicitet, får en 

stark tro på sig själva som kunskapsskapare och att de är en viktig del av en gemenskap i barngruppens 

mångfald? 

 

Denna utmaning varierar beroende på det bostadsområde förskolan finns i och kan ses kopplat till 

kommunala satsningar och lokala förutsättningar. För att sträva mot likvärdighet finns läroplanen 

(Skolverket, 2018) att förhålla sig till som betonar vikten av och ställer krav på att förstå de värden 

som finns i kulturell mångfald samt främjar barnens kännedom och förståelse av människors olika 

värderingar och villkor. 

 

Vi ser idag en ökande skolsegregation (SOU 2019:40) men även en starkt segregerad förskola utifrån 

social klass och etnicitet. Samtidigt lyfts vikten av en kvalitativ förskola som en preventiv faktor för 

en lyckad skolgång. Vad är det som anses vara kvalité och vad ser förskollärare och specialpedagoger 

som viktiga områden att arbeta med för att förebygga att barn och elever tidigt upplever svårigheter i 

förskolans undervisning? Hur påverkar den stora segregationen utifrån social klass och etnicitet 

villkoren för alla barns undervisning och lärande? 

 

Att vara barn i dagens Sverige innebär att social bakgrund samt vilken förskola och skola man går i 

påverkar möjligheterna för att klara skolan (Skolverket 467:2018). I och med att det finns stora 

skillnader i likvärdighet mellan förskolor riskerar även många av dem som behöver den kvalitativa 

förskolan mest att inte få det stöd i utveckling och lärande som de behöver (Skolinspektionen, 2018). 

Att få gå i en förskola av kvalité kan vara skillnaden för hur ett barn kan förbättra sina förutsättningar 

att lyckas framåt i livet (Sylva, Melhuish, Sammons, Siraj-Blatchford & Taggart, 2011). 

 

I den här studien har vi intervjuat specialpedagoger och förskollärare som arbetar i förskolan i 

socioekonomiskt svaga områden för att försöka samla deras upplevelser av utmaningar och 

möjligheter för undervisning och lärande ur ett likvärdighetsperspektiv. 

 

Syfte 

Syftet med denna studie är att belysa hur specialpedagoger och förskollärare, utifrån att de arbetar i 

socioekonomiskt svaga bostadsområden, upplever villkor för alla barns undervisning och lärande. 

Vidare syftar studien till att lyfta fram de möjligheter som specialpedagogerna och förskollärarna i 

studien anser skulle kunna leda till ett förändringsarbete i linje med det kompensatoriska uppdrag 

skollagen betonar. 
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Frågeställningar 

Vilka utmaningar ser specialpedagoger och förskollärare i undervisning och lärande kopplat till 

bostadsområdet de arbetar i? 

 

Vilka möjligheter ser specialpedagoger och förskollärare i undervisning och lärande kopplat till 

bostadsområdet de arbetar i? 

 

Vilka faktorer kan, enligt specialpedagoger och förskollärare, bli en del av ett kompensatoriskt 

förändringsarbete? 

 

Hur ser specialpedagoger och förskollärare på villkoren för att skapa likvärdiga förutsättningar för alla 

barn och kompensera för skillnader utifrån social bakgrund på individ-, grupp-, organisations- och 

samhällsnivå? 

 

 

 

Bakgrund 

Den urbana staden är en segregerad plats. Kommissionen för socialt hållbart Stockholm visar på stora 

skillnader mellan Stockholms stadsdelar kopplat till, hälsa, arbetsvillkor och utbildning 

(Kommissionen för ett socialt hållbart Stockholm, 2015). Även segregationen i den svenska skolan har 

ökat under senare år och det råder ingen tvekan om att skolelevers sociala bakgrund påverkar hur väl 

de uppfyller kunskapsmålen. Social rapport (2010) pekar på ett starkt samband mellan betyg i skolan 

och barnens socioekonomiska bakgrund. Även Skolverkets analyser (Skolverket 467:2018) och 

Finansdepartementets Långtidsutredning 2019 (SOU 2019:40) visar på hur elevers familjebakgrund 

och skolors socioekonomiska sammansättning har fått en ökad betydelse för skolresultaten de senaste 

åren. Segregationen och dess inverkan på hur skolelever lyckas i skolan måste dock ses som ett 

komplext samspel mellan olika samverkande faktorer. I ljuset av detta beskriver Vetenskapsrådets 

forskningsöversikt (2010) även hur elever med utländsk bakgrund möts av ett antal strukturella hinder 

när de börjar i skolan, varav ett är låga förväntningar från lärare. 

 

Skollagen (2010:800) slår fast att utbildningen i Sverige ska “uppväga skillnader i barnens och 

elevernas förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen“ (1 kap, 4 §), något som kan påstås 

misslyckas med tanke på att den ökande segregationen fått ännu större effekter. Dock finns det mycket 

som tyder på att förskolan kan vara en arena som i stor utsträckning utjämnar de sociala skillnader 

som barnen kommer till skolan med. I en forskningsöversikt av Persson (2015) visar han på att det 

finns stora belägg för att en förskola av god kvalité har en socialt utjämnande effekt. 

 

Detta till trots tyder mycket på att barn från socioekonomiskt svaga miljöer inte är lika förberedda 

inför skolstarten (Persson, 2015) och att denna skillnad i många fall även riskerar att öka med åldern. 

Exempelvis finns det klara samband mellan att barn vistas i en miljö som är ”rik på skrift”, vilket 

socioekonomiskt starka elever oftare gör, och deras läs och skrivinlärning (Cummins, 2017). Myrberg 

(2007) beskriver hur en sådan skillnad tenderar att öka genom att tidiga läsare har en bra grund för att 

läsa mer, något som skulle kunna förebyggas med tidiga insatser redan under förskoleåren. Förskola 

tidig intervention (Vetenskapsrådet, 2015) belyser att forskning om segregation, migration och 

etnicitet kopplat till förskolan är starkt begränsad men hänvisar till Vallberg Roth och Månssons 
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(2008) studie som visar hur innehållet i utvecklingsplaner skiljer sig och snarare tenderar att förstärka 

skillnader beroende på det socioekonomiska område förskolan är lokaliserad. I resurssvaga områden 

handlar innehållet i utvecklingsplanerna om barns språkliga och sociala utveckling medan det i 

resursstarka och mer homogena områdena visar sig handla om kunskapsinnehåll som matematik, 

svenska, musik, hälsa och idrott (ibid.).  

 

Samtidigt som det verkar finnas en koppling mellan kvalité i förskolan och utjämnade av sociala 

skillnader beskriver Skolinspektionen (2018) en bristande likvärdighet mellan olika förskolor vilket 

riskerar att inte ge vissa barn, som är i störst behov av förskolan, den kvalité som de skulle behöva. 

Sveriges kommuner har ansvar att fördela resurser till förskolan på ett sätt att det kompenserar för 

socioekonomiska skillnader. Dock visar Skolinspektionen (2016) på hur många kommuner upplever 

en svårighet med att veta vad de ska efterfråga för effekt av en kompensatorisk fördelning. Vilka de 

kvalitéer är som skapar en kompensatorisk effekt i förskolan och vilka skillnader i förutsättningar som 

ska uppvägas med hjälp av extra resurser är även frågor som ställts i de studier som vi lyfter i avsnittet 

tidigare forskning.  

 

Ur ett specialpedagogiskt perspektiv känns engagemanget för olika marginaliserade grupper naturligt 

samtidigt som det finns en relation mellan diagnoser, som adhd och dyslexi, och socioekonomiska 

förhållanden (Jobér, 2015). Det kan även tilläggas att skolelever som har stödundervisning eller 

åtgärdsprogram är överrepresenterade bland elever där ingen av föräldrarna har en eftergymnasial 

utbildning (SCB, 2018). Dock menar Sivertun (2006) att ett specialpedagogiskt perspektiv som i för 

stor grad intar ett individperspektiv istället för att kritiskt förhålla sig till en makt- och 

dominansproblematik inom skolan, riskerar att medverka till social utslagning. 

 

För att sammanfatta denna bakgrund och tydliggöra uppsatsens problemområde: har uppsatsen sin 

utgångspunkt i förskolans möjlighet att verka kompenserande, kopplat till skillnader av barns 

skolprestationer, utifrån social klass. I linje med detta, även hur bostadssegregationens uppdelning av 

barnen utifrån social klass och etnicitet inom förskolan påverkar villkoren för alla barns lärande. 

 

Begrepp 

Segregation: innebär en social differentiering med en geografisk uppdelning av olika 

befolkningsgrupper (Bunar, 2001; Social rapport, 2010) Forskning rörande förskolan kopplat till 

segregation kommer onekligen att föra med sig olika perspektiv och begrepp beroende av vilka 

faktorer av befolkningsgrupper som fokuseras. 

 

Etnicitet och social klass samt närliggande begrepp: De två vanligaste och mest diskuterade 

bakgrundsfaktorerna borde i en svensk kontext vara etnicitet och social klass. Bunar (2001) beskriver 

en komplex korrelerande samverkan mellan etnicitet och klass, beroende av bland annat ekonomisk 

status och diskriminering. I följande forskningsöversikt kopplat till den segregerade förskolan kommer 

därav forskning rörande både etnicitet och social klass i, främst förskola men även inom skolan, att 

vara intressanta samt även närliggande begrepp som: socioekonomisk status, mångfald, mångkultur, 

social bakgrund, sociala skillnader. 

 

Socioekonomisk status/position/index används lite olika i olika sammanhang men oftast för att 

synliggöra skillnader utifrån föräldrars inkomst, utbildning, yrke och civil status, karaktären på 

boendet (Russel, Ford, Williams & Russel, 2016 ; Hegelund, Flensborg-Madsen, Vassard, Nicklasen 

& Lykke Mortensen, 2018). 

 

Social klass: Jobér (2015) menar att social klass tar mer hänsyn till komplexiteten mellan individer, 

grupper och strukturer och inte enbart visar på vilka egenskaper, ekonomi eller kunskapsnivå en 

person har.  
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Sociala skillnader: beskriver levnadsförhållanden kopplat till social klass exempelvis inom områdena: 

välbefinnande och hälsa, uppväxtvillkor och utbildning, arbete och försörjning, boende och stadsmiljö 

samt demokrati och trygghet (Kommissionen för ett hållbart Stockholm, 2015) 

Tidigare forskning 
Detta avsnitt inleds med att beskriva några viktiga begrepp kopplat till den tidigare forskning som 

presenteras i studien. Därefter delas avsnittet i fyra underrubriker som handlar om viktiga områden 

utifrån syftet för studien och som återfinns i diskussionsavsnittet för att behålla den röda tråden genom 

uppsatsen.  

 

Villkor för alla barns lärande - Social klass och barn i behov av särskilt 

stöd 

I bakgrunden har vi beskrivit hur social klass har en inverkan på hur väl barn lyckas i skolan. Det 

verkar samtidigt finnas ett samband mellan elevers behov eller upplevda behov och social klass. I 

ljuset av detta visar flera studier på ett samband mellan lägre social klass och en ökande 

diagnostisering av ADHD. I en metastudie av Russell et al. (2016) belyser de att 35 av de 42 studier de 

gått igenom visar på ett samband mellan ADHD och socioekonomisk status. Författarna diskuterar att 

många olika riskfaktorer dock korrelerar med både ADHD och låg socioekonomisk status vilket gör 

det svårt att veta vilka olika faktorer som påverkar varandra och hur. Exempel på de olika inverkande 

faktorerna är: hur aktiva föräldrarnas föräldraskap är, rökning under graviditet eller att utsättas eller 

utsätta andra för mobbning. 

 

I en dansk långitudinell kohortstudie (Hegelund et al., 2018) som undersökt socioekonomisk position, 

vilket här avser utbildningsnivå, och kopplingen till en eventuell ADHD diagnos hos det egna barnet 

visade på starka samband. Det visade även att en förbättrad socioekonomisk position från barndom till 

vuxen sannolikt minskar risken för diagnostisering av ADHD hos det egna barnet och tvärtom, att en 

bibehållen eller lägre socioekonomisk position ökar risken avsevärt för att det egna barnet ska få 

diagnos ADHD. Svårigheten är dock att säga vad som är beroende av familjesituation eller att fler 

diagnoser sätts. En diagnos som har lyfts fram som både oberoende av och beroende av socioekonomi 

är autism. Rai et al. (2012) beskriver utifrån tidigare internationell forskning ett komplext förhållande 

mellan autism och socioekonomi. De hänvisar till amerikanska studier som visat på att barn till 

föräldrar med stark socioekonomisk position oftare fått en autismdiagnos. En möjlig förklaring till 

detta är att alla inte haft samma tillgång till hälso- och sjukvård. Dock beskriver de ett motsatt 

förhållande utifrån andra studier från länder som har subventionerad allmän hälso- och sjukvård. I 

deras egen svenska studie visas på att barn till föräldrar med låg inkomst och hantverksmässiga yrken 

hade en högre risk för autism än de med hög inkomst och andra yrken. Dock hittade de inget samband 

utifrån föräldrars utbildning. 

 

Statistik från SCB (2018) visar hur det finns en överrepresentation av skolelever som får 

stödundervisning eller har åtgärdsprogram där ingen av föräldrarna har en eftergymnasial utbildning. I 

en finsk studie visar Kivirauma, Klemelä och Rinne (2006) på en liknande relation av hur 

specialpedagogiska insatser kan kopplas till social bakgrund: att det finns en överrepresentation av 

barn från lägre social klass som hamnar i specialpedagogiska program. 

 

Ökade skillnader är något som främst blir tydliga högre upp i skolåldern när barnen börjar få betyg. 

Samtidigt tyder mycket på att dessa olikheter även syns i mötet med förväntningar hos förskolan och 

de tidiga skolåren, i mötet med personalens normativa föreställningar om barns utveckling. Vilka 

behov barnens anses ha måste dock relateras till kraven som skola och förskola ställer. Resultaten från 

Lundqvist, Allodi Westling och Siljehags (2015) studie belyser hur barn som anses vara i behov av 

särskilt stöd ökar i de tidiga skolåren. Utifrån en kartläggning av 56 barns väg från förskola upp till 

årskurs ett visar de på hur barn som anses vara i behov av särskilt stöd ökade genom förskoleklass och 
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årskurs ett. De möjliga orsaker som författarna diskuterar är: högre skolspecifika krav i skolan samt att 

förskolepersonalen i den mer inkluderande förskolan kan ha andra föreställningar om vad som kan 

anses vara inom normalspannet av barns utveckling. Utifrån detta kan även tänkas att de skillnader i 

krav och förväntningar som förskola och skola har kan skapa problem för vissa barn och göra att inte 

alla barn är lika förberedda inför skolstart och då eventuellt ge social klass en större inverkan. En fråga 

i sammanhanget blir om förskolan kan ha en inverkan att genom tidiga insatser förebygga skillnader 

utifrån social klass hos barnen senare i skolåren och förbereda alla barn inför en kommande skolgång. 

En kvalitativ kompensatorisk förskola - förskolan som socialt 

utjämnande  

Flertalet internationella studier pekar på förskolans möjligheter att utjämna skillnader utifrån social 

bakgrund hos barnen senare i skolåldern. Flera av dessa är longitudinella studier som med kvantitativa 

metoder mätt sambandet mellan förskolebarns vistelse i förskolan och kunskaper senare i skolan. I en 

studie från USA har Chang, Singh, Filer och Sung (2009) undersökt de longitudinella effekterna av 

barns vistelsetid på förskola. I likhet med tidigare studier visar de att heldagsnärvaro i förskolan 

underbygger och utvecklar barns språkutveckling och litteracitet inför start i grundskolan. Författarna 

menar att resultaten från studien som visar på de positiva effekter som heldagsnärvaro har, kopplat till 

barn utifrån låg socioekonomisk status och etnicitet, är viktiga och ger tyngd till debatten om för- och 

nackdelar med heldagsvistelse i förskolan. I en liknande engelsk studie visar projektet Effektive Pre-

school and PrimaryEducation (EPPE) på en relation mellan en kvalitativ förskola, barns lärande och 

socialt beteende senare i skolan samt att denna effekt är störst på barn som kommer från mer 

ogynnsamma förhållanden (Sylva et al., 2011). Genom en studie utförd på mer än 3000 barn har de 

visat på en signifikant effekt av förskolekvaliténs betydelse för barns kunskaper i engelska och 

matematik samt socialt beteende vid sju och elva års ålder. Vidare har de jämfört detta med faktorer 

för barnens lärmiljö i hemmet kopplat till exempelvis läsning, skapande, lekaktiviteter och möte med 

bokstäver och siffror. Resultatet visar på att en kvalitativ förskola har störst effekt för de med en svag 

lärmiljö i hemmet. Även om dessa studier lyfter fram förskolans kompensatoriska potential är det mer 

komplext att visa på vad som när denna effekt. I EPPE visas på ett samband mellan kvalité och lärande 

högre upp i åldrarna. Det bör tydliggöras att kvalitén av förskolorna mäts utifrån en mängd olika 

parametrar och det är oklart vilka av dessa som faktiskt bär med sig en utjämnande effekt. Det kan 

även tänkas att kvalité och grunden för att uppnå denna kvalité kan variera utifrån olika lokala 

förhållanden. Studien är ändå tydlig i att visa på att likvärdig kvalité i förskolan är viktig för att 

minska sociala klyftor och att förskolan i annat fall riskerar att reproducera skillnader utifrån social 

klass mellan barnen. Det bör även nämnas att det är svårt att veta hur dessa studier förhåller sig 

svenska förhållanden med tanke på olikheter i utbildningssystem och även skillnader i de olika 

ländernas sociala klassförhållanden. 

 

Havnes & Mogstad (2011) undersöker i en kohortstudie, 1975 - 2006, implementeringen av den 

statligt subventionerade norska förskolan och vilka effekter på barns utbildning som kan utläsas av 

denna. De har dock inte undersökt god kvalité i förskolan men studien visar ändå på 

förskoleverksamhetens goda effekter på barns utveckling och lärande både på kort och lång sikt. I 

synnerhet sågs god inverkan på barn till lågutbildade mödrar och särskilt flickor då det handlade om 

att komma ut i yrkeslivet och bli oberoende av välfärdsstöd. Det skulle kunna tolkas som att 

förskolans verksamhet ger barnen en god grund för en fortsatt skolgång, framtida yrkesval och att 

kunna göra en “klassresa” i vuxenlivet (ibid.) 

Olika förväntningar och bemötande: ett hinder för likvärdiga 

förutsättningar? 

Även om flera studier visar på förskolans utjämnande potential, finns det andra studier som påvisar 

reproduktiva element utifrån social klass och etnicitet inom förskolan. Dessa är ofta etnografiska 

studier som visar på hur förväntningar och bemötanden från pedagoger skiljer sig utifrån barnens olika 

sociala bakgrund. 
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I en etnografisk studie av Lunneblad (2006) har han undersökt hur en förskola i ett multietniskt 

område arbetar, baserat på ett mångkulturellt arbetssätt. Utifrån studiens resultat argumenterar han för 

att det finns svårigheter inom förskolan med att lyfta kulturell mångfald till förmån för barnens 

identitetsskapande. Istället visar studien på hur förskolans planerade arbete med kulturell mångfald 

görs till en angelägenhet endast för “de andra” “invandrarbarnen” men även hur mångfalden i den 

vardagliga praktiken många gånger osynliggörs. Emellertid visas även på lyckade exempel med att 

lyfta den pedagogiska mångfalden där pedagogerna istället fokuserade på alla barnens “hemkultur”. 

 

Liksom förskolors svårigheter med att hantera kulturell mångfald lyfts skillnader i förväntningar på 

elever upp som bidragande orsak till samhällelig reproduktion utifrån social klass. Andersson Varga 

(2014) beskriver utifrån analyser av elevernas skrivuppgifter hur elever i gymnasieskolans 

skrivundervisning möter olika förväntningar utifrån social klass och vilket program de går, samt 

argumenterar för att detta har en påverkan på elevernas skrivutveckling. Exempelvis belyser hon hur 

eleverna som går el-programmet fick förenklade skrivuppgifter som syftade till att reproducera 

kunskap på en nivå som låg under många elevers utvecklingszon. Douglas, Ready och Chu (2015) 

visar på hur pedagoger i amerikanska kindergarten generellt underskattar förmågor hos barn från lägre 

social klass och barn med annat modersmål än engelska samt att de som överskattas av pedagogerna 

tenderar att lära sig mer. Utifrån tester av 14 000 barns litterära förmågor vid olika tillfällen och 

genom att jämföra dessa med pedagogers uppfattningar av barnens förmågor, kunde de visa hur en stor 

del av skillnaden utifrån social klass och modersmål även kan förklaras med att pedagogerna generellt 

underskattar barn utifrån dessa gruppers förmågor. I en etnografisk studie på en dansk förskola visar 

även Palludan (2007) på problematiken med olika förväntningar och hur pedagogerna bemöter barnen 

olika utifrån social bakgrund. I resultatet beskriver hon hur barnen med annat modersmål än danska 

tilltalades på ett mer instruerande sätt och som objekt för pedagogers lärandepraktik, medan barnen 

med danska som modersmål tilltalades på ett sätt som inbjöd till konversation, byggd på ett mer 

relationellt givande och tagande. På ett liknande sätt synliggör Vallberg Roth och Månsson (2008) 

olika syn på barn utifrån olika bakgrundsfaktorer inom förskolan. Med utgångspunkt i en kritisk 

analys av individuella utvecklingsplaner i svensk förskola och förskoleklass menar de att 

upptagningsområdet tycks ha en betydelse för personalens förväntningar och vad de väljer att fokusera 

på samt att de i mer homogena stadsdelar har ett större fokus på ämnesinriktat kunskapsinnehåll 

medan mer heterogena stadsdelar har större fokus på fostran och det svenska språket. Liksom Vallberg 

Roth och Månsson vittnar Stirrup, Evans och Davies (2017) om en skillnad av praktik utifrån 

bostadsområdet som förskolan är situerad i. Baserat på observationer av tre engelska förskolor som 

skiljer sig stort i form av barnens sociala bakgrund har författarna jämfört vilka typer av 

förskoleaktiviteter pedagogerna och barnen engagerar sig i. Studien visar på hur barnen i förskolan 

som låg i området med högre socioekonomisk status i mycket större utsträckning engagerade sig i 

“academic play”: rollekar, pussel och konstruktionslekar vilket sannolikt innebär ett aktivt deltagande 

i samtal med pedagoger. I förskolorna med lägre socioekonomisk status engagerade sig barnen i 

istället i större utsträckning i “physical play”: lekar av mer fysisk karaktär som klättring, cykling och 

att jaga varandra samt att pedagogerna i högre utsträckning uppehöll sig vid barnens uppförande. Man 

kan dock fråga sig hur mycket av skillnader i praktik och bemötande som beror på förväntningar från 

pedagogerna och hur mycket som beror på faktiska upplevda behov utifrån olika bostadsområden och 

social bakgrund. Palludan (2007) resonerar om att en viss del av det mönster hon såg kan förklaras 

utifrån pedagogers ärliga försök att lägga sig på en lagom nivå utifrån olika barns språknivå. Samtidigt 

menar hon att det inte kan vara hela sanningen då detta mönster även är tydligt i relation till barn med 

annat modersmål än danska men ändå behärskar danska på en mer avancerad nivå. Istället föreslår hon 

att det snarare handlar om pedagogernas generaliserade förväntningar på barnens olika språknivåer 

samt även, med stöd hos Bourdieu, hur barnen med danska som modersmål i större utsträckning har en 

“känsla för spelet”. Hon menar att de i högre utsträckning använder sig av små subtila 

handlingsmönster som stämmer överens med pedagogernas föreställningar om konversationen: som att 

tala lagom högt, prata vid rätt tillfällen under samtalet och att fysiskt ställa sig rätt i förhållande till 

pedagogerna.  

 

Liksom Palludan (2007) belyser Stirrup et al. (2017) hur kulturella skillnader utifrån social bakgrund 

påverkar barns möte med förskolan men diskuterar istället hur olikheter utifrån de olika 
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bostadsområdena kopplat till engelska styrdokument och menar att finns en större samklang mellan 

medelklassens kulturella arv och vad som värdesätts i styrdokument samt utbildningsväsendet i stort. 

En fråga som väcks i sammanhanget är hur pedagoger bör se på dessa skillnader i praktik kopplat till 

att skapa liknande förutsättningar för alla barn inför en kommande skolstart. Vilka effekter har en 

sådan skillnad i praktik och förväntningar på barnens möjligheter längre upp i skolan samt hur kan 

skol- och förskolepersonal göra en faktisk skillnad för dessa elever?  Andersson Varga (2014) 

diskuterar möjligheten att ha liknande förväntningar på alla elever genom att anpassa undervisningen 

till eleverna. I hennes studie gör hon en jämförelse mellan handelsprogrammets och el-programmets 

skrivuppgifter. I dessa program hade eleverna en liknande social bakgrund, men handelsprogrammets 

elevuppgifter var mer kognitivt utmanande, vilket Vargas menar möjliggordes genom att dessa  

uppgifter även var tydliggjorda med utgångspunkt i elevernas behov.  

 

I och med att flera av dessa studier är av kvalitativ art och då sannolikt beroende av den kontext de är 

gjorda i är det svårt att veta hur dessa resultat går att generalisera till den svenska förskolan i stort. I 

förhållande till Stirrup et al. (2017) studie måste man även fråga sig hur mycket av deras resultat som 

beror på typ av upptagningsområde och hur mycket som skulle kunna förklaras med individuella 

skillnader mellan förskolor. 

Det ojämlika samhället - ett likvärdighetsproblem 

Ainscow, Dyson, Goldrick och West (2012) menar dock att frågor om likvärdighetsproblem inte har 

en enkel lösning men att en framkomlig väg är att inta ett undersökande arbetssätt till dem, där 

skolpersonal har dessa frågor under lupp. Likafullt måste medges att även om förskolan kan vara mer 

eller mindre kompensatorisk är problemet med ojämlikhet större än att det kan begränsas till arbetssätt 

kopplat till den enskilda skolan och förskolan. Det kan sannolikt ses i ljuset av att politiska frågor och 

beslut hamnar hos personalen i förskolan och skolan, i form av läroplaner och målformuleringar, och 

att politik och mål utan tvivel tolkas på olika sätt inom och mellan de enskilda förskolorna och 

skolorna. 

 

En rad olika interagerande processer mejslar sig in i skolans värld utifrån exempelvis 

socioekonomiska och kulturella skillnader som behöver tas i åtanke i kommunernas planering för 

likvärdig utbildning. Det skulle även kunna appliceras på och inkludera förskolornas organisation för 

likvärdighet. Ainscow et al. (2012) framhåller fem organisatoriska utvecklingsområden för att utjämna 

skillnader inom kommuner. 

 

1. Skolor behöver samarbeta 

2. Det behövs ett lokalt ledarskap där likvärdighet mellan skolor står i fokus för att organisera och 

koordinera ett samarbete med vinning för alla inblandade. 

3. Utveckling inom skolor behöver hänga ihop med kommunövergripande organisering av 

socioekonomiska satsningar, ett mer holistiskt synsätt på likvärdighet. 

4. Nationella riktlinjer och ramverk måste formuleras så att de uppmuntrar lokala engagemang. Utan 

nationell policy och ramverk för skolors samverkan för likvärdig utbildning för alla elever 

kommer tyngdpunkten fortfarande ligga på de enskilda skolornas egna ekonomi och tävling 

sinsemellan om mätbara kunskapsresultat.  

5. Likvärdig utbildning måste speglas mot en utveckling av ett rättvist samhälle. 

 

Slutsatsen blir att det behövs mångdimensionella strategier för att tackla likvärdighetsproblem med 

början i det lokala engagemanget i och mellan skolor och fortsätta uppåt och utåt mot att skapa 

nationella strategier för att skapa ett likvärdigt samhälle på lång sikt (ibid). 

Bunar (2001) studerar situationen i några mångkulturella och socioekonomiskt svaga områden i 

Stockholm och undersöker vilka effekter boendesegregationen och genomförda politiska satsningar på 

integration fått på skolorna i området. Studien visar att den mångkulturella skolan i praktiken har 

kommit att kopplas till låg status, problem och invandrartäthet vilket inte var den politiska intentionen. 
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Även Helldin (2007) belyser samma problemområde och framhåller att ett specialpedagogiskt 

kompensationstänk byggts in i välfärdsstatens byråkratiska system genom att “ge mer till dem som 

behöver det”. Han påpekar att en kompenserande pedagogik är kortsiktig och inte tar tag i de orättvisa 

strukturer som upprätthåller skolsystemet. Vidare framhåller han att kompenserande pedagogiska 

konstruktioner är svåra att bortse från för att de behövs, av både teoretiska och ideologiska skäl, för 

dem som är missgynnade. Tyvärr har den här logiken en avigsida, menar han, då den är ständigt 

flexibel och bottenlös.  

 

Skolan, historiskt, är en arena för maktkamp mellan sociala grupper där maktordningen i samhället 

upprätthålls (Bunar, 2001). I ljuset av detta reproduceras även normer om klass, kön och etnicitet i 

skolan. Skolans rykte, status och prestationer hänger ihop med det bostadsområde som den hör till 

vilket blir ännu en betydelsefull faktor för hur skolan speglar bostadsområdet och förutsättningar för 

lärande ur ett mångkulturellt perspektiv. Helldin (2007) påpekar att det är kostsamt att ta tag i och 

förändra strukturer vilket även de mer privilegierade i samhället ifrågasätter då det missgynnar de egna 

barnens utbildningsresurser. Varje skola är idag konkurrensutsatt och styrd av den egna hårt pressade 

budgeten. På så sätt vidmakthålls normer och hierarkier samt gör det svårt att jobba långsiktigt mot en 

human skola och likvärdighet.   

Sammanfattning tidigare forskning 

Det verkar finnas ett samband mellan vilket behov av särskilt stöd ett barn har och vilken social 

bakgrund barnet kommer ifrån (Russell et al., 2016; Hegelund et al., 2018; Rai et al., 2012; Kivirauma 

et al., 2006; SCB, 2018). I utbildningssystemet finns en ambition att utjämna skillnader mellan olika 

barn. Ofta beskrivs dessa skillnader utifrån de enskilda barnens behov, vilka upplevs tydligare i takt 

med att barnen börjar skolan och som skulle kunna relateras till olika krav som förskola och skola 

ställer på barnen (Lundqvist et al., 2015). En specialpedagogisk ansats kan tänkas ligga på hur dessa 

skillnader som barnen kommer till skolan med skulle kunna mildras genom tidiga insatser och en 

utjämnande pedagogik.  

  

Internationella longitudinella studier visar på förskolans potential som socialt utjämnande (Chang et 

al., 2009; Sylva et al., 2010) genom att bl.a. vistelsetid och kvalité kan kopplas till lärande för barn 

som kommer från socialt ogynnsamma förhållanden, både på kort och på lång sikt. Det skulle kunna 

visa på att en likvärdig förskola är preventiv för att minska sociala klyftor och återskapa sociala 

skillnader mellan barnen. Det är emellertid utifrån dessa studier oklart vilka kvalitéer som skapar 

denna utjämnande effekt likväl som andra studier visar på hur skillnader utifrån social klass kan 

reproduceras inom förskolan.  

  

Både svenska och internationella studier från skola och förskola visar skillnader i förväntningar på 

barn och ofta lägre förväntningar på barn från en socialt utsatt bakgrund vilket kan påverka 

förutsättningar för deras kunskapsutveckling (Andersson Varga, 2014; Vallberg Roth & Månsson, 

2008; Stirrup et al., 2017; Palludan, 2007). Dessa beskrivs som olika bemötanden och förväntningar av 

barn utifrån social klass och etnicitet, men relateras även till hur medelklassens kulturella arv 

samspelar bättre med vad som varderas som högt inom utbildningsystemet (Stirrup et al., 2017). En 

fråga som väcks i sammanhanget är hur förskolans personal kan och bör förhålla sig till barnens 

skillnader utifrån social klass och etnicitet. I en etnografisk studie visar Lunneblad (2006) hur det kan 

finnas svårigheter för förskolepersonal att lyfta den kulturella mångfald som finns inom barngruppen 

och att det finns en risk att mångfald endast blir en angelägenhet för “de andra“ “invandrarbarn” eller 

att den helt osynliggörs. Han visar även på lyckade exempel där mångfalden av hela barngruppen 

synliggörs och på ett positivt sätt. Utifrån sin studie inom gymnasieskolan argumenterar Andersson 

Vargas (2014) för att läraren har ett visst handlingsutrymme kopplat till elevernas olika 

kunskapsnivåer, och kan ha höga förväntningar på alla barn om läraren även ser till att uppföra 

stödstrukturer anpassade till eleverna.  

  

Trots den politiska ambitionen att ålägga utbildningsväsendet uppgiften att vara socialt utjämnande, 

vittnar flera studier om begränsade möjligheter för enskilda skolor och förskolor att själva hantera och 
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kompensera för konsekvenser kopplade till segregation och sociala skillnader. Bunars (2001) studie 

från den mångkulturella skolan visar på en skolhistoria av att vara en arena för maktkamp mellan 

sociala grupper där maktordningen i samhället reproduceras. Skolan i det socialt utsatta området 

speglar bostadsområdet och förutsättningar för lärande kopplas till rykte, status och prestationer. Det 

bör ses i ljuset av politiska beslut som tas och hamnar hos personalen i skola och förskola bl.a. i form 

av läroplaner och målformuleringar som ska tolkas och bearbetas. Denna tolkning görs utan tvivel på 

olika sätt mellan och inom skolor och förskolor vilket kan bidra till ett likvärdighetsproblem då det 

även är kopplat till den lokala budgeten som sannolikt påverkar vilka insatser som kan göras. Ainscow 

et al. (2012) belyser utifrån sin studie fördelen med att skolor behöver samarbeta på olika nivåer i och 

mellan skolor men även utöver detta i det lokala samhället för att utjämna sociala skillnader och skapa 

likvärdighet i utbildningen. Helldin (2007 ) lyfter på ett liknande sätt fram den svenska skolan som har 

en hårt pressad budget vilket gör att skolor i socialt utsatta områden har svårt att sätta in resurser för 

att kompensera för det skillnader som krävs för en likvärdig utbildning. Samtidigt menar han att ett 

kortsiktigt kompensationstänk byggs in i utbildningssystemet i vilket enskilda elever och barns behov 

hamnar i fokus istället för stora strukturella orättvisor som föder ojämlikhet. Skolan finns idag på en 

konkurrensutsatt marknad och att samarbeta mellan skolor kan tänkas svårt att motivera i kampen om 

den egna ekonomin trots att varje skola har samma mål att varje elev ska lyckas. Även om Ainscow et 

al. (2012) visar på en möjlighet för enskilda skolor att till viss del råda bot på likvärdighetsproblem 

menar de att jämlikhet inom skolan kommer att vara beroende av ett mer jämlikt samhälle. 

Teoretiska utgångspunkter 
I detta avsnitt beskrivs de teoretiska utgångspunkter som ligger till grund för denna uppsats. De 

används senare i diskussionsdelen för att analysera resultat, men ska även ses i relation till den 

problembeskrivning som arbetet grundar sig i. 

 

Specialpedagogiskt fokus på sociala skillnader 

Specialpedagogik lyfts ofta fram som ett komplext och mångfacetterat forskningsområde med en 

utgångspunkt i olika teoretiska perspektiv och forskningsdiscipliner. Fischbein (2007) beskriver tre 

inriktningar på specialpedagogisk forskning med ursprung i olika vetenskapsteoretiska utgångspunkter 

som har fokus på processer kopplat till: riskfaktorer och individuell utveckling, ledarskap och 

grupprocesser, samhälle och utslagning. På ett liknande sätt i relation till specialpedagogisk forskning 

belyser även Haug (2016) inkluderingsbegreppet som komplext och beskriver olika synsätt på 

inkludering som: den smala och den breda definitionen. Den smala definitionen har främst fokus på 

inkludering med fokus på elever med olika handikapp eller diagnoser och att möta deras sociala och 

undervisningsrelaterade behov samt att dessa elever rumsligt inkluderas inom ramen för ordinarie 

undervisning. I den bredare definitionen, som Haug skriver fram, används inkluderingsbegreppet i 

istället i relation till alla elever och barn som riskerar marginalisering, utstötning eller att helt enkelt 

inte klara av skolan oavsett om orsaken till detta har med handikapp, diagnoser, kön, etnicitet, social 

klass eller annat att göra. Utifrån en sådan bredare definition måste även specialpedagogiken och 

specialpedagoger se till olika faktorer och ha ett bredare synsätt på barns misslyckande i skola och 

förskola i vilket de inte enbart uppmärksammar individuella skillnader hos barnen utan även 

reflekterar över hur stora samhällsstrukturer påverkar grupper av barn. I och med att denna uppsats 

kommer att behandla skillnader i undervisning och lärande utifrån barnens sociala bakgrund, 

positionerar den sig i den specialpedagogiska forskningsansats som enligt Fischbein (2007) belyser 

samhällsaspekter och social utslagning samt i linje med den breda förståelse av inkludering som Haug 

(2016) beskriver. 

Social reproduktion 

Den teoretiska ansatsen i denna uppsats har å ena sidan sin utgångspunkt i problematiken med att 

social klass har blivit en allt mer betydande faktor för hur väl barnen klarar skolan, å andra sidan hur 

det kan förstås och eventuellt motverkas inom ramen för förskolans strävan för likvärdig utbildning. 
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Den teoretiska utgångspunkten bör således grunda sig i teorier som behandlar hur sociala skillnader 

reproduceras inom skola och förskola. Den teoretiker som kanske starkast förknippas med den sociala 

reproduktionen inom utbildningssystemet är Pierre Bourdieu som behandlar hur övre 

samhällsklassernas handlingsmönster, habitus, reproduceras som önskvärda och högt värderade 

(Bunar, 2001). Detta skapar ett förhållande där mindre bemedlade/kapitalstarka grupper inte är lika 

förtrogna med det symboliska/kulturella/språkliga kapital som är högt värderade inom skolans värld. 

Nämnda kapitalformer är centrala begrepp inom Bourdieus teoretiska tankemönster, och till skillnad 

från att enbart använda kapitalbegreppet för att beskriva värden av ekonomisk art innefattar Bourdieus 

kapitalbegrepp även bl.a. symboliskt kapital. Broady (1990) beskriver det symboliska kapitalet som ett 

övergripande kapitalbegrepp och som berör det som av sociala grupper ges ett värde. Detta bör inte ses 

som ett fast bestämt objektivt värde som är helt oföränderligt, utan snarare ett socialt tillskrivet värde. 

En form av symboliskt kapital, som kanske också är det mest centrala för denna uppsats, är det 

kulturella kapitalet. Broady menar att det ska förstås i relation till samhälleliga dominansförhållanden 

och som tillskrivs ett värde av större delen av samhället men särskilt av dominerande samhällsklasser. 

Exakt vad som värderas högt bör dock ses som relativt kontextbundet utifrån samtid och 

samhällskontext. Det vore ett misstag att direkt översätta Bourdieus resultat till svenska förhållanden, 

istället borde begreppen användas för att se hur strukturer verkar i olika samhällen. Det kulturella 

kapitalet kan handla om musik och litteratursmak, utbildningsnivå eller examen från högt värderade 

institutioner. Icke desto mindre kan det kopplas till det kanske viktigaste inom utbildningssystemet 

d.v.s. förtrogenhet med ett sätt att prata och skriva som premieras inom skola och utbildning, nämligen 

språkligt kapital (Bourdieu och Passeron, 2008).  

 

Ett fokus på social klass och bostadssegregation är något som ofrånkomligen, i dagens multikulturella 

samhälle, blir starkt förknippat med etnicitet. Bunar (2001) använder sig av Bourdieu för att förstå hur 

social klass och bostadssegregationen reproduceras i skolan. Han beskriver hur Bourdieu använder sig 

av sitt begrepp ”sociala förvisningställen” för att, utifrån multikulturella storstadsförorter, visa hur 

segregation utifrån kapitalstyrka fördjupar kapitalfattigdom i dessa områden särskilt i förhållande till 

språkligt, kulturellt kapital.  

 

Bunar (2001) tar upp kritik som riktats mot Bourdieus teoribildning som att vara deterministisk men 

påpekar samtidigt att det knappast går att förneka utifrån den observerbara sociala verkligheten att 

social reproduktion är ett faktum att förhålla sig till. Det som likväl behöver förtydligas är att de 

strukturer som beskrivs, den sociala reproduktionen, just bör ses som strukturella villkor och inte som 

deterministiska utifrån ett individperspektiv. Jobér (2015) beskriver hur forskning med grund i 

statistiska strukturella kategorier kan riskera att skapa bilden av barn som förutbestämda utifrån dessa 

kategorier. Även om bakgrundsfaktorer har stor genomslagskraft på en grupp av individer ska den inte 

ses som helt bestämmande för den enskilda individens möjlighet till social rörlighet. 

Metod 

Metodavsnittet kommer att beskriva hermeneutisk analysmetod, motivera metodval, redogöra för 

deltagare i studien och beskriva genomförandet av intervjuerna, datainsamling samt transkribering, 

bearbetning och analys av data. I slutet förs en diskussion om studiens reliabilitet och validitet samt 

metodkritik. 

Hermeneutisk analysmetod 

Hermeneutik kan användas för att tolka, förstå och förmedla upplevelser av olika fenomen och är 

passande att använda när studiens syfte är att informanterna ges stort utrymme att berätta om egna 

upplevda fenomen. Det kan vara en fördel att ha kunskap om kontexten som informanterna berättar 
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om men det kan också påverka i motsatt riktning. Våra egna eventuella förutfattade meningar, 

övertygelser och fördomar behöver vi förhålla oss till genom hela tolkningsarbetet. Syftet har varit att 

ta fram teman relativt fristående från studiens teoretiska grundantaganden för att vid ett senare tillfälle 

analysera dessa fynd i relation till teorin. Det valet gjordes aktivt för att inte låta teorin helt få styra 

och överskugga studiens empiriska ansats. Vi har under tolknings- och analysprocessens gång hela 

tiden återgått till studiens data för att nyfiket söka det latenta innehållet i varje intervju. I resultatdelen 

är det intervjuutskrifterna av informanternas utsagor som tolkas utifrån en hermeneutisk utgångspunkt, 

men vi väljer att ha Bourdieus teoretiska ramverk tillsammans med tidigare forskning som 

analysverktyg för analysen i diskussionsdelen. Det kan förklaras som abduktion då det handlar om att 

pendla mellan data och teori för att göra tolkningar och jämförelser i sökandet efter förklaringar och 

mönster. Abduktion kan ses som ett sätt att resonera i situationer av ovisshet då något behöver 

förklaras eller förstås. Viktigt är dock att belysa att det är en tillfällig förklaring och att slutsatserna 

alltid är öppna för revision kopplat till nya data och förklaringar (Fejes & Thornberg, 2015; Kvale & 

Brinkmann 2014). 

 

I relation till hermeneutisk intervjutolkning skiljer Kvale och Brinkman (2014) på olika former av 

subjektivitet. Å ena sidan tendentiös subjektivitet, att forskaren enbart lägger vikt på det som stärker 

dennes tolkning. Å andra sidan perspektivistisk subjektivitet som innebär att även alternativa 

tolkningar, eller det som bryter mot forskarens tolkning, lyfts fram. I förhållande till detta har 

beskrivningarna i resultatdelen utformats på ett sätt att både likheter och skillnader mellan 

informanternas svar har lyfts fram och beskrivits. 

 

Metodval  
Vi har valt att genomföra studien med hjälp av kvalitativ intervju då vi anser att det är ett relevant sätt 

att söka svar på våra forskningsfrågor utifrån studiens syfte, som är kopplat till informanternas 

upplevelser och uppfattningar. Kvale och Brinkmann (2014) belyser vikten av att identifiera syftet för 

en intervjuundersökning för att kunna förankra beslut kring metodval genom hela forskningsprocessen 

fram till målet. För att få ett nyanserat och relevant underlag av informanternas upplevelser av villkor 

för alla barns undervisning och lärande valde vi att ta med två yrkeskategorier som arbetar i 

förskoleverksamhet, förskollärare och specialpedagoger. 

Studiens deltagare 

I och med att syftet för studien varit att synliggöra hur förskollärare och specialpedagoger upplever 

villkor för lärande i socioekonomiskt svaga bostadsområden har urvalet av informanter till 

intervjuerna utgått från att de arbetar som förskollärare och specialpedagoger i stadsdelar, kommuner i 

och utanför Stockholms stad som kan sägas kännetecknas av svag socioekonomi. (Polisen, 2019; SFS 

2018:151). I slutet av september 2019 skickade vi missivbrev (bilaga 1) via mail till förskolecheferna i 

de utvalda områdena att vidarebefordra till förskollärarna i sina enheter. Det gav begränsad utdelning 

så vi beslöt att även fråga före detta förskollärar- och specialpedagogkollegor som numera arbetar i 

socioekonomiskt svaga områden. Totalt fick vi tag på fyra förskollärare och sex specialpedagoger som 

var villiga att ställa upp på en intervju. I oktober mailade vi missivbrev till våra informanter för 

ytterligare information kring studien. Fejes och Thornberg (2015) beskriver det här förfarandet som ett 

icke-sannolikhetsurval då informanter rekryteras genom bekvämlighet eller tillgänglighet. En fördel 

med att vi vände oss till våra före detta kollegor var att vi till slut fick tag i informanter till vår studie. 

En nackdel skulle eventuellt kunna vara att de inte skulle känna sig helt bekväma med att berätta om 

känsliga ämnen då vi har den bakomliggande relationen till informanterna. Det kan även finnas både 

fördelar och nackdelar med vår kännedom kring de stadsdelar/kommundelar som informanterna är 

verksamma i. En fördel kan vara att vi har insikt i arbetssätt och att det kan bli färre missförstånd av 

informanternas utsagor. En nackdel kan dock vara att vi redan har en förutfattad uppfattning om 

villkor för lärande i dessa områden. Vi har dock försökt vara medvetna kring denna förförståelse och 

förhållit oss nyfikna på informanternas upplevelser. 
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Genomförande av intervju 

Informanterna har intervjuats i grupper av två till tre eller enskilt utifrån önskemål av informanterna 

och vad som har varit praktiskt genomförbart under veckorna 42 - 46, 2019.  De enskilda intervjuerna 

tog ca 45 minuter i anspråk och gruppintervjuer ca 60-80 minuter för att alla skulle få komma till tals 

rörande alla frågor. Initiativet till gruppintervju kom från några av informanterna själva då det var 

enklast för dem att frigöra sig från verksamheten på sin kontorstid samt att de arbetar på samma 

arbetsplats. På gruppintervjun med tre informanter deltog vi båda två då vi tänkte att det blir en längre 

intervju och det är lättare att hålla fokus då vi är två som intervjuar. Inför varje intervju har deltagarna 

fått information om att det är fria att avbryta om och när helst de så önskar. Vi har även frågat om lov 

att spela intervjun med ljudupptagning. Alla intervjuer har genomförts på informanternas arbetsplatser 

utom två enskilda intervjuer som utförts på intervjuarens arbetsplats. 

Intervjuerna har varit av halvstrukturerad art. En intervjuguide (bilaga 2) med tre olika teman samt 

förslag på följdfrågor har använts vid intervjutillfällena. 

De tre övergripande temana i intervjuguiden var:  

 

 Hur informanterna upplever villkor för undervisning och lärande utifrån ett socioekonomiskt 

perspektiv i bostadsområdet de arbetar i, samt vad de anser är viktigt att fokusera på i relation till 

detta bostadsområde. 

 Hur de arbetar för att skapa en likvärdig undervisning/likvärdiga förutsättningar för alla barns 

undervisning och lärande. 

 Vilka ytterligare resurser de anser skulle behövas för bättre kvalitet i förskolan kopplat till det 

bostadsområde de arbetar i. 

 

Det har medfört att vi som intervjuat har kunnat inta ett undersökande förhållningssätt till hur 

informanterna upplever, tycker och tänker rörande syftet och frågeställningarna för studien. 

 

 

Tabell 1: Information om informanterna och typ av intervju  

Informant  Typ av intervju – enskild eller i 

grupp  

Antal år som förskollärare 

respektive 

specialpedagog  

Antal år i Bostadsområdet  

Förskollärare 1  Enskild  7 år  4 år  

Förskollärare 2  Enskild  10 år  3 år  

Förskollärare 3  Grupp: med förskollärare 4    19 år  

Förskollärare 4  Grupp: med förskollärare 3   20 år  

Specialpedagog 1  Grupp: med Specialpedagog 2 

och 3 

20 år  6 år  

Specialpedagog 2  Grupp: med specialpedagog 1 

och 3 

15 år    

Specialpedagog 3  Grupp: med specialpedagog 1 

och 2 

9 år  5 år  

Specialpedagog 4  Enskild  5 år ½ år  

Specialpedagog 5  Grupp: med specialpedagog 6 ½ år ½ år  

Specialpedagog 6  Grupp: med specialpedagog 5 3 år  ½ år   
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Transkribering, bearbetning och analys av data 

En intervju är en social interaktion som inte helt går att översätta i skrift (Kvale & Brinkmann, 2014). 

Vid transkribering transformeras ord men inte ansiktsuttryck, kroppshållning och tonfall vilket för 

med sig att återgivningen av intervjuerna avkontextualiseras. Tätt efter varje intervju transkriberades 

ljudinspelningarna så ordagrant som möjligt och i sin helhet. Materialet avkodades så att det inte går 

att spåra vilka informanterna är eller var de är verksamma med tanke på konfidentialitet och 

anonymitet. Koderna förvarades på separat och låst plats. 

 

Vi tog del av varandras transkriberade utsagor och läste noggrant igenom materialet på varsitt håll. 

Nästa steg var att läsa texterna ännu en gång och anteckna de tankar och reflektioner som var och en 

fick för att sedan börja söka efter övergripande teman kopplat till vårt syfte. Efter det stämde vi av 

fynden med varandra. Vi hade inledningsvis nio olika teman som vi, utifrån syftet med studien, valde 

att smalna av till sju teman som vi lyfter i resultatdelen.  

  

Reliabilitet och validitet 
I relation till kvalitativ forskning är begreppen reliabilitet och validitet omdiskuterade då de 

härstammar från en positivistisk kvantitativ forskningstradition (Kvale & Brinkmann, 2014). I en 

kvalitativ intervjustudie som denna är det många faktorer kopplade till hur intervjupersonen ställer 

frågor och i vilken kontext intervjun utförs som kan påverka resultaten för studien. Det finns även 

faktorer kopplade till hur informanternas utsagor tolkas som på många sätt är knutna till den enskilde 

forskaren. Reliabilitet handlar om forskningsresultatens tillförlitlighet och konsistens och diskuteras i 

relation till huruvida resultatet kan reproduceras av andra forskare vid andra tillfällen. Validiteten 

behandlar både giltigheten och styrkan i den valda metoden, samt att metoden undersöker vad den 

avser att undersöka. Både i relation till validitet och reliabilitet kan graden av uppföljning och 

klargörande av informanternas svar ses som kvalitetskriterier men även att den som intervjuar 

kontrollerar med informanterna om de tolkningar som görs är rimliga (ibid). För att uppnå detta har 

fokus för intervjuerna varit att inta ett intresserat undersökande förhållningssätt till informanternas 

upplevelser och att gå vidare in i fördjupade samtal om de områden som tas upp. I och med det, har 

intervjufrågor och innehåll varierat något mellan olika intervjuer, samtidigt som det övergripande 

syftet ändå varit i centrum för varje intervju. För att öka reliabiliteten och validiteten på analysen i 

framtagandet av teman till resultatdelen, har vi i ett första skede utnyttjat det faktum att vi är två 

skribenter och analyserat transkriberingarna var för sig. Detta har gjort att vi fått syn på om vi haft 

olika tolkningar och om vi har sett olika saker ur empirin. Det kan dock vara värt att belysa att vi till 

stor del sett samma saker och de teman vi tagit fram oberoende av varandra till stor del varit lika. I 

relation till validitet är det även viktigt att det finns en tydlighet kring vad som undersöks, vilket i 

denna uppsats är informanternas upplevelser samt att dessa upplevelser senare satts i ett större 

perspektiv kopplat till teori och tidigare forskning. 

 

Metodkritik 
Alla metoder har sina begränsningar (Fejes & Thornberg, 2015). Denna uppsats har en kvalitativ 

ansats och resultaten som skrivs fram kan inte generaliseras till all förskoleverksamhet i Sverige utan 

bör ses som uttryck kopplade till de informanter som deltagit i studien. Det kan dock tänkas att 

resultaten är av intresse för andra verksamheter i andra stadsdelar/kommuner som kännetecknas av 

liknande förhållanden och social kontext. Även om kvalitativa intervjuer har passat vårt syfte med att 

synliggöra informanternas uppfattningar, bör det kanske förtydligas att en begränsning med denna 

metod är att den således inte undersöker vilka faktiska effekter olika pedagogiska angreppssätt har på 

skillnader utifrån social klass eller för barnens lärande på kort och lång sikt. 
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Informanterna i studien är intervjuade både enskilt och i grupper av två och tre. Att blanda 

gruppintervjuer med enskilda intervjuer i en studie kan sägas vara okonventionellt. Något som också 

till viss del måste sägas ha påverkat resultatet. I gruppintervjuerna kan informanterna påverka varandra 

i synen på det berörda området. En sak som blivit tydlig i de intervjuer som genomförts inom ramen 

för denna studie är hur informanterna i gruppintervjuerna har kunnat fylla i, bygga vidare på och 

reagera på de andra informanternas utsagor i samma intervju. Vid enstaka tillfällen har de även 

uppstått lägen där informanter uttryckt att de inte helt känt igen sig i andra informantens utsagor. En 

fördel med gruppintervjuerna kan vara att informanterna kan resonera med varandra om olika 

situationer och områden, vilket kan leda till andra insikter. En nackdel kan vara att enskilda 

informanter påverkas av andra informanters utsagor och åsikter. Enligt Kvale och Brinkmann (2014) 

kan en svårighet med att intervjua informanterna i grupp vara att intervjupersonen har mindre kontroll 

över intervjuns fokus. Dock har intervjugrupperna i denna studie enbart bestått av två eller tre 

informanter, och intervjun med tre informanter genomfördes med två intervjupersoner för att kunna ha 

bättre kontroll över fokus för intervjun. Att dessa olika intervjuformer blandas i samma studie kan 

troligtvis medföra att resultatet blir mer svårläst och svårtolkat för läsaren. Det kan troligtvis även 

medföra både att resultatet blir mer nyanserat om olika saker framträder ur de olika intervjuformerna, 

men även att det blir mer onyanserat om informanterna i hög utstäckning påverkat varandra. Det bör 

dock tillägas att studien inte gör anspråk på att göra en heltäckande beskrivning av alla tankar om 

villkor för utbildning och lärande i de berörda verksamheterna utan visar främst i stora drag vilka 

tankar om detta som informanterna upplever som viktiga.  

 

En avgränsning av studien är att förskollärare och specialpedagoger intervjuats. Det finns andra 

gruppers perspektiv som skulle ha varit intressanta att få med i studien, som barn, vårdnadshavare eller 

förskolerektorer. Valet av att enbart ha specialpedagoger och förskollärare som informanter har 

baserats på att dessa borde ha god inblick i verksamheten och villkoren för undervisning och lärande. 

Det är dock inte baserats på att det enbart är dessa gruppers perspektiv som varit intressanta, utan 

snarare att de praktiska ramarna för arbetet inte givit möjlighet till att inkludera fler yrkeskategorier 

eller grupper.  

 

Det berörda problemområdet med skillnader utifrån social klass och bostadssegregation kan 

kännetecknas som ett komplext problem och möjliga förklaringar till denna problematik innefattar en 

stor bredd. Ett medvetet val från vår sida har varit att gå in i intervjuerna med ett öppet sinne och inte 

avgränsat frågeområdet mer än nödvändigt för att ge utrymme för informanternas tolkningar och att 

följa upp det som de beskriver. Det går naturligtvis att vara kritisk mot det breda fokuset och mena att 

det inte inte tillåter studien att gå tillräckligt djupt på ett mer avsmalnat område. Vi har dock gjort 

bedömningen att det varit viktigt att ta ett helhetsperspektiv på frågan om social klass och segregering 

inom förskolan för att lyfta de områden som informanterna upplever som viktiga. 

Forskningsetiska aspekter 
Vetenskapsrådets (2019) rekommendationer för forskningsetiska principer angående information, 

samtycke, konfidentialitet och nyttjande har följts inför och under arbetet. Dessa principer syftar till att 

ge normer för förhållandet mellan deltagare och forskare.   

 

Informationsbrev angående intervju (bilaga 1) skickades till informanterna via mail där studiens 

intervjuområde kortfattat presenterats: konfidentialitetsinformation, beräknad tidsåtgång och 

inspelning av samtal samt möjlighet för deltagarna att närhelst de vill, avbryta intervjun. Informanten 

fick möjlighet att själv välja tid och plats för intervjun. 

 

Intervjuinspelningar och transkriberingar har anonymiserats genom kodning så att det inte finns 

möjlighet att identifiera informanter och områden. Informanterna har erbjudits att ta del av 

examensarbetet då det är godkänt.  
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Hänsyn har även tagits till det som Kvale och Brinkmann (2014) belyser som informantens personliga 

konsekvenser. Inför, under och efter intervjuerna har vi reflekterat över etiska frågor kring 

informanternas integritet och deras personliga konsekvenser av att delta, i form av stress och oro 

(ibid.). Den sociala relationen mellan intervjuare och informant bygger på intervjuarens förmåga att 

forma en trygg miljö där informanten känner sig lugn och säker att berätta och samtidigt veta om att 

ljudet spelas in. Våra informanter har fått möjligheten att påverka sin intervjusituation genom att själv 

välja tid och plats för intervjun för att de ska känna sig trygga i sammanhanget. Forskningsintervjun är 

ett samtal där det automatiskt finns en maktasymmetri inbyggd mellan intervjuare och informant 

genom att intervjun inte kan liknas med ett vardagligt samtal (ibid.). Vi har medvetet försökt att 

undvika att förstärka maktasymmetri genom att enskilda informanter intervjuades av en person. 

Däremot har vi intervjuat några av våra tidigare kollegor vilket kan påverka vad de vill och vågar 

uttala sig om. 

 

Utifrån Goodson och Numans (2003) resonemang om forskning med narrativer är det värt att 

reflektera över den risk som finns med att lyfta fram informanternas utsagor som kan innehålla både 

oreflekterade föreställningar och förutfattade meningar.  I denna uppsats har vi på ett medvetet sätt 

förhållit oss till risken med informanternas eventuellt oreflekterade föreställningar och förutfattade 

meningar om människor som bor i de berörda bostadsområdena. Det ligger dock en skillnad i att, som 

Goodson och Numan lyfter, enbart “släppa fram” informanternas röster eller att som in denna uppsats 

problematisera och sätta in utsagorna i ett vetenskapligt sammanhang. 

Resultat 

I följande avsnitt presenteras resultaten under sju olika rubriker som anknyter till utmaningar och 

möjligheter i arbetet med att skapa likvärdighet i undervisning och lärande utifrån social bakgrund. 

Citat har aktivt valts ut från intervjuerna som handlar om informanternas upplevelser av: utmaningar 

och möjligheter i arbetet med att skapa likvärdighet i undervisning och lärande utifrån social 

bakgrund. Citaten är till viss del omskrivna och talspråkliga uttryck är borttagna för att läsaren 

tydligare ska förstå innebörden av citaten. Sist under varje rubrik sammanfattas kort resultatet och som 

avslutning på detta avsnitt sammanfattas resultatets alla delar.  

 

Efter varje citat är specialpedagog förkortat med SP och förskollärare med FSK 

Barn i behov av särskilt stöd    
Många informanter berättar om ett ökande antal barn i behov av särskilt stöd i förskolegrupperna,  

samt att det är ett stort antal barn i dessa områden som har diagnoser som språkstörning och 

autismdiagnoser. En specialpedagog beskriver att det kan finnas en svårighet för pedagogerna ute på 

avdelningarna att se vad barns olika stödbehov beror på och att barns bristande kunskaper i svenska 

språket kan uppfattas som att barnet egentligen har en bakomliggande diagnos. 
 

En utmaning kan ju vara att se vad ett visst beteende beror på och pedagoger uttrycker att det säkert är en 
språkstörning eller ADHD eller någonting. Men så kommer man dit och det är ingenting sånt. Det är bara 
att barnet inte har språket att uttrycka sig, inte tillräckligt många ord, vilket gör det frustrerat (SP 5) 

 

Specialpedagoger beskriver även hur problem ofta förläggs hos barnet och att personalen inte har 

kunskapen om hur det egna förhållningssättet påverkar barns beteende. De ser även hur det stora 

antalet barn i barngrupperna påverkar barn negativt och att det blir svårt att arbeta förebyggande när 

pedagogiska förutsättningar saknas i form av bl.a. utbildad personal och möjlighet att bedriva 

undervisning i mindre grupper. 
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Men vi ser ju också hur de här barnen som har svårigheter idag skulle ju klara av att vara i ett mindre 
sammanhang, det skulle fungera alldeles utmärkt och det är lite svårt att acceptera att det är på det här 
viset [...]mindre sammanhang, så skulle dom lyckas (SP 2) 

 

En förskollärare har uppmärksammat att barnen i hennes grupp är mycket tillåtande och öppen för 

olikheter kopplat till bl.a. behov. Hen tänker att det beror på att vi i förskolan kan vi vara mer 

tillåtande och att det är bra att få en grundtanke om acceptans, men att det blir svårare för barnen i 

skolan då det råder andra förutsättningar med personal som kan styra upp verksamheten. 

 

Sammanfattningsvis uttrycker flera informanter att det är många barn med diagnoser men att det även 

finns sociala, strukturella aspekter kopplat till svårigheter dessa barns hamnar i och som riskerar att 

misstas som bakomliggande diagnoser hos barnet. Svårigheter som istället kan kopplas till bristande 

språkliga kunskaper hos barnen, stora barngrupper samt kompetens och synsätt hos pedagoger. 

Språk- som brist eller resurs 
I samtal om bostadsområdets påverkan på villkoren för barnens lärande var det som kanske mest 

frekvent kom upp, barnens bristande språkkunskaper kopplat till bostadsområdet och den stora 

andelen barn som har ett annat modersmål än svenska. Informanterna såg främst denna brist i relation 

till det svenska språket men även en mer generellt låg språknivå hos många av barnen på deras 

modersmål. En förskollärare beskriver hur det blir svårt för barn som inte har ett starkt modersmål att 

lära sig svenska. 

 
Det finns ju barn som har ett annat modersmål men som ändå inte är så jätterikt och att de kanske inte har 
begreppen på modersmålet. Då blir det ju svårt liksom att hitta orden på det andra språket man lär sig. 
(FSK 4) 

 

Flera pedagoger beskriver hur det finns få barn med ett starkt språk som kan hjälpa till att lyfta den 

språkliga nivån generellt eller i relation till barn med språksvårigheter. En förskollärare, som arbetar 

på en tal- och språkavdelning där sex av barnen har diagnosen språkstörning, beskriver hur just språk 

är det som behöver fokuseras på i deras arbete, men att den stora språkliga segregationen gör det svårt 

för barnen att ta stöd av varandra för att lyfta det svenska språket. 

 
Generellt så är det språk, så att arbeta med språk gäller ju absolut för alla som har språkstörning, men det 
gäller även för alla barn i detta område. De barn i gruppen som inte har en språkstörning ska ju va 
inspirationsbarn till de barn med språkstörning men de har så stora brister i språket ändå. De är dragarbarn, 
men inte så starkt som det skulle vara i en grupp i ett mer homogent svenskt område. (FSK 2) 

 

Samtidigt som avsaknaden av ett starkt gemensamt språk ofta beskrivs som en svårighet att hantera 

med avseende på barnens lärande beskrivs även hur den språkliga mångfalden kan ses som positiv. 

Det skapar en språklig medvetenhet hos barnen där de ser att det finns andra språk än det egna samt att 

barnen kan dra nytta av andra barn som har samma modersmål. 

 
Jag observerade en grupp barn och där hade de hittat på ett eget språk i telefonen så de låtsades prata i 
telefonen med varandra med ett eget språk. De är ändå medvetna om att det inte bara finns mitt språk, utan 
att det finns flera. De är väldigt öppna för mångfald. De är barn som tänker globalt och gör det redan när 
de är små genom att hitta på egna språk. (SP 4) 

 

En förskollärare beskriver en positiv sak med den språkliga mångfalden som att barnen kan dra nytta 

av varandra om de pratar samma modersmål. Detta gör hen i relation till en situation med ett barn med 

ryska som modersmål som får in två rysktalande kamrater. Från att inte ha velat prata ryska, börjat hen 

prata ryska med dessa två kamrater: ”Det kanske inte hade hänt i ett annat område. De stärker ju 

varandra på det sättet” (FSK 4). 
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I syftet att höja barnens språkkunskaper beskrivs pedagogen som en förmedlare av språk till barnen, 

emellertid avspeglas även bostadsområdenas språkliga mångfald hos pedagogerna som arbetar i dessa 

områden. I flera intervjuer beskrivs pedagogers bristande kunskaper i svenska som en svårighet i fråga 

om att höja barnens svenskkunskaper. 

 
Om man har pedagoger på avdelningen som inte är så bra på språket så blir det på ett annat sätt. Det blir 
liksom kortfattat från pedagoger och kanske fel grammatiskt också vilket betyder att det inte blir samma 
typ av social interaktion. (SP 6) 

 

Å andra sidan beskrivs även pedagogers kunskaper i andra språk än svenska som en resurs om det är 

språk som delas av barnens vårdnadshavare. I citatet nedan beskriver specialpedagogen hur en 

pedagog som exempelvis pratar somaliska kan vara en resurs för somalisktalande barn men eftersom 

det inte är ett språk som delas av alla barn blir det en brist socialt, kopplat till hela barngruppen. 

 
Men sen så är det en fördel att pedagogerna kan barnets språk för om de kanske sitter vid samma bord som 
ett barn med samma modersmål så kanske de använder det där och då, men det är ändå inte med alla barn, 
så tänker jag socialt liksom. (SP 6) 

 

Det ovan beskrivna visar på att barnens språk är en aspekt som de flesta informanterna upplevde 

påverkade villkoren för barnens lärande. Den stora bostadssegregationen gör att de allra flesta barn 

samt många pedagoger i dessa områden har ett annat modersmål än svenska vilket skapar hinder för 

barnen att få en stark språkutveckling i svenska. Flera informanter upplever även att många barn har 

svårt att utveckla ett starkt modersmål. Å andra sidan lyfts både pedagoger och barn som pratar andra 

språk än svenska som en resurs för barnen kopplat till språkutveckling av deras modersmål. 

Pedagogiska kunskaper och kompensatorisk 

(special)pedagogik  
Specialpedagogerna 1,2 och 3 uttrycker en särskild oro kring att det i deras kommun saknas utbildad 

personal i förskolan med grundläggande pedagogiska kunskaper, främst förskollärare. Det har lett till 

att de mer och mer behöver prioritera att handleda och utbilda personalen i grundläggande pedagogik. 

När pedagogerna inte har de basala pedagogiska kunskaperna så upplever specialpedagogerna det 

svårt att ha en dialog med dem om vilka strategier som behövs och vad som kan förväntas av barn i 

viss ålder eller situation. Några av specialpedagogerna uttrycker dock att deras tid inte räcker till för 

att arbeta med den grundläggande pedagogiken riktat till alla barn. 

 
Jag försöker se till att det alltid finns ett barn i första hand för att annars räcker inte min tid till. Vi har 
pedagogiska ledare och en rektor som kan ta hand om det som är lite mer allmänt. Däremot märker jag 
ofta att en fråga som handlar om ett barn berör hela gruppen. Det handlar om att man behöver skapa 
struktur för hela gruppen innan man kan komma åt barnet och arbeta lite mer med de individuella 
insatserna. Men jag brukar tydliggöra: Jag kommer hit ifrån frågeställningar kopplade till ett barn! Annars 
bränner jag ut mig. (SP 4) 

 

Att vara närvarande i och nära barns lek för att stötta samspel och språk är viktigt anser informanterna. 

De vittnar om både utmaningar och svårigheter, att hålla en lagom distans och närvaro då det är stora 

barngrupper att förhålla sig till. Flera informanter beskriver vikten av pedagoger som leker och 

samspelar med barnen men berättar att de ser att personalens fokus på barnens lek och samspel ofta 

störs av andra moment som exempelvis dokumentation. ”Barn skulle lyckas mycket, mycket mer om 

pedagogerna var mycket mer nere på golvet, lekte och var mer närvarande och inte sprang och gjorde 

så mycket annat” (SP 3). 

 

Informanterna vittnar om att det finns olika hinder och möjligheter kopplat till pedagogiska kunskaper 

hos personalen och att arbeta kompensatoriskt. Det mest grundläggande är att det råder brist på 

utbildade förskollärare men också kompetens att anpassa lärmiljöerna för barnen. Om pedagogerna 

förstod vikten av att vara närvarande i leken med barnen så skulle barnen också lyckas mer i lek, 
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samspel och lärande menar informanterna. Flera informanter beskriver även en vilja att eller ett behov 

av att arbeta mer med den grundläggande pedagogiken i form av fortbildning men att tidsbrist utgör ett 

hinder för detta. 

Kulturell mångfald 
Flera informanter resonerar om att olika kulturer och mångfald skulle kunna lyftas fram naturligt i 

förskolans undervisning men att den kulturella mångfalden många gånger istället ses som en 

begränsning: ”...det är inte många som tänker på det. Man betraktar mångfald som någon begränsning, 

men det är egentligen att de har otroliga kunskaper” (SP 4). 

 

Specialpedagog 1 beskriver att det finns en osäkerhet i att våga vara en professionell pedagog som gör 

att de inte vågar fråga vårdnadshavare om bakgrundsfaktorer kopplat till kulturell mångfald, samt att 

denna osäkerhet ökar genom ett otydligt ledarskap från rektor. 

 
Det är många som inte känner den här professionella säkerheten och då vet de inte. Ska jag fråga? Ska jag 
inte fråga? De har fått lite motstridiga budskap av sina chefer. De får inte stöttning och då vågar de inte. 
Då tror de att de ifrågasätter. Får man fråga var [föräldrarna] kommer ifrån? (SP 1) 

 

Förskollärare 2 berättar att de inte har som rutin att fråga familjerna om olika kulturer men att det kan 

komma upp i olika samtal mellan barnen och att personalen kan ta tillfället i akt för undervisning och 

lärande. 

 
När man sitter i liten grupp så kan barnen prata om att de firat födelsedag eller nåt. Då kan [barnen] höra 
hur andra pratar om det, och man kan lyfta fram det: att det är olika, det ser olika ut och att man gör olika i 
olika delar av världen.  (FSK 2) 

 

Informanterna ser att det skulle finnas en vinning med att mer aktivt arbeta med och ta till vara den 

kulturella mångfald som finns i förskolan för att lyfta fram den i undervisningen och lära sig av 

varandra. En avsaknad av att våga vara en professionell pedagog ofta kopplat till en otydlig ledning 

från rektor lyftes fram som bidragande orsaker till att det endast skrapas på ytan i frågor kring att utgå 

från kulturell mångfald i undervisningssyfte. 

Barns livsvillkor och samarbete med 

vårdnadshavare  
Alla informanter lyfte fram barns tuffa livsvillkor i de utsatta områdena som bl.a. syns i form av 

trångboddhet, frekvent byte av bostadsort/förskola eller i värsta fall ingen bostad alls. Barnen går ofta 

korta dagar på förskolan pga. vårdnadshavare ofta är hemma, studerar eller är arbetslös samt att de är 

frånvarande längre perioder för att barnen åker till “sina hemländer”. Barnens frånvaro från förskolan 

lyfts upp som negativt för att barnen blir borta mycket från förskolans undervisning, men även som en 

underlättande faktor för pedagogerna, då det ofta inte är fulla barngrupper under hela dagarna. 

 

En stor del av förskolans arbete handlar om kontakten med vårdnadshavare. I flera intervjuer uttryckte 

informanterna hur vårdnadshavarnas föreställningar om förskolan kan skilja sig från deras och hur 

viktigt det då är att förtydliga för vårdnadshavarna vad förskolans uppdrag går ut på. Flera informanter 

lyfter hur de upplever att föräldrar inte alltid delar förskolans syn på sig själv som en pedagogisk 

verksamhet. 

 
[Det finns fall då föräldrar] flyttar barnet fast, det är tryggt, till en förskola som ligger några hundra meter 
längre bort. De har nog inte samma barnsyn och förstår nog inte riktig vad förskola är utan ser det mer 
som ”barnpassning” och då kan barnen va lite närmare hemma [lika gärna]. (FSK 2) 
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I en jämförelse mellan de mer välbärgade områden, som specialpedagog 5 och 6 arbetat i tidigare och 

det område som de arbetar i nu, upplever de en skillnad, på gott och ont, i vilka generella krav 

vårdnadshavare ställer på verksamheten och vilken påverkan detta kan ha på förskolans 

“undervisningskvalite”. De beskriver det som att föräldrarna i det området de arbetar i nu ställer mer 

krav på att “barnen ska vara hela, rena och mätta” medan det i de områden de arbetat i tidigare ställdes 

högre krav på pedagogik och att föräldrar kom med “teoretiska utlägg”. 

 
Som jag är van vid, som har jobbat i en kommun där föräldrarna är väldigt utbildningsfokuserade, så 
ställer ju föräldrarna här inte samma krav på vad barnen ska kunna. Vad jag har sett leder detta också till 
att det inte blir riktigt är samma kvalité på undervisningen i förskolan. (SP 6) 

 

Informanternas olika utsagor visar sammanfattningsvis på att de upplever att vårdnadshavare inte alltid 

förstår förskolans roll som en pedagogisk verksamhet, men även hur detta skapar ett behov för dem att 

vara tydliga och förklara förskolans roll för vårdnadshavare. Två informanter upplever även att kraven 

från vårdnadshavare skiljer sig från de mer välbärgade bostadsområden de arbetat i tidigare och hur 

dessa kan påverka hur mycket förskolan fokuserar på undervisning/lärande. 

Förväntningar kopplat till undervisning och 

lärande  
En skillnad men även en gemensam nämnare i flera intervjuer är hur pedagoger och specialpedagoger 

beskriver svårigheter med att lägga undervisningen av barnen på rätt nivå. Detta är något som blir 

synligt i förhållande till vilka aspekter av lärande som informanterna upplever som viktiga för barn 

generellt i dessa bostadsområden. I en gruppintervju med tre specialpedagoger förs ett resonemang om 

att pedagoger ute i verksamheten ibland inte fokuserar på det som barnen egentligen behöver: grunden. 

”Den grunden den saknar dom ju, det är det du menar. De börja jobba med projekt om ormar. 

Herregud! Där är ju inte de här barnen! Då har vi liksom hoppat över några steg!” (SP 3). 

 

Samtidigt som uppfattningen att barnen behöver pedagoger som fokuserar på mer grundläggande 

faktorer kan det i andra intervjuer utläsas en föreställning om att barnen behöver/vill utmanas mer 

intellektuellt. Specialpedagog 5 och 6 pratar i förhållande till att många barn inte klarar skolan, om 

risken med att ställa för låga förväntningar på barnen. 

 

En förskollärare beskriver en svårighet i form av osäkerhet kring vilka böcker de ska läsa för barnen. 

På grund av många barns bristfälliga kunskaper i det svenska språket vill de välja simpla böcker men 

upplever att dessa ofta blir på en för låg intellektuell nivå. 

 
...och sen har jag tänkt också att många gånger är de ju intellektuellt ganska långt fram när de är 5 år. Men 
då, om man sitter med en väldigt enkel bok så förstår jag att det är jättetråkigt för dem. Det är ju inget 
intressant för en femåring. En femåring vill ju ha lite spännande, det ska ju hända någonting i boken, en 
liten knorr. Så även om man har en bok som de kan förstå så är det ju inte så roligt för dem. De måste ju 
ha en bok på sin intellektuella nivå även om språket är lågt. Det kan vara lite svårt att kombinera. (FSK 4) 

  

På ett liknande sätt beskriver specialpedagog 4 hur fördomar ofta gör att pedagoger inte alltid ser 

barnens kompetens, men att pedagogerna hon arbetar med är duktiga på att göra det, i och med att de 

ofta har en liknande bakgrund som barnen. 

 
Barn från olika kulturer har väldigt mycket kompetenser som ingen uppmärksammar. Det kallas på 
engelska för “fonds of knowledge” alltså kunskapsförråd. Det finns kunskapsförråd som behöver öppnas 
av pedagogerna för att de ska kunna komma till godo och för att de ska kunna användas i 
verksamheten[...] Pedagogerna har dessa kunskaper och kompetenser här, för dom själva dessa 
kunskapsförråd som ofta inte har öppnats (SP 4) 

 

I samtal mellan specialpedagog 5 och 6 beskriver specialpedagog 6 hur hon är kritisk till de höga krav 

som ställs i skolan och undrar hur det ska gå för barnen från bostadsområdet. I relation till detta 
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upplever hon att pedagoger i området inte jobbar lika mycket skolförberedande, utifrån de krav som 

senare ställs i skolan, och att detta beror på att de behöver fokusera mer på språk, kommunikation och 

konflikthantering. Denna bild är dock något som hennes kollega, specialpedagog 5, inte helt delar. 

 
...men här är det så mycket fokus på just språk, kommunikation och konflikthantering som tar så mycket 
tid. Man jobbar ju bra här det är ett jättebra förhållningssätt gentemot barnen. Men just det att kunna sitta 
på en stol, kunna ta en instruktion och att kunna vänta på sin tur eller att jobba intensivt med matematik. 
Jag tror att det beror på att barnen inte har förkunskaperna i och med språket. Men det köper jag. (SP 6) 

 

”Det där är ju väldigt olika. lite lokalt, olika förskolor. Jag har sett jättebra exempel med medveten och 

tydlig pedagogik” (SP 5). 
 

I samtalen med informanterna synliggörs olika föreställningar om vad som är viktigt att fokusera på 

för barnen i dessa bostadsområden. Generellt beskrivs det som viktigt, men även ofrånkomligt, att 

fokusera på grundläggande förmågor hos barnen som har med språk och socialt samspel att göra. 

Samtidigt uttrycks det som viktigt att barnen får utmanas mer intellektuellt och att pedagogerna ser 

deras förmågor och kompetenser. Dock kan det utifrån informanternas utsagor utläsas en svårighet att 

få till dessa mer intellektuellt utmanande och även “skolförberedande” aktiviteter i och med att det 

finns stora behov av att arbeta med just språk och socialt samspel. Det beskrivs även att barnens 

bristande språkkunskaper gör det svårt att för dem att ta till sig exempelvis böcker på en mer utmanade 

intellektuell nivå. 

Kvalité i förskolan  
Våra informanter fick frågan: vad de anser att kvalité i förskolan skulle vara utifrån behov som de 

anser finns i de olika bostadsområden som de är verksamma i, kopplat till att jämna ut sociala 

skillnader? Flera av informanterna lyfter fram grundläggande pedagogik och tidiga insatser med fokus 

på relationer mellan pedagogerna och barnen som kvalitetsaspekter och hänvisar samtidigt till ny 

forskning på området. De lyfte även några förslag på förebyggande arbete som framgångsfaktorer för 

alla barn: 

 
Det jag tror skulle vara en framgångsfaktor är att t ex. ingen får ha korta introduktioner. Att det är taget i 
hela kommunen. Då tänker vi att man jobbar med introduktioner individanpassat till varje barn, men 
längre introduktioner. Även att vi har möten [med vårdnadshavarna] varje gång där vi får veta lite mer. Att 
vi frågar om modersmål och bakgrund (SP 2) 

 
Mycket mer förebyggande arbete för det har vi inte. Det är mycket mer att vi får gå ut och släcka bränder. 
Många av de utryckningar vi gör hade vi inte behövt göra, och barnet hade inte behövt vara ett 
problembarn om man hade kunnat jobba mera förebyggande (SP 5) 

 

Specialpedagog 6 lyfter dock fram hur hon upplever att de har en god kvalité i omsorg och pedagogers 

sätt att möta barnen, dock att planerad undervisning med fokus läroplanen är något som de behöver 

fokusera mer på. Samtidigt visar informanternas svar på en stor bredd av önskemål kopplat till kvalité: 

pedagogers kunskaper i det svenska språket och mindre barngrupper. En annan möjlighet som lyftes 

för att understödja samarbetet med vårdnadshavare var att kunna anställa en socialpedagog som enbart 

kunde ta hand om uppgifter av mer informativ art kring vårdnadshavares funderingar kring sitt barn 

och förskolans verksamhet. Svaren visar tillsammans på en spridning på önskemål om satsningar och 

resurser från alla nivåer i samhällets organisation kring förskolan för att nå en hög kvalité i förskolans 

uppdrag för utbildning och lärande. 

Sammanfattning av resultat 
Flera informanter reflekterade över de stora antalet barn med olika diagnoser men också hur deras 

undervisning och lärande, ofta negativt, påverkas av strukturella aspekter, språkförbistringar och 

pedagogernas kunskaper på området. De uttryckte även att brist på utbildade pedagoger blir till en stor 
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utmaning då det handlar om att arbeta kompensatoriskt. Denna brist gör att det många gånger inte 

finns en kunskap om grundläggande pedagogik samt insikt om den viktiga betydelsen av att vara 

närvarande och leka med barnen. Det som kanske mest genomsyrar informanternas utsagor är hur den 

stora bostadssegregationen skapar svårigheter för barnen att få ett starkt gemensamt språk, vilket även 

går ut över barnens sociala samspel. Fördelen med att både barn och pedagoger i dessa 

socioekonomiskt svaga områden vanligtvis talar många olika språk är dock att det i vissa fall kan 

gynna språkutvecklingen på modersmålet för barn samt bygga trygga relationer.  

 

Det skulle vara fördelaktigt, menar flera informanter, att aktivt ta tillvara den kulturella mångfald som 

finns representerad för att använda sig av i undervisningssyfte. De reflekterade även över 

vårdnadshavares olika förståelse av förskolans uppdrag som pedagogisk verksamhet kopplat till 

informanternas egna erfarenheter av att ha arbetat i både mer och mindre välbärgade områden. På 

liknande sätt kan, utifrån helheten av informanternas svar, utläsas en viss svårighet med att lägga 

undervisningen på en lagom utmanande nivå för barnen, med fokus på grundläggande utveckling i 

språk och socialt samspel och tillsammans med ett mer skolförberedande lärande. Detta, exempelvis, 

för att barnen i många fall befinner sig på en högre intellektuellt nivå än den nivå de behärskar det 

svenska språket på.  

 

Informanternas tankar om vad de anser att kvalité i förskolan är, avspeglar sig i deras utsagor om olika 

bristområden i intervjuerna. De framhåller grundläggande pedagogik, tidiga insatser och en önskan om 

färre barn i barngrupperna som viktiga parametrar för barns undervisning och lärande samt att alla 

pedagoger behöver behärska det svenska språket på en högre nivå. 

Diskussion 

Strukturen i  detta avsnitt har formats utifrån frågeställningarna till studiens syfte. I diskussionen av 

resultatet besvaras frågeställningarna och kopplingar görs till teoretiska utgångspunkter samt till 

avsnitten bakgrund och tidigare forskning.  

Utmaningar och möjligheter i undervisning och 

lärande 
En svårighet kopplat till brister i det svenska språket hos personalen på förskolorna var något som 

genomsyrade informanternas svar och som de menar får konsekvenser för både undervisning och 

omsorg. De uttrycker att, för att nå en god kvalité, krävs det goda kunskaper i det svenska språket, dels 

för att kunna förstå, införliva och förmedla förskolans värdegrund och läroplanens intentioner, dels i 

relationsskapandet till barn och familjer. I vår bakgrund hänvisar vi till Persson (2015) i en 

forskningsöversikt om kvalité i förskolan vilken lyfter fram pedagogiska relationer som kvaliténs 

brännpunkt och att de har stor betydelse för barns lärande och utveckling även på lång sikt . 

Författaren påpekar att det saknas liknande aktuella svenska studier på området men att de 

internationella studierna med försiktighet kan appliceras på svensk förskolekontext. 

 

I avsnittet tidigare forskning synliggörs hur det kan finnas olika förväntningar och bemötanden av barn 

utifrån social bakgrund och bostadsområden. Både Vallberg Roth och Månsson (2008) och Stirrup et 

al. (2017) visar på hur karaktären på bostadsområdet kan påverka fokus och vilka aktiviteter 

förskolepedagoger och barn ägnar sig åt på olika förskolor. Det kan relateras till hur specialpedagoger 

i intervjuerna belyste att föräldrarnas krav i relation till omsorg och lärande skilde sig från mer 

välbärgade områden de arbetat i tidigare samt hur många informanter upplevde att den pedagogiska 

kvalitén inte var i fokus hos vårdnadshavarna i dessa socioekonomiskt svaga bostadsområdena. Man 



22 

 

kan fråga sig, likt en av specialpedagogerna frågar sig, om inte en sådan skillnad i krav mellan olika 

bostadsområden även kan påverka vilket fokus de enskilda förskolorna, personal och rektorer, har på 

pedagogiska frågor. Enkelt uttryckt: om föräldrars frånvarande krav på mer lärande och pedagogiskt 

fokus kan komma att spegla sig i det faktiska arbetet på förskolor. 

 

Informanterna i studien såg bristen på utbildade förskollärare och barnskötare som en riskfaktor för en 

kvalitativ undervisning i förskolan. Långtidsutredningen 2019 (SOU 2019:40) belyser att det krävs en 

kompensatorisk resursfördelning av lärare utifrån kompetens, inte endast lärartäthet, till de 

socioekonomiskt svaga områdena för att utjämna kvalitetsskillnader. Den lyfter även fram att  

förskolekvalitén är en betydelsefull förutsättning för att klara skolan. Vidare påpekas att en politik för 

mer jämlika livschanser bl.a. behöver innehålla en väl fungerande förskola och att blicken riktas mot 

de socioekonomiskt svaga bostadsområdena.   

 

Tidiga insatser i förskolan genom (special)pedagogiska insatser skulle troligtvis kunna förebygga och 

bättre förbereda barnen inför skolstart. De här tidiga insatserna skulle, i likhet med specialpedagogerna 

i studiens utsagor, kunna vara fortbildning inom grundläggande pedagogik, NPF samt olika 

anpassningar på gruppnivå genom att stärka struktur och rutiner. Sannolikt och kanske viktigast av allt 

är pedagogernas kunskaper i att kartlägga och identifiera barns styrkor och utvecklingsområden i olika 

sammanhang för att få en helhetsbild och planera undervisning och lärande utifrån det. Ett stort och 

svårt problem i förskolan, som också våra informanter hyste farhågor om, är brist på utbildade 

förskollärare och barnskötare ihop med att det är många barn i barngrupperna, sammanflätat med 

förskolans hårt bantade budget, vilket gör att de barn som behöver mest stöd, sannolikt inte alltid får 

det. 

Trots att en stor del av informanternas resonemang om bostadområdets påverkan på undervisning och 

lärande var kopplade till svårigheter, lyfte flera informanter hur den kulturella mångfalden sannolikt 

kunde skapa möjligheter för barnen att vara öppna för olikheter, tillsammans med att barnen får en 

förståelse för olika språk. Dock vittnar även vissa informanter, likt Lunneblad (2006), om en svårighet 

med att lyfta den kulturella mångfalden inom förskolan. I denna studie kopplat till en osäkerhet bland 

pedagoger och en otydlighet från ledningen kring frågor om mångfald.  

Villkor för att skapa likvärdiga förutsättningar för 

alla barn  

I likhet med tidigare forskning (Russel et al., 2016; Rai et al., 2012; Hegelund et al., 2018) upplever 

våra informanter en ökning av diagnostisering av barnen i de socioekonomiskt svaga områden som de 

är verksamma i. Det finns ändå risker med, menar specialpedagogerna i studien, att pedagoger allt för 

snabbt bedömer att ett barn skulle tänkas ha neuropsykiatriska svårigheter eller språkstörning, särskilt i 

den kontext som barnet befinner sig i tillsammans med eventuella språkförbistringar i det svenska 

språket. En betydande faktor som de lyfter fram är det stora antalet barn i barngrupperna som utgör ett 

hinder för barn i behov av särskilt stöd då det blir för stora sammanhang att navigera i. 

Specialpedagogerna i studien anlitas vanligtvis av pedagogerna utifrån att de anser sig ha ett barn i 

behov av särskilt stöd som de behöver handledning kring. Emellertid visar det sig ofta att det är på 

gruppnivå som stödet behöver sättas in i form av tydliga strukturer och rutiner. Dessa slutsatser kan 

ses som viktiga då tidigare forskning på området visar på att det finns flera riskfaktorer som påverkar 

barns beteende men som inte endast kan förklaras med en diagnos utan behöver ses i ett bredare 

perspektiv utifrån barnets sociala bakgrund samt den kontext som hen befinner sig i (ibid). 

 

Specialpedagogerna i studien lyfter fram att det är vanligt att pedagogerna förlägger problemen hos 

barnet, ofta utifrån en norm om barns utveckling, istället för att se var barnet befinner sig här och nu 

och utgå därifrån. Det hänger även samman med diskussionen ovan om att pedagogerna behöver ha en 

helhetssyn på barnet för att kunna anpassa undervisning och lärande så att det blir meningsfullt och 

begripligt för barnet. Förskolans undervisning utgår vanligtvis från ett kooperativt arbetssätt från 

strävansmålen i läroplanen och anpassningar ofta görs på gruppnivå till skillnad från skolans 
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individuella perspektiv på lärande och uppnåendemål. Lundqvist et al. (2015) lyfter i sin studie på 

liknande sätt fram att barn som anses vara i behov av särskilt stöd ökar i förskoleklass och år 1 i 

grundskolan och hur det sannolikt kan kopplas till högre ställda krav på elevens måluppfyllelse i 

skolan. 

 

Palludan (2007), Andersson Varga (2014) och Douglas et al. (2015) belyser olika förhållningssätt hos 

lärare/pedagoger i bemötandet av barn utifrån deras sociala bakgrund med tendenser att undervärdera 

barn från socialt lägre samhällsklasser, vilket kan ha betydelse för hur eleverna lyckas i skolan. 

Informanternas utsagor visar dock på komplexiteten med att möta barnen på en hög intellektuell nivå 

samtidigt som många barn saknar grundläggande kunskaper i ett gemensamt språk. Det är även något 

som Palludan (2007) resonerar om i sin artikel genom att frågar sig hur stor del av de lägre 

förväntningarna som faktiskt beror på pedagogers ärliga försök att möta barnen på den nivå som de 

befinner sig på. Å andra sidan beskriver två av informanterna likt Palludan (2007) om risken med att 

barnens kunskaper undervärderas utifrån kulturella eller språkliga föreställningar om barnen. För att 

hänvisa till Bourdieu kan sägas att några informanter ser en risk att enbart utifrån språkligt kulturellt 

kapital underskatta barnens förmågor och ge dem utmaningar på en för låg kognitiv nivå. En fara med 

detta kan ses i relation till Douglas et. al (2015) som visar på att lägre förväntningar/föreställningar om 

barnens kunskapsnivå tenderar att påverka barnens lärande och utveckling negativt. Pedagogik som 

konstant undervärderar barn från lägre social klass kan troligtvis leda till en ökande skillnad i barnens 

förkunskaper inför skolan och riskera att reproducera skillnader utifrån klass och etnicitet i den 

segregerade skolan. 

 

I linje med Ainscow et al. (2012), Bunar (2001) och Helldin (2007) beskriver informanterna en 

problematik som inte helt går att förstå inom ramen för den enskilda förskolan och som har med det 

segregerade samhället i stort att göra. När informanterna beskriver barnens bristande språk, hög andel 

diagnoser eller olika förväntningar bör dessa förstås inom ramen för det ojämlika segregerade 

samhället.Med utgångspunkt i Bourdieus begrepp kulturellt kapital uppstår frågan hur barnen som 

växer upp i dessa områden kommer att kunna möta skolans krav och de förväntningar utifrån språkliga 

och kulturella normer som skolsystemet ställer på dem. Det kan dock även ses i flera av 

informanternas svar hur dessa barn redan idag inte når upp till de förväntningar utifrån kulturellt, 

språkligt kapital som utbildningssystem har i sin utgångspunkt. I förhållande till dessa förväntningar i 

skola och förskola och i relation till de ojämlika villkor barnen ges, framställs barnen och deras 

vårdnadshavares förmågor och kulturella egenskaper i många av informanternas utsagor som en brist. 

I likhet med Helldins (2007) beskrivning finns det då en risk att lösningen på faktiska materiella 

villkor kopplat till segregation och ojämlika villkor snarare blir av kortsiktig kompensatorisk art med 

fokus på enskilda barns brister. De flesta specialpedagogerna i vår studie ville dock lyfta blicken från 

det enskilda barnet och kände å ena sidan ett behov av att arbeta mer med den grundläggande 

pedagogiken med utgångspunkt i generella svårigheter de upplevde utifrån bostadsområdets karaktär, 

å andra sidan att det inte fanns tillräckligt med tid för detta inom ramen för deras tjänst.  

Ett kompensatoriskt förändringsarbete 
Informanterna i studien lyfter fram svårigheter med kontinuitet i barns undervisning då det är vanligt 

att familjer flyttar runt i och utanför bostadsområden samt mellan förskolor. Det blir konsekvenser för 

barnet med många avbrott och nya relationer som behöver byggas upp gång på gång. I studien av 

Chang et al. (2009) framkom att det var till stor fördel, även på längre sikt, för b.l.a. barns 

språkutveckling och litteracitet att ha kontinuitet och heldagsnärvaro i förskolan för barn med 

socioekonomiskt låg status. Havnes och Mogstad (2011) kunde i sin studie se att implementering av 

den statligt subventionerade förskolan i Norge gav goda effekter för barnens utveckling och lärande 

men särskilt för flickors vidareutbildning och yrkesliv kopplat till dem vars mödrar med låg 

utbildning. Även om Havnes och Mogstads (2011) studie visar på positiva effekter av subventionerad 

barnomsorg räcker det inte att den är subventionerad. Projektet EPPE (Sylva et al.,2011) belyser 

kvalitén som avgörande för barnens lärande på kort och lång sikt och att det är förskolans kvalité som 

utgör dess kompensatoriska effekt. Utifrån deras studie är det dock svårt att se vilka insatser som 
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specifikt ledde fram till god kvalité i och med att de mätt kvalitén med ett stort antal parametrar, något 

som även borde skilja sig beroende på olika lokala behov. I ljuset av detta kan vi se att våra 

informanter lyfte fram kvalité i förskolan på flera olika sätt. Många ansåg dock att kvalité är att 

pedagogerna har kompetens i grundläggande pedagogik och att de förstår vikten av att vara en genuint 

närvarande pedagog i lek och samspel för att kunna stötta barnen såväl språkligt som socialt. 

 

På liknande sätt lyfts omsorgen om barnet fram som enskilt viktig i introduktionen i förskolan då det 

på senare tid har blivit vanligt med kortare introduktionsperioder som inte alltid gynnar en god grund 

för relationsskapandet. Det förebyggande arbetet behöver få ta tid och plats för att slippa “släcka 

bränder” som hela tiden uppstår i ett kortsiktigt tänk, uttrycktes i intervjuerna. På liknande sätt lyfter 

Persson (2015) fram att en hög kvalité nås genom sammanflätning av omsorg och undervisning och 

visar sig gynna barnens emotionella, kognitiva och sociala förmågor framåt genom 

utbildningssystemet. 

 

Flera områden kopplat till förskolans strukturella villkor behandlades under intervjuerna. Ett sådant 

var hur mer utbildad personal är en förutsättning för att kunna arbeta med förskolans uppdrag på ett 

mer professionellt sätt. Något som kan relateras till att Persson (2015) menar att det behövs relevant 

utbildning och kontinuerlig fortbildning för att hålla en hög kvalité i förskolans undervisning. Flera 

informanter påpekade även att det stora antalet barn i barngrupperna gör att det blir särskilt svårt för de 

barn som är i störst behov av mindre sammanhang och en tydlig struktur att tillgodogöra sig 

undervisningen. Vilket kan ses i ljuset av att Persson (2015) belyser hur strukturen, t.ex. antal barn och 

personalomsättning, i förskolans verksamhet fungerar som antingen ett stöd eller ett hinder för god 

kvalité i de pedagogiska relationerna. Informanterna i studien lyfte på olika sätt hur kvalité 

sammanfogas i omsorg och lärande genom lek och samspel men även att undervisning enskilt kan 

kopplas till kvalité med tanke på läroplanens mål inom naturvetenskap och teknik. 

 

I resultatdelen beskrivs hur informanterna upplever att föräldrarna i dessa områden inte ställer 

pedagogiska krav eller upplever föräldrarna i mer välbärgade områden som mer 

“utbildningsorienterade” ̶  något som bör relateras till vad som värderas högt inom utbildningssystemet 

och i större utsträckning sammanfaller med de högre samhällsklassernas kulturella kapital. Dessa 

skillnader bidrar troligtvis till att skapa olika förutsättningar för barnen inför skolstart. Som uttryckt i 

Lundqvist et al. (2015) kan kraven och förväntningarna senare i skolan komma att medföra att fler 

elever faller utanför det som kan anses fungera inom den vanliga undervisningen. Frågan blir då hur 

specialpedagoger och pedagoger inom förskolan kan förhålla sig till dessa skolspecifika krav. Om inte 

vårdnadshavarna är utbildningsorienterade kan man fråga sig om inte förskolan i en högre grad, som 

en kompensatorisk åtgärd, måste vara detta. För trots att en av specialpedagogerna i intervjuerna 

ställer sig kritisk mot de höga krav som ställs i skolan, är det ändå krav som de måste förhålla sig till 

om inte sprickan mellan barnen på deras förskola och barn från mer välbärgade områden bara ska öka. 

Våra slutsatser - specialpedagogisk relevans 
I och med den ökande skillnad i hur elever klarar skolan utifrån social bakgrund bör detta även vara ett 

område för specialpedagoger att reflektera över. Man kan således även beskriva det som en 

angelägenhet för förskolans specialpedagoger. I synnerhet om de arbetar i socioekonomiskt svaga 

bostadsområden, i och med att det är barn från dessa bostadsområden som har mest att förlora på att 

sociala skillnader reproduceras. 

 

Det går likt Haug (2015) att prata om en bredare specialpedagogik som inte bara ser till enskilda 

individers olikheter utan hur social problematik konstrueras och reproduceras inom ramen för 

förskolan. Detta bredare uppdrag kan även tolkas in utifrån informanternas utsagor, i vilka många 

beskrev hur de arbetar, eller vill arbeta, med mer grundläggande pedagogik som tidiga insatser för alla 

barn. Inbäddat i den grundläggande pedagogiken ligger emellertid även komplexa förhållanden som 

specialpedagogen kan behöva problematisera. Ett sådant identifierat existerande förhållande är mellan 

barnens upplevda behov och vilka förväntningar som är rimliga att ställa på dem. Ett annat är hur man 
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kan möta barnens behov på en lagom kravfylld nivå utan att generellt ställa lägre krav på enskilda barn 

eller hela gruppen av barn endast utifrån föreställningar utifrån social klass, etnicitet eller allmän 

språklig nivå. 

 

I förskolans uppdrag ingår att kompensera för skillnader utifrån barns bakgrundsfaktorer. En sådan 

skillnad syns i informanternas utsagor som vårdnadshavares olika utbildningsfokus. En 

specialpedagogisk, kompenserande åtgärd kan vara att kritiskt förhålla sig till dessa olikheter och 

relatera dem till de krav som senare kommer att ställas på barnen i skolan. 

 

Persson (2015) beskriver hur den kvalité i förskolan som gör störst skillnad för barnen i dessa områden 

ligger i de pedagogiska relationerna. Informanterna lyfter hur de ser ett behov av, utifrån karaktären på 

bostadsområdet, att stärka barnens förmåga i lek, kommunikation och socialt samspel och hur 

närvarande pedagoger i lek och samspel kan vara en möjlighet att göra skillnad. Hinder för detta blir 

dock att många pedagoger saknar utbildning eller att de inte delar förstaspråk med barnen alternativt 

har otillräckliga kunskaper i det svenska språket kopplat till förväntningar på professionens 

yrkesmässiga ansvar.   

Förslag på framtida forskning 
Det finns ett stort behov av forskning om hur social klass och bostadssegregation påverkar villkoren 

för barns undervisning och lärande i förskolan. Det finns även ett behov av att synliggöra vilka 

kvaliteter inom förskolan som gynnar en kompensatorisk effekt och hur olika arbetssätt ev. skapar 

olika förutsättningar för barnen framtida skolgång.  

 

Vår studie visar på ett komplext förhållande mellan att möta barnens upplevda behov av insatser 

kopplat till språk, lek och socialt samspel samtidigt som att undervisa barnen på en, för barn i 

förskoleåldern, hög intellektuell nivå. Framtida forskning skulle med fördel kunna behandla en sådan 

komplexitet och synliggöra exempel på förskolor och arbetssätt som lyckas med denna balansakt.  

 

Denna uppsats lyfter förskollärare och specialpedagogers upplevelser av den segregerade förskolan. 

En fortsättning på detta arbete skulle kunna vara att även synliggöra barn och vårdnadshavares 

upplevelser utifrån ett sådant fokus, vilket möjligtvis även skulle kunna synliggöra andra perspektiv på 

och värden kopplade till dessa socioekonomiskt svaga bostadsområden. 
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Bilagor 

Bilaga 1 
Missivbrev Stockholm 190925 

 

Till förskollärare och specialpedagoger 

 

Hej! 

 

Det här är en inbjudan till att delta i en studie kopplad till vårt examensarbete på avancerad nivå som 

handlar om hur förskollärare och specialpedagoger i socioekonomiskt svaga områden arbetar 

preventivt med utmaningar och möjligheter för undervisning och lärande. 

 

Vi heter Erika Wigen och Tomas Andersson och studerar på specialpedagogprogrammet vid 

Stockholms universitet. Under utbildningen har vi intresserat oss för bostadssegregationens inverkan 

på förskolan, samt kvalité och likvärdighet i utbildning som grund för att utjämna sociala skillnader.  

Studien kommer att genomföras med intervjuer under oktober  och november 2019. Intervjun kommer 

att beröra hur du arbetar med och upplever villkor för undervisning och lärande kopplat till det 

bostadsområde som du arbetar i. 

 

Intervjun beräknas ta ca 45 minuter och det är viktigt att den sker i en ostörd miljö, på en tid och plats 

som du bestämmer. Vi kommer att be dig om samtycke till att spela in intervjun men du har förstås 

möjlighet att avböja. 

 

Den information som du lämnar kommer att behandlas säkert och förvaras inlåst så att ingen obehörig 

kan ta del av den. Inspelningarna kommer att förstöras när examensarbetet är godkänt.  

Redovisningen av resultatet och uppsatsen kommer att avkodas så att ingen individ eller plats kan 

identifieras. Studien kommer att presenteras i form av en muntlig presentation till andra studerande 

samt i form av ett examensarbete. Du kommer att ha möjlighet att ta del av examensarbetet då det är 

godkänt. 

 

Ditt deltagande är helt frivilligt och du kan när som helst avbryta din medverkan. 

Om du kan tänka dig att delta i denna studie så är du välkommen att svara på detta mail så att vi kan 

boka in en tid och plats för intervju. 

 

Har du frågor om studien är du är välkommen att höra av dig till någon av oss 

 

Erika Wigen                                                              Tomas Andersson 

Student                                                                      Student 

Mail: erika.wigen@yahoo.se                                    Mail: skarpnackstomas@gmail.com 

  



 

 

Bilaga 2 
Erika och Tomas - intervjufrågor (till spec.ped och fsk)  

 

Vilken utbildning har du? 

Hur många år har du arbetat i yrket? På denna arbetsplats? I detta område? 

Hur organiseras ditt arbete? (till spec.ped) Inom enhet eller kommunalt team? Eller annat? 

Hur arbetar du mot förskolans barngrupper/ enskilda barn/förskollärare/chefer? 

 

Bostadsområde/ prioriterat utvecklingsområde/lokal plan 

Vad anser du är viktigt att fokusera på utifrån ett socioekonomisktperspektiv/bostadsområdet du 

arbetar i? Hur gör du för att planera/genomföra det?Vilka utmaningar finns? Vilka möjligheter finns? 

Vilka externa resurser finns? 

Finns det något samarbete mellan förskolor i enhet/kommun/stadsdel kring prioriterade 

utvecklingsområden/plan arbeta kring när det gäller kvalitet i förskolan kopplat till 

socioekonomi/bostadsområdet? 

 

Undervisning och lärande- individuellt och i grupp 

Hur arbetar du för att skapa likvärdig undervisning/likvärdiga förutsättningar för alla barns 

undervisning och lärande? Vilka externa resurser finns? 

Hur tas mångfald och barnens individuella styrkor och resurser tillvara i undervisningen/lek och 

lärande? Vilka utmaningar finns? 

Hur ser du på hur väl rustade barnen är inför skolan när de lämnar er förskola? 

Vad gör ni för att barnen ska vara förberedda för en kommande skolgång? 

Hur anser du att att era förutsättningar är för att jobba med läroplanens mål och barnens utveckling och 

lärande? Matematik, språk, litteracitet…? 

Finns det svårigheter med att inkludera hela barngruppen i arbetet utifrån dessa mål? Vilka är de 

isåfall? Vilka är dina utmaningar för undervisning och lärande i barngruppen i förskolan? 

Vilka är dina möjligheter för undervisning och lärande i barngruppen i förskolan? 

 

 

Vilka förväntningar har du på barnen och deras lärande individuellt? 

Vilka förväntningar har du på barnen och deras lärande i grupp? 

Vad tänker du på när jag säger kvalitet i förskolan? Vad är det för dig? Vad anser du är/kan vara ”det 

lilla extra” som behövs för kvalitet i förskolan för din barngrupp/det enskilda barnet? 

Vilka ytterligare resurser anser du skulle behövas för bättre kvalitet i förskolan kopplat till det 

bostadsområde du arbetar i? Kopplat till din barngrupp? 

Vilket samarbete finns med vårdnadshavare? Hinder? Möjligheter? Preventivt? 
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