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Abstrakt 
 

Författare: Johanna Söderlund 

En förskola för alla 

Vision och verklighet 

A pre-school for everyone 

Vision and reality 

Antal sidor: 33 

Syftet med detta arbete är att undersöka hur verksamheten i förskolan förhåller sig till 

visionen en förskola för alla. Mer specifikt är att undersöka hur pedagoger, föräldrar och 

rektor uppfattar begreppet en förskola för alla. Tanken är även att se hur uppfattningen om 

visionen skiljer sig mellan pedagoger, rektor och föräldrar samt hur den aktuella förskolan 

arbetar för att förverkliga visionen samt vilka möjligheter och svårigheter som uppstår i 

förverkligandet av denna vision. Resultatet blev att alla intervjuade personer uppfattade att en 

förskola för alla innebar att alla är välkomna oavsett bakgrund, etnicitet, religion, sexuell 

läggning etc. Enligt rektorn och pedagogerna på förskolan var det viktigt att tillgodose allas 

behov och anpassa verksamheten så alla kan vara med. Rektorn uttalade sig om att alla barn är 

allas barn och man har ansvar för alla barn. I undersökningen framkom det en svårighet att 

uppfylla visionen då tiden för att hinna med var knapp. Föräldrarna lyfte även fram att 

förskolan gjorde ett bra arbete för att förverkliga visionen och att de såg utveckling hos sina 

egna barn. Metoden som användes för att få fram detta resultat var intervjuer med pedagoger 

och rektor. Föräldrarna svarade skriftligt på hemskickat formulär. 

 

Nyckelord: Förskola, pedagoger, rektor, föräldrar, en förskola för alla, vision. 
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1. Inledning 

”Inget barn ska i förskolan utsättas för diskriminering på grund av kön, etnisk tillhörighet, religion 

eller annan trosuppfattning, sexuell läggning hos någon anhörig eller funktionsnedsättning eller för 

annan kränkande behandling. Verksamheten ska syfta till att barnens förmåga till empati och 

omtanke om andra utvecklas, liksom öppenhet och respekt för skillnader i människors 

uppfattningar och levnadssätt.” (2010:04) 

Oavstående citat ur läroplanen (Lpfö 98 rev.10) är ett exempel på den politiska styrningen av 

förskolans verksamhet och den beskriver pedagogernas och förskolans uppdrag. Ett uppdrag 

som innebär att skapa lika möjligheter för alla barn i förskolan. Det skall inte spela någon roll 

var barnen kommer ifrån, vilken religion eller om de har något funktionshinder utan alla ska 

bli accepterade som de är. Detta uppdrag ställer stora krav på såväl förskollärarens 

professionella kompetens som hur verksamheten i förskolan utformas. Ett tydligt dilemma blir 

då hur förskolan förmår hantera uppdragets krav i relation till de resurser av olika slag som 

finns att tillgå, vilket i sin tur väcker ett antal frågor. Hur kommer detta uppdrag till uttryck i 

förskolans dagliga verksamhet? Är det möjligt att skapa en miljö och verksamhet som lever 

upp till det som står i Läroplanen? Eller är det enbart en vision?  

2. Bakgrund 

Visionen En skola för alla formulerades i samband med att en ny läroplan infördes 1980 (Lgr 

80). Visionen gäller både en förskola för alla och en skola för alla. Dess innebörd är att alla 

barn oavsett likheter och olikheter skall få en likvärdig utbildning som är oberoende av deras 

förutsättningar (Hjörne & Säljö, 2008). Förskolans uppdrag är att bemöta varje barn utifrån 

denna individs personliga förutsättningar. Denna människosyn kan uttryckas bland annat i den 

så kallade universalistiska människobilden. Den universalistiska människobilden innebär att 

det finns en uppsättning egenskaper som förenar alla mänskliga varelser och det är det som 

gör dem till människor och ger ett lika värde till alla. Naturligtvis finns det också olikheter 

men dessa olikheter innebär inte att människor skall kunna värderas på olika sätt. Att vi alla är 

människor och vi har roller att leva upp till – att vi har olikheter som gör skillnaden mellan 

oss – att man inte behöver ha en viss hudfärg, begåvning etc. då den mänskliga människan är 

när man är sig själv (Liedman, 2002).  

I dagens förskolor/skolor är uppdraget att stötta barn i deras lärande och sociala utveckling. 

Barn är i behov av att utvecklas och har utvecklingspotential och det är pedagogernas uppgift 
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att stimulera deras utveckling – deras självkänsla och engagemang (Hjörne & Säljö, 2008). En 

skola för alla handlar inte bara om att ha speciella behov som ska bli tillgodosedda och 

respekterade utan det kan handla om en gemensam och likvärdig utbildning för pojkar och 

flickor. Förr var det så att flickor inte fick gå i skolan och sågs som mindre begåvade och inte 

förrän i mitten av 1900-talet kan man påstå att det blev en gemensam och likvärdig utbildning 

för både flickor och pojkar.  

Under 1940-talet påbörjades ett politiskt arbete som innebar att man ville ändra på skolans 

förutsättningar. Nu skulle skolan bli en skola för alla oavsett social klass och förmåga. 

Orsaken till detta arbete var bland annat att det fanns ett missnöje med den sociala 

snedrekryteringen till olika former av utbildning exempelvis så växte sig den högre 

utbildningen sig allt starkare och bland annat barn till låginkomsttagare från glesbygden var 

underrepresenterade. Som en följd av detta introducerades i slutet av 50-talet och början 60-

talet en gemensam grundskola för alla barn och 1962 kom en nationell läroplan Lgr - 62 

(Hjörne & Säljö, 2008). Att alla ska få en utbildning är en självklarhet i vår tid, den ska vara 

tillgänglig för alla barn oavsett deras sociala bakgrund, individuella förutsättningar eller andra 

faktorer. 
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3. Syfte 

Det övergripande syftet med arbetet är att undersöka hur verksamheten i förskolan förhåller 

sig till visionen om en förskola för alla . Mer specifikt är syftet att undersöka hur pedagoger, 

föräldrar och rektor uppfattar begreppet En förskola för alla och hur den aktuella förskolan 

arbetar för att förverkliga visionen samt vilka möjligheter och svårigheter som uppstår i detta 

arbete mot visionen.  

Frågeställning:  

 Hur uppfattar pedagoger, rektor och föräldrar begreppet en förskola för alla? 

 Hur arbetar förskolan för att förverkliga visionen en förskola för alla enligt pedagoger, 

rektor och föräldrar? 
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4. Teoretiskt ramverk och tidigare forskning 

4.1 En förskola för alla 

Skolan är en av de äldsta samhällsinstitutionerna som utövar och har utövat stort inflytande på 

oss samhällsmedborgare (Hjörne & Säljö, 2008 och Persson, 2007). År 1962 infördes det 

skolplikt i grundskolan för barn och ungdomar, från sju års ålder. Det var nu begreppet lyftes 

fram då alla barn hade skolplikt, även elever med funktionsnedsättning skulle få tillgång till 

utbildning. I grundskolan när den nya läroplanen Lgr 80 kom så fanns beteckningen ”Skola i 

utveckling” som då skapade förutsättningar för en skola för alla. Det var den första gången 

begreppet syntes i statlig skrift i samband av implementeringen Lgr 80 (Gadler, 2011).  

Begreppet en skola för alla har många tolkningar utifrån ”vår erfarenhet, vår människosyn 

och kunskapssyn” (Gadler, 2011:50).  En skola för alla innebär att alla människor oavsett 

klasstillhörighet, funktionsnedsättning har rätt att gå i skolan. Fram till slutet av 1990-talet 

förde man statistik på hur många elever med rörelsehinder som gick i landets skolor, 

kommuner. Det fördes statistik för att landets skolor skulle få den del av det ekonomiska 

stödet de efterfrågade (Gadler, 2011).  

Begreppet en förskola/skola för alla har väckt debatt i många år och det har kopplats till en 

diskussion om normalitet och begreppet har angett att barn med till exempel funktionshinder 

ska integreras. ”De ska med olika stödinsatser bli så normala som möjligt för att få tillhöra 

den vanliga klassen” (Gadler, 2011:61). Begreppet innebär att ingen elev ska räknas bort utan 

alla har rätt till en utbildning, alla ska ha samma rätt till en likvärdig utbildning. En likvärdig 

utbildning innebär inte att insatserna ser lika ut, utan man bör anpassa till varje individ från 

individens förutsättningar och intresse. Det är barnet som är det centrala och skall bli bemött 

utifrån sina förutsättningar (Gadler, 2011). Man ska försöka undvika särlösningar och lyfta 

fram barnens delaktighet, alla är vi olika och detta är något vi ska ta till vara på (Nilholm, 

2006).  

Förhållningssättet pedagogen har är viktigt och vilken syn pedagogen har på barnets lärande, 

det är viktigt att inte se barnen som något som behöver åtgärdas utan tänka att alla behöver 

olika sätt för att lära. Pedagogen behöver se till sig själv och kritiskt granska sig själv (Jenner, 

2004). Det har betydelse för hur man ser på barn i problem, vad man har för förväntningar på 

dem eller hur man ser på deras kunskapsutveckling (Ekberg Stigsdotter, 2010). 
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4.2 Inkludering och exkludering 

Förskolan/skolan ska vara organiserad och utgå från allas behov och förutsättningar. 

Inkludering förknippas ofta med ”barn i behov av särskilt stöd” och att dessa barn ska vara 

delaktiga i skolans vanliga verksamhet. Begreppet innebär att förskolan har kravet att anpassa 

verksamheten till alla barn. De ska oavsett sina olikheter ha möjlighet att känna delaktighet, 

gemenskap och få uppleva en meningsfull utveckling och se till så att ingen exkluderas ur 

gemenskapen (Nilholm, 2006). Skolan bör även präglas av differentiering, att varje individ 

ska mötas utifrån deras egna förutsättningar. De som är i behov av särskilt stöd ska få det 

(Persson, 2007). 

Det är varje elevs rätt att få känna sig trygg och säker men också en rättighet att få känna att 

hon/han passar in utan att bli utesluten ur gruppen (Nilholm, 2006). Nilholms (2006) 

argument för inkludering: alla kan lära sig av varandra, barn ser annorlunda på situationen än 

vuxna göra, alla ska få vara med, pedagogerna ska vara flexibla och våga utmanas, lära sig 

olika kulturer och alla ska få känna delaktighet. Inkludering har blivit ett ”plusord” det vill 

säga att det är ett ord som innehåller flertalet positiva värden exempelvis jämställdhet, 

likvärdig utbildning, värdegrund, fred, framsteg och empati (Nilholm, 2006).  

Exkludering i en pedagogisk verksamhet innebär enligt Nilholm (2006) att barn får en relation 

med barn med samma bakgrund, trygghet och att man får mer tid med läraren. Men det 

handlar om vem individen är och individens behov. Det är olika från barn till barn. Hur man 

som pedagog ska bemöta barn i behov av särskilt stöd och hur de ska göra för att ge barnet 

stöd på bästa möjliga sätt kan variera. Då det är upp till varje pedagog att hitta alternativa 

tillvägagångssätt för att få dessa barn till att bli mindre svaga i sin miljö. Som pedagog i en 

förskola för alla krävs det till exempel att man har ett så kallat perspektivseende, vilket 

innebär att man så långt som möjligt måste kunna se världen utifrån sina barns ögon. Att man 

kan möta den andra utifrån dennes livssituation och upplevelse av världen. Vidare måste 

pedagogen också kunna se barnet i ett kontextualiseringsperspektiv, det vill säga att man 

måste kunna se barnet i ett sammanhang. Reflektion över varför barnet handlar på ett visst sätt 

och om det kan finnas några bakomliggande faktorer till dess beteende är viktigt (Jenner, 

2004). 

En bakomliggande tanke med en förskola för alla är att alla barn ska få ut något ur den 

gemensamma förskolan samtidigt som förskolan måste kunna tillgodose allas olikheter. Detta 

gäller hela förskolan och skolan i sin helhet (Von Wright, 2002). 
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4.3 Normalt eller avvikande 

I dagens samhälle diskuteras det ofta om normalt och avvikande och hur man ”bestämmer” 

vad som är normalt och avvikande (Gadler, 2011). Man ser det man förväntar sig att se, den 

så kallade loopingeffekten (Hjörne & Säljö, 2008). Den ställning man tar om vad som är 

normalt och avvikande handlar om värderingar, där man tar ställning för om människors 

olikheter är en naturlig del av att vara normal eller inte. Anses en människa vara annorlunda 

får den stämpeln avvikande och blir mindre värd (Gadler, 2011). Att vara avvikande vill ingen 

uppleva därför försöker alla passa in i dagens samhälle av vad som anses vara normalt. Det 

som anses vara normalt varierar från vilken situation det är (Hjörne & Säljö, 2008). Gränserna 

mellan normalt och avvikande är vi själv som sätter, det är våra normer som avgör vad vi 

anser är normalt respektive avvikande. Man är inte avvikande i sig själva utan det är våra 

normer, önskningar och strukturer som bedömer vad som är avvikande beteende (Ekberg 

Stigsdotter, 2010). Våra normer, önskningar och strukturer förändras ständigt och därmed 

förändras synen på avvikande (Skolverket, 2002). Vi alla är avvikande för vi är inte lika, vi 

alla är unika och finns det en individ i behov av speciellt stöd så borde läraren inte vara rädd 

för det är bara en individ som alla andra och behöver stimuleras och utmanas på sin nivå 

(Gadler, 2011).  

I skolan får eleverna olika roller och identiteter och med dessa roller olika förväntningar på 

hur man ska vara. Om man är elev eller lärare har man en förväntan på hur man ska agera och 

vara. Med dessa roller man blir tilldelade kommer med rättigheter och skyldigheter som man 

måste förstå och respektera för att kunna vara i verksamheten. Om ett barn får stämpeln 

”störig” då lever barnet upp till denna då kan man undra om det stämmer att individen 

egentligen är ”störig” eller bara lever upp till förväntan, stämplingsteorin (Hjörne, E & Säljö, 

R, 2008). De olika mötena mellan pedagog-elev, elev-elev och pedagog-pedagog lägger 

grunden för hur man ser på sig själv, att det handlar om de pedagogiska mötena och de olika 

relationerna. Dessa möten påverkar vår syn på och hur vi tänker om varandra (Ekberg 

Stigsdotter, 2010). 

Man behöver lyckas för att få motivation till att nå ett mål. Den kognitiva teorin innebär att 

det är tankar, förväntningar och aningar på framtida händelser som styr människan. Man 

väljer mål efter bland annat tidigare erfarenheter, för att veta om man har möjlighet att nå 

målet eller inte (Jenner, 2004). Pygmalioneffekten är de förväntningar barnen har på sig 

själva, men som också de förväntningar pedagog och föräldrar kan ha på dem. Genom 

positiva förväntningar får vi goda resultat och genom negativa förväntningar leder detta till 
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dåliga resultat. Barn som är mera aktiva får mera beröm av pedagogen än barn som är mindre 

aktiva inte får samma chanser, eftersom de presterar sämre (Jenner, 2004). 

4.4 Det relationella perspektivet 
Den omgivning eller miljö som barnet vistas i kan förorsaka att barnet hamnar i behov av 

särskilt stöd. Själva miljön kan då vara problemet som behöver åtgärdas - det så kallade 

relationella perspektivet. För att kunna hjälpa ett barn ur ett relationellt perspektiv behöver 

pedagoger självkritiskt diskutera såväl den pedagogiska verksamheten som den miljö i vilken 

barnen vistas i (Von Wright, 2002). Sett ur ett relationellt perspektiv behöver pedagoger 

självkritiskt diskutera såväl den pedagogiska verksamheten som den miljö barnen vistas i.  

Det relationella perspektivet innebär vidare att man inte är sitt problem utan att man har ett 

problem (Skolverket, 2002). Individen ses i detta perspektiv i ett sammanhang, att de sociala 

sammanhangen formar oss. De behov en individ har behöver ständig ses i ett sammanhang 

och förändras på grund av att man som individ ständigt förändras. Personernas egenskaper ses 

inte som unika utan något som delas med andra människor exempelvis kön, etnicitet, 

lässvårigheter etc. Genom att se en problematik utifrån ett relationellt perspektiv bjuder det in 

till kommunikation kring problemen som finns (Ekberg Stigsdotter, 2010).  

4.5 Det kategoriska perspektivet och punktuella perspektivet 
Om man anser att det är barnet som är själva problemet och inte miljön och letar problem hos 

individen så utgår man från det kategoriska perspektivet är motsats till det relationella 

perspektivet. Detta så kallade kategoriska perspektivet innebär det att det är barnets 

svårigheter som anses vara medfödda eller på andra sätt bundna till den enskilda individen. 

Det är det specifika barnet som ska ”åtgärdas” (Persson, 2007). 

I det punktuella perspektivet ses de egenskaper och anlag som en individ har istället som 

sammanbundna med och tillhör individen. Dessa egenskaper och förmågor är fristående från 

individens sociala sammanhang, vilket innebär att man letar efter orsaker och bakomliggande 

motiv till individens problem. Man ser alltså utifrån vilka brister individen har, och utifrån det 

ser vilka behov som behövs (Ekberg Stigsdotter, 2010). I detta perspektiv läggs vikten på 

individens förmågor och egenskaper och hur dem påverkar individens handlingar (Skolverket, 

2002). 

En skillnad mellan ett kategoriskt och punktuellt perspektiv och ett relationellt perspektiv är 

att det relationella perspektivet leder till en kommunikation bland de inblandade (Skolverket, 

2002). Vilket också kan ses i det kommunikativa relationsinriktade perspektivet, som belyser 
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att människor lär utav varandra, och är beroende på den relation man har till varandra och 

vilket intryck man gör på varandra i varje möte. Relationen som skapas när människor möts, 

påverkar människors lärande (Ekberg Stigsdotter, 2010). 

5. Metod 

5.1 Val av metod 

Mitt syfte med denna undersökning var att skapa en förståelse för hur verksamheten förhåller 

sig till visionen en förskola för alla. Syftet var även att undersöka hur pedagogerna, rektorn 

och föräldrarna uppfattar visionen på den aktuella förskolan samt hur de arbetar för att 

förverkliga visionen. För att jag skulle kunna uppnå mitt syfte så anser jag att den kvalitativa 

metoden kan ge mig en djupare inblick i deras uppfattning om innebörden i visionen än vad 

den kvantitativa skulle göra. Eftersom i den kvalitativa metoden kan intervjupersonen 

uttrycka sina åsikter utan att kryssa i svar genom att få tala om sina tankar på en mer öppen 

fråga som ger dem möjlighet att svara utifrån sina funderingar. Tanken med att jag valde 

kvalitativa intervjuer var att jag skulle kunna samtala med informanterna. Bryman (1997) 

skriver att i den kvalitativa metoden riktas intresset mot intervjupersonens tankar och 

synpunkter (1997). Jag valde att använda en metod som har rötterna i den hermeneutiska 

forskningstraditionen, och genom en tolkning av den empiri som samlats in skapas en 

förståelse för relationen text och verklighet.  

Metoden jag valde var att göra intervjuer med en rektor, fyra pedagoger samt skicka hem ett 

formulär med frågor till 15 föräldrar. Detta i hopp om att det skulle kunna ge mig en inblick i 

deras åsikter och tankar kring en förskola för alla. Det var pedagogens, rektorns och 

föräldrarnas tankar och åsikter jag ville åt. Jag gjorde valet att skicka hem ett brev med frågor 

till föräldrarna då de flesta föräldrarna är stressade när de lämnar och hämtar. I intervjuerna 

ansåg jag att det var viktigt som jag nämnt ovan att frågorna är öppna och inte ger direkta 

ja/nej svar. Bryman (1997) skriver att halvstrukturerade intervjuer som denna undersökning 

innehåller lämnar stort utrymme åt intervjupersonen att yttra sina egna kommentarer och 

tankar. Inför intervjuerna hade jag förberett intervjuguider jag utgick ifrån under intervjuerna 

till både rektorn (Bilaga 1) och pedagogerna (Bilaga 2). Till föräldrarna skickade jag hem ett 

formulär i form av ett brev med frågor (Bilaga 3). Det fanns även utrymme för 

intervjupersonerna att kunna yttra sina kommenterar och tankar, det fanns ingen gräns på hur 

stora eller små svar de gav utan det var deras tankar som skulle lyftas.  
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5.2 Metodkritik 

Den kvalitativa undersökningsmetoden har kritiserats för att den är alldeles för subjektiv, 

vilket innebär att det kvalitativa resultatet bygger på forskarens tolkningsarbete (Bryman, 

1997). Den kvalitativa metoden lämnar ett större utrymme för informanten att förmedla sin 

förståelse och kunskap kring frågan. Att genomföra en studie med en kvalitativ metod ställer 

mot den bakgrunden krav på forskaren att presenterar sin förståelse och forskningsprocess på 

ett bra sätt. Kritikerna menar vidare att kvalitativa forskningsresultat är svåra att generalisera 

när det utförs intervjuer med få individer. Bryman (1997) menar att det finns en risk att svaren 

kan bli otydliga om frågorna är otydliga. Då svaren kan bli långa och svårtolkade på genom 

det vara svårt att se ett samband mellan empiri och litteratur. Mot bakgrund av kritiken mot 

den kvalitativa forskningsmetoden är det av betydelse att forskaren noggrant redovisar sina 

ställningstaganden och tillvägagångssätt, vilket har varit en ambition i mitt arbete.  

Innan man genomför intervjuerna bör man vara medveten om vilken förförståelse man har 

kring ämnet och det är även viktigt att sina egna värderingar och fördomar inte spelar in. 

Genom att ha en förförståelse kring ämnet är det lättare att lägga in följdfrågor till 

informanternas svar. Det är viktigt i mötet med informanten att man så långt det är möjligt är 

neutralt och lägger sina egna fördomar åt sidan.  

5.3 Urval 

Undersökningen jag skulle göra ansåg jag behövde vara på en förskola där det fanns 

erfarenhet och nytänkande kring en förskola för alla. Då jag vill ha olika pedagogers åsikter 

och kunskaper kring arbetet i riktning mot visionen en förskola för alla. Den aktuella 

förskolan kände jag till sedan tidigare och urvalsprincipen kan därmed ses som ett 

bekvämlighetsurval (Bryman, 1997). Då denna förskola har många barn med svenska som 

andra språk och även många föräldrar och pedagoger med svenska som andra språk. Genom 

att denna förskola har både pedagoger, föräldrar och barn med svenska som andra språk så 

valde jag denna då jag vet att de arbetar kontinuerligt mot visionen. Jag gjorde bedömningen 

att denna förskola berörde mycket av det jag ville undersöka.  

Förskolan har många avdelningar och delar gård med en annan förskola, rektorn är ansvarig 

för båda dessa och ytterligare en som ligger en bit bort. Förskolan är belägen i en stor stad 

nära centrum i en livligt trafikerad miljö och är mångkulturell.  

I min undersökning har jag valt att intervjua fyra pedagoger på samma förskola men från olika 

avdelningar. Jag använde mig av anteckningsblock och penna när jag intervjuade för att 
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komma ihåg vad de sa. Jag valde att inte använda bandspelare för att jag inte äger en eller har 

råd att införskaffa en, jag föredrar dessutom att använda mig av penna och papper när jag 

antecknar. Pedagogerna föredrog även att inte bli inspelade. Det underlättar för mig när jag 

skriver ner deras åsikter för då kommer jag själv ihåg när och var de sa det, när jag ser mina 

anteckningar. 

Jag valde att intervjua förskollärare med olika lång erfarenhet inom yrket och olika lång tid på 

arbetsplatsen. Det varierade även med pedagoger från småbarns- och syskonavdelning. 

Pedagogerna jag intervjuade var mellan 30-50 års ålder, några pedagoger hade arbetat på 

förskolan i många år och några hade endast arbetat där i några år eller precis börjat. Alla 

pedagogerna var utbildade förskollärare. Rektorn var även förskollärare i grunden och har 

arbetat i många år inom förskolan och har några års erfarenhet inom rektorsarbetet.  

Innan intervjuerna så sammanställde jag intervjuguider jag utgick ifrån och jag sammanställde 

även ett brev till föräldrarna med frågor som de fick ta med hem och svara på och sedan 

återlämna. Mina intervjufrågor (Bilaga 1-3) utformade jag utifrån mitt syfte och skickade ut 

till rektorn och till pedagogerna berättade jag om vilket ämne det skulle handla om. Till 

föräldrarna skickade jag ut femton formulär men fick endast svar från tre stycken. 

5.4 Genomförandet 

Som tidigare nämnt valde jag att intervjua fyra pedagoger, en rektor och skickade ut ett brev 

till femton föräldrar (Bilaga 3). Jag valde att skicka hem formulär till föräldrarna eftersom jag 

anser att de kan få svara på frågorna i lugn och ro och ta tid på sig, då jag vill ha så bra svar 

som möjligt. Uppgiften att dela ut formulären till föräldrarna fick pedagogerna då jag inte 

känner föräldrarna så väl och för att jag inte var på förskolan hela dagarna. På den aktuella 

förskolan där jag valde att göra min undersökning är det en större del av föräldrarna 

flerspråkiga och hos vissa är svenskan inte det starkaste språket.  

Pedagogerna valde jag att intervjua och jag visade frågorna innan jag ställde dem så 

pedagogerna fick fundera kring frågorna – dock hade jag tidigare nämnt vilket ämne de skulle 

svara på frågor, så de var lite förberedda. Intervjuerna med pedagogerna gick bra, av vissa 

fick jag mer utförligare svar än andra, även olika svar på frågorna inom samma förskola. Jag 

lät pedagogerna berätta och under tiden antecknade jag deras åsikter och efteråt återkopplade 

vi tillsammans och de bekräftade sina åsikter. 
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Samtliga som deltog i min undersökning var positivt inställda och ville hjälpa mig och ge mig 

deras förståelse och förhållningssätt kring visionen en förskola för alla. De fick möjlighet att 

läsa igenom mina frågor innan jag ställde dem. Under intervjun hade de intervjuguiden 

framför sig och jag ställde samma frågor till alla. Innan intervjun beskrev jag kort vad arbetet 

handlade om. Intervjuerna beräknades ta cirka 30 minuter och gjordes på respektive 

avdelning. Intervjun med rektorn tog cirka 40-50 minuter och den ägde rum på hennes kontor. 

Anledningen till att jag valde att intervjua pedagoger och rektorn var för att fånga deras 

uppfattning och förhållningssätt till visionen en förskola för alla. Föräldrarna valde jag som 

tidigare nämnt att skicka hem ett formulär så de kunde svara i lugn och ro, hade önskat att 

man kunde fått sitta ner med föräldrarna och ha en konversation.  

5.5 Etiska ställningstagande 

Jag tog kontakt med rektorn på den aktuella förskolan och frågade om jag fick göra mitt 

examensarbete, undersökningen, ute på den aktuella förskolan. Rektorn gav mig klartecken 

och hösten 2012 tog jag kontakt med förskolan inför intervjuerna. Eftersom individer inte får 

utsättas inför skada, förödmjukelse eller kränkning och att deltagarna i en undersökning och 

ska ha rätten att själv få bestämma delaktigheten (Vetenskapsrådet, 2002), så frågade jag alla 

intervjuade personer om de ville bli intervjuade. Jag berättade att det var till mitt 

examensarbete som handlar om uppfattningar om och förhållningssätt till visionen en förskola 

för alla. Deltagarna skall bli informerade om undersökningsämnet och dess användning 

(Vetenskapsrådet, 2002). Personerna jag intervjuade är medvetna om att det kommer 

användas i detta arbete, även föräldrarna vet om det då jag skrev ett litet brev till dem att jag 

skriver mitt examensarbete om en förskola för alla och hade uppskattat deras svar. I en 

undersökning så har deltagarna konfidentialitet och personuppgifter ska inte användas så att 

obehöriga kan ta del av det (Vetenskapsrådet, 2002). Ingen jag skriver om kommer att bli 

nämnda med deras riktiga namn utan de kommer få fingerade namn, pedagogerna och rektorn 

kommer att få andra namn och föräldrarna kommer jag att benämna med namnet föräldrarna. 

Bryman (1997) lyfter fram de grundläggande etiska frågor i samband med forskning som 

handlar om anonymitet, frivillighet, integritet och konfidentialitet för de personer som är 

direkt inblandade i forskningen (1997).  

Efter intervjuerna var genomförda så läste jag igenom dem och sedan renskrev dem på datorn. 

Under tiden jag renskrev intervjuerna så funderade jag kring deras svar på frågorna. Efteråt 
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analyserade jag pedagogernas förhållningssätt och deras förståelse av visionen. Jag 

analyserade även rektorns svar och föräldrarnas formulär. 

6. Empiriredovisning  

Under denna rubrik kommer jag att redovisa mitt empiriska material och redogöra för hur jag 

har tolkat intervjupersonernas svar. Jag kommer även att jämföra intervjupersonernas svar för 

att se likheter och skillnader mellan pedagogerna, föräldrarna och rektorn. De personer som 

blev intervjuade har varit på förskolan olika långa perioder, från att någon har varit där i 

många år till att någon endast varit där några månader. Samtliga informanter har tilldelats 

fingerade namn så man kan följa deras tankar och åsikter.  

6.1 Innebörden av begreppet en förskola för alla 

I kommande avsnitt presenteras informanternas uppfattning om innebörden i visionen en 

förskola för alla.  

6.1.1 Pedagogerna 

Att vara välkomnande 

Pedagogerna anser att begreppet innebär att förskolan arbetar för att alla är lika välkomna 

oavsett bakgrund, etnicitet, sexuell läggning, religion, kultur etc. Visionen innebär också att 

barnen skall bli utmanade med utgångspunkt från deras behov och i förhållande till sin nivå  

…en förskola ska vara tillgänglig för alla och det spelar ingen roll om man har en annan religion, 

etnicitet, sexuell läggning etc. utan att man har samma värde. (Berit) 

Vi är alla olika men lika värda. (Maja) 

Anpassa verksamheten 

Begreppet innebär att man ska se allas behov och tillmötesgå dem. En förskola för alla skall 

vara  

…anpassad till verksamheten och utgå från alla barns intresse och behov (Klara).  

I en förskola för alla skall man utgå från barnen från barnen när verksamheten planeras och 

utgångspunkten skall vara att alla barn i barngruppen skall kunna vara med. Det innebär att 

något barn med till exempel ett handikapp inte skall komma utanför utan alla tillhör 

barngruppen och alla ska kunna utöva aktiviteterna som de gör. Något pedagogerna även 

lyfter är att alla ska få möjligheten att utvecklas i förskolan. De anser att i begreppet ligger 
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även att man ska se alla barn och deras behov. De menar att en förskola för alla är när man 

arbetar tillmötesgående med allas behov, kultur, religion, etnicitet, sexuell läggning etc. 

Tillmötesgående 

Det är viktigt att man är 

… tillmötesgående och öppen inför alla, föräldrar och annan personal (Klara). 

Pedagogerna anser vidare att visionen innebär att man ser varje barn och tillgodoser 

föräldrarnas åsikter. De anser även att det är viktigt att se till så att alla barn blir stimulerade i 

utvecklingen och att man blir respekterad för den man är och accepterad för den person man 

är. Pedagogerna anser även att en förskola för alla innebär att man arbetar för att tillmötesgå 

alla barns behov etc. 

6.1.2 Rektorn 

En förskola för alla är där man bemöter alla lika och accepterar den ryggsäck barnen kommer 

med, religion, etnicitet etc. (Ingrid).  

Rektorn poängterar att en förskola för alla innebär att inte sätta en stämpel på barnen. Det bör 

vidare innebära att alla barn på till exempel en avdelning är allas ansvar.  

En förskola för alla innebär att alla kan delta utifrån sina förutsättningar och möjligheter och att 

det ska vara tillgängligt för alla (Ingrid). 

Med tillgänglighet menar rektorn att vem som helst ska kunna söka sig dit, hon menar att det 

finns förskolor som inte är nåbara (udda geografiskt) och man vill till den förskolan men man 

kan inte ta sig dit, att man vill men kan inte för det är orsaker som hindrar det. Ingrid menar 

att exempelvis kan ekonomin vara ett problem med pendlingen inom kommunens förskolor. 

Då man kanske inte kan välja den förskola man vill och det påverkar visionen en förskola för 

alla, för då kan inte alla välja den förskola de vill. 

6.1.3 Föräldrarna 

En förskola för alla är att alla är lika välkomna och värda oavsett etnicitet, kön etc. (Föräldrarna) 

Där varje barn uppmuntras och inkluderas att delta oavsett ras, hudfärg, etnisk tillhörighet, 

handikapp etc.” (Föräldrarna).  

De anser att en förskola för alla är en förskola där alla blir sedda och bemötta som de är. Det 

är viktigt att alla barn är delaktiga och kan göra sig hörda och sedda. Föräldrarna anser att i 
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begreppet ligger att barnen blir respekterade och accepterade för sina erfarenheter och 

kunskaper. 

6.2 Hur arbetar förskolan för att förverkliga visionen en förskola för alla? 

I kommande avsnitt redovisar jag pedagogernas, rektorns och föräldrarnas svar på hur den 

aktuella förskolan arbetar för att förverkliga visionen. 

6.2.1 Pedagogerna 

Bemötande 

Pedagogerna lyfter fram att de är flexibla med tider, arbetssätt och ser möjligheterna. Det 

…finns barn i barngruppen som är i behov av speciellt stöd så försöker de integrera barnet i 

barngruppen (Berit). 

Pedagogerna arbetar för att vara öppna och positiva samt våga utvecklas. De beskriver att 

förskolan arbetar i riktning mot visionen genom att utgå från barnen när de planerar 

verksamheten.  

Planering ska passa alla i barngruppen så att även barn med exempelvis handikapp kan vara med 

(Klara & Regina).  

Något pedagogerna även arbetar för är att man välkomnar alla med öppna famnar. De lyfter 

fram att det är upp till kommunen vem de placerar på förskolan så då poängterar Regina 

…att det är betydelsefullt att välkomna alla och vara öppen. (Regina)  

Arbetet mot visionen visar sig i att pedagogerna ser till alla barns bakgrund. De lyfter fram att 

de firar inte bara midsommar och jul utan även till exempel Bayram. De anser även att de 

arbetar med att alla ska bli accepterade som de är och talar med barnen om att alla har olika 

behov. Då det är viktigt att man  

…förklarar för barnen att alla är vi olika och har olika behov (Maja).  

Pedagogerna poängterar att de arbetar mycket i små grupper och då är det lättare att se alla 

barn och de vågar mer i mindre grupper och det leder till att de stimuleras i utvecklingen som 

individer.  

För att uppnå visionen uttalar sig en pedagog att det är viktigt att  

…bemöta barnen på deras nivå och ha positivt sätt mot både barn och föräldrar (Berit).  
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Pedagogerna berättar att de lugnt och sakligt tar reda på alla barns version av en händelse och 

inte endast hör ett barns version. Något pedagogerna arbetar för som de anser är viktigt är att 

man har sett alla barn varje dag och kan berätta vad som har hänt under dagen när barnen ska 

gå hem. Då de känner att det är viktigt att hinna bekräfta varje barn varje dag. Pedagogerna 

lyfter att det är betydelsefullt att alltid välkomna alla oavsett bakgrund, etnicitet, kön, 

handikapp etc. då de anser det är viktigt att man bemöter alla på lika sätt. En pedagog 

understryker att hon inte kan påverka  

…vem som placeras men att i hennes arbetssätt är alla välkomna (Regina).  

Pedagogerna strävar mot visionen en förskola för alla genom att se alla barnen. Deras arbete 

strävar mot att se alla barn som olika individer och vilka behov de har samt utmana dem 

utifrån deras behov och deras nivå. Något en av pedagogerna belyser är att det är  

…betydande att möta föräldrarna i korridorerna och kunna lyfta fram bekymmer och positivt 

direkt när man möter dem (Maja). 

Något Berit arbetar för som hon anser är betydelsefullt för att uppnå visionen är att försöka 

förverkliga möjligheterna och att man alltid har ett strävansmål i syftet med aktiviteterna man 

gör. Något Berit poängterar är att det är betydelsefullt att  

…man är medforskare med barnen och söker kunskapen tillsammans (Berit). 

Föräldrainflytande i verksamheten 

Pedagogerna beskriver hur de arbetar för visionen en förskola för alla, de poängterar att man 

ska se varje barn och deras behov och tillgodose föräldrarnas åsikter. För att bli bättre så vill 

de gärna ha föräldrarnas åsikter genom enkäter och utifrån dessa försöker de åtgärda dessa. 

Förskolan vill ha föräldrainflytande och tillgodose deras önskemål för att utveckla 

verksamheten. Deras mål är att bli bättre och då behövs det åsikter och tankar.  

…alla föräldrar känner sig välkomna och känner att de kan höra av sig (Klara).  

I visionen en förskola för alla strävar pedagogerna efter att man välkomnar ny personal och är 

öppna mot alla.  

Pedagogerna menar att det är viktigt att man återkommer med svar till föräldrarna och barnen 

om man inte kan ge ett svar när frågan ställs, även att det är viktigt att bekräfta alla 

föräldrarnas tankar och åsikter. En pedagog anser att det är betydelsefullt att 

…barnen ska lyckas och inte misslyckas (Maja).  
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Då menar pedagogerna exempelvis att om man ska räkna barnen på samlingen och man vet 

hur barnens kunskaper är i räkning så kanske man väljer ett barn som inte blir utpekat. Då 

menar de att man kan hjälpa varandra och räkna tillsammans några samlingar och ibland så 

räknar endast barnen. Pedagogerna anser att det är viktigt med en god föräldrakontakt för att 

kunna få så bra utveckling för varje barn då föräldrarna känner barnen bäst. De nämner att det 

man bör vara noga med att barnen försöker lösa konflikter själv med hjälp av vuxen och 

eventuellt ledande frågor. Men att man låter barnen försöka lösa konflikten så mycket som 

möjligt själv.  

6.2.2 Rektorn 

Enligt Ingrid så är alla barn allas barn på en avdelning även om de har särskilda behov så är 

de integrerade i gruppen. Om barnet har ett annat modersmål så finns det tolk att tillgå så man 

kan förstå varandra.  

Barnen ska vara inkluderade i ordinarie barngrupp och har barnet speciella behov så förstärks 

personalgruppen med fler resurser för att barnet ska kunna var med så mycket som möjligt 

(Ingrid).  

Ingrid nämner en svårighet för att leva upp till visionen att vara en förskola för alla. Det är att 

det endast finns trappor vilket gör att det inte är en förskola för alla men kommer det en 

familj och vill ha denna förskola är vi skyldiga att handikappsanpassa förskolan, säger Ingrid. 

Något Ingrid anser är viktigt i visionen är att möta andra med respekt och ha en 

kommunikation med varandra. 

Ingrid berättar att något hon alltid burit med sig är att  

…aldrig utskilja den ena familjen från den andra. Att man aldrig ska skylla på att man har ett barn 

med speciella behov som blir ett hinder för att göra en aktivitet (Ingrid).  

Ingrid berättade att hon tycker att alla barn är allas barn och då får man anpassa verksamheten 

så den passar alla.  Alla barn är allas barn och man tar ansvar för dem i personalgruppen och 

inte skyller på att resursen inte är här och inte kan arbeta med barnet. Ingrid lyfter fram att vi 

har ett viktigt och tydligt uppdrag (Lpfö 98 rev.10) och de situationer så vänder vi oss till 

läroplanen och skollagen och kollar om det är vårt ansvar/uppgift. Hon poängterar att alla är 

och alla ska få vara, med det menar hon att alla ska bli accepterade och respekterade för den 

vi är och vi alla ska få vara med, vi är lika värda. 
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Föräldrakontakt är något Ingrid lyfter då hon poängterar att det är viktigt att både kunna 

berätta positiva och negativa nyheter mot föräldrarna. För att kunna arbeta mot samma 

utveckling tillsammans. Hon påpekar att man måste arbeta utifrån familjerna/barnens intresse 

etc. och ha ett respektfullt bemötande i förhållande till både föräldrar och barn. Att lyssna in 

föräldrarna och deras behov och respektera deras åsikter och ta dem åt sig. Ingrid uppfattar att 

hennes förskolor, som tidigare nämnt har hon tre förskolor, lever upp till visionen en förskola 

för alla.  

Hennes tre förskolor erbjuder långa verksamhetsdagar, dygnet runt, året runt och sent på 

kvällen. När de tar in barn på förskolan så tittar de på vad barnens behov är och deras tider 

och vem som behöver längre tider för att kunna inkludera allas behov. Ingrid nämner att 

förskolan har barn från många olika kulturer och poängterar att man inte ska exkludera utan 

inkludera alla barn. Ingrid påpekar att man  

…inte ska favorisera utan bemöta alla lika, alla har samma förutsättningar (Ingrid).  

Hon belyser att vissa avdelningar på förskolan firar de muslimska högtiderna för det har blivit 

naturligt då en del av personalen själv firar det. Hon menar inte att det är något som är ett 

måste utan det är något personalen gör för att barnen ska få en inblick i andra högtider än de 

svenska men då poängterar hon att man inte får glömma de svenska traditionerna utan bevara 

dem och även fira andra för att visa hur andra gör. 

En förskola för alla är när man ser alla utifrån den unika person och föräldrar och att få 

möjligheter att utvecklas. Det har utvecklats mycket under mina 40 år i verksamheten då man ser 

mer kulturer i samhället då det speglas i samhället kommer det in i verksamheten (Ingrid).  

Ingrid lyfter att i dag har man mer kunskap om kulturer, handikapp, sexuell läggning etc. har 

man kunskap så kan man inkludera lättare.  

Utifrån Ingrids egna erfarenheter uttalar hon att sexuell läggning är något man redan kan se i 

förskolan. Hon har själv vid ett par tillfälle sett att barnet inte är säker i sig själv. Något som 

är viktigt i den situationen är att våga lyfta det med föräldrarna och fråga vad de ser hemma 

och föräldrarna kan behöva stöd i denna situation.  

När det gäller funktionshinder så anser Ingrid att barn med funktionshinder lär av andra barn 

och tar efter deras handlande. Hon tror att de kan utvecklas mer många gånger i samspel med 

”andra” barn än vara i specifika grupper. 
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6.2.3 Föräldrarna 

Föräldrarnas uppfattning om hur förskolan arbetar för att förverkliga visionen 

De anser att förskolan aktivt arbetat med tema där språk och ursprungsland har varit i fokus. 

De menar att i detta  

…tema har barnen uppmuntrats till att dela med sig av sina kunskaper om sitt hemland, språk och 

kultur (Föräldrarna).  

De har även uppfattat att inget barn är utanför vid aktiviteterna och alla barn uppmuntras att 

hjälp till och vara en del av verksamheten. Föräldrarna lyfter även fram att det  

…serveras kost som alla kan äta oavsett bakgrund och att de arbetar utifrån att all är lika värda, 

pojkar som flickor (Föräldrarna).  

De lyfter även fram att arbetet mot en förskola för alla är ett ständigt arbete och återkoppling, 

föräldrarna anser att personalen gör ett bra arbete för att leva upp till visionen. 

När det gäller bemötandet av alla barn så anser föräldrarna att personalen bemöter dem 

likvärdigt. Ett exempel en av föräldrarna tar upp är att när barnen lämnas på morgonen möts 

de alltid av en pedagog. Föräldrarna anser att de alltid blir trevligt bemötta och känner sig 

välkomna när man kommer och ska hämta eller lämna. Föräldrarna anser även att 

pedagogerna låter barnen vara med att bestämma i verksamheten exempelvis val av lekplats 

när de ska gå på utflykt. De anser även att barnen blir sedda för de individer de är och får 

alltid uppmärksamhet och uppmuntran.  

Föräldrarna märker att deras barn blir sedda och respekterade på förskolan och att det syns 

hemma då barnet hjälper till och visar det i olika situationer. Föräldrarna anser att deras barn 

visar respekt hemma, en förälder skriver att deras barn har visat detta genom att fatta egna 

beslut och göra sin röst hörd. De anser även att man märker att barnen blir respekterade 

genom att dem känner barnet väl och bemöter alltid barnet på ett trevligt sätt. 

Förskolan erbjuder material och natur som stimulerar barnen till utveckling. En förälder ser 

framsteg hos sitt barn inom det året barnet gått på den aktuella förskolan då  

…barnet utvecklat talet, motoriken, samspel med andra etc.(Föräldrarna).  

Föräldrarna anser att det material som finns i förskolan stimulerar utveckling och lärande hos 

barnen.  
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Pedagogerna formulerar sin uppfattning om visionen uppfylls på följande sätt 
Vi har en förskola för alla, att de gör allt de kan för att utvecklas och vara en och tillgodose allas 

behov. (Berit)  

Förskolan är en förskola för alla men att det alltid kan utvecklas och bli bättre. (Klara) 

Förskolan lever upp till visionen en förskola för alla. (Regina) 

Förskolan är långt i utvecklingen till en förskola för alla men är inte där än. (Maja) 

6.3 Sammanfattning 

6.3.1 Visionens innebörd 

Intervjupersonerna anser att visionen innebär att man är tillmötesgående och att alla är 

välkomna. Enligt alla intervjupersonerna innebär en förskola för allla att man skall bli 

accepterad och respekterad för den man är och visa för alla barn att man är olika och har olika 

behov. De anser att visionen innebär god kommunikation med och goda relationer till 

föräldrarna för att kunna sträva efter en utveckling hos deras barn tillsammans. Pedagogerna 

och rektorn nämner att en förskola för alla är att man är välkommen som man är och att man 

inte ska behöva anpassa sig till de andra utan vara den man är.  

6.3.2 Verksamhetens anpassning 

Något alla pedagoger tog upp var att om språket var en svårighet så kom de fram till en 

lösning som passade varje individ. Som tidigare nämnt så anser de att det är viktigt med 

föräldrakontakt för barnets bästa utveckling. Under intervjuerna hävdade en pedagog att 

…är föräldrarna trygga så är barnen trygga. (Maja) 

Med detta menar hon att ”vinner” man över föräldrarnas förtroende så ”vinner” man över 

barnens förtroende. Genom att ha barnens förtroende så kan man möta barnen och stimulera 

deras utveckling på ett annat sätt. 

Alla pedagoger påpekade att det är viktigt att vara tillmötesgående och välkomna alla oavsett 

bakgrund, etnicitet, religion etc. De ansåg även att det är betydelsefullt att se varje barn och 

barnets behov och tillgodose föräldrarnas synpunkter. Något de även ansåg var att man ska 

vara öppen, flexibel, positiv och bemöta varje barn på deras nivå. Pedagogerna ansåg att man 

borde utveckla miljöerna för att stimulera barnens utveckling. De anser att det är viktigt att se, 

lyssna på alla barn och deras intresse. De anser alla att det är viktigt att lotsa barnen till att 

hantera olika situationer exempelvis att hantera en konflikt med vuxet stöd i början till att 



24 
 

sedan själv lösa konflikten. De strävar även mot att synliggöra all barns kunskaper och 

vidareutveckla dem. 

Rektorn anser även som pedagogerna att det är viktigt att vara tillmötesgående och att man 

välkomnar alla barn oavsett bakgrund etc. Hon lyfter även att de har många från olika kulturer 

och bakgrunder, både barn, vuxna och pedagoger. 

Föräldrarna anser att alla barn blir bemötta lika och att pedagogerna arbetar utefter varje barn 

och stimulerar deras utveckling. De anser även att pedagogerna alltid är välkomnande och 

tillmötesgående. Föräldrarna lyfter även att förskolan har arbetat med ett tema som utgick från 

varje barn och dess kunskaper och bakgrund. 

Pedagogerna har olika bakgrund som arbetar på förskolan, de kommer från olika länder och 

har olika modersmål. Det lyfter pedagogerna upp som positivt då de lättare kan bemöta alla 

barn och föräldrar på deras nivå. En pedagog lyfter fram att de firar andra högtider än de 

svenska för att visa olikheter men är även noga med att fortsätta de svenska traditioner och 

förklara för barnen att vi gör olika. Rektorn bekräftar att någon avdelning firar Bayram (de 

muslimska högtiderna) men det beror på att många pedagoger på den avdelningen själv firar 

det. En pedagog och rektorn lyfte att det är viktigt att lyfta fram både positivt och negativt till 

föräldrarna när man träffar dem. 

Rektorn lyfter även att kommunikationen är viktigt som inte någon pedagog lyfte. Ingrid 

anser att har man en god kommunikation kan man lättare stimulera barnens utveckling. Hon 

nämner även att alla barn är allas barn och att man har ansvar över alla barn. Något hon även 

lyfter är att de har ett tydligt uppdrag (Lpfö 98 rev.10) som ska följas och är man osäker ska 

man vända sig till det och undersöka om det är någon uppgift man har eller inte. 

De svårigheter som lyfts under intervjuerna är att tiden inte räcker till och att pedagogerna 

känner att man kan ”tappa” de barn som är långt fram i utvecklingen då det finns barn som 

behöver mer tid. 
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7. Analys 

7.1 Hur uppfattar pedagoger, rektor och föräldrar begreppet en förskola för alla? 
Pedagogerna lyfter fram några nyckelord som de anser är viktiga faktorer som bidrar till barns 

utveckling och hur pedagogerna ser på begreppets innebörd. Några av dessa ord är: 

bemötande, välkomnande, tillmötesgående, föräldrainflytande och anpassa verksamheten. 

Dessa nyckelord delar även rektorn med pedagogerna då hon anser att det är viktigt att allas 

åsikter skall tillgodoses och man ska bemöta alla lika. Föräldrarna anser att det är viktigt att 

alla skall vara lika välkomna oavsett bakgrund etc. och att varje barn skall inkluderas i 

verksamheten. 

Pedagogerna uppfattar att begreppet innebär att man ska vara välkomnande och respektera 

alla oavsett bakgrund, etnicitet etc. Något pedagogerna även anser är att alla barn ska ha rätt 

att gå i förskolan och att det är viktigt att barnen utmanas utifrån behoven i förhållande till 

deras nivå. Att alla ska få en likvärdig utbildning oavsett social bakgrund, individuella 

förutsättningar och andra faktorer är en självklarhet i vår tid (Hjörne & Säljö, 2008). Maja 

anser att det är viktigt att belysa för barnen att man är olika men att vi har lika värde. I 

begreppet ligger även att verksamheten anpassas så att alla barn stimuleras i sin utveckling. 

De anser att det är betydelsefullt att verksamheten utgår från barnens intresse och 

erfarenheter. Klara lyfte under intervjun att hon ansåg att det var viktigt att man tänkte på 

barnen när man planerar verksamheten. Pedagogerna anser att en förskola för alla är när man 

arbetar med att tillmötesgå allas behov. 

Rektorn anser att begreppet innebär att man inte sätter en stämpel på barnen utan att alla är 

lika värda. Att sätta en stämpel på barn är negativt då barnet får en roll att leva upp till 

(Hjörne & Säljö, 2008). Rektorn påpekar att alla barn är allas ansvar och att det är en viktig 

faktor i begreppet att man ansvarar för alla barn och att alla har lika värde oavsett bakgrund, 

sexuell läggning etc. Något rektorn anser är viktigt i begreppet är att förskolan är tillgänglig 

för alla, då menar hon att alla ska vara välkomna att välja denna förskola. 

Föräldrarna anser att en förskola för alla innebär att alla är välkomna och att varje barn 

uppmuntras och inkluderas i verksamheten oavsett hudfärg, etnisk tillhörighet. De anser att 

det innebär att alla barn är delaktiga och blir hörda och sedda. Något föräldrarna anser 

begreppet medför att alla barn blir respekterade och accepterade för sina erfarenheter och 

kunskaper. I Lpfö 98 rev.10 står det att inget barn ska diskrimineras på grund av kön, etnisk 
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tillhörighet etc. Det står även att barnens behov ska bli respekterade och tillgodosedda och 

stärka deras självkänsla. 

7.2 Hur arbetar förskolan för att förverkliga visionen en förskola för alla enligt 

pedagoger, rektor och föräldrar? 
Den aktuella förskolan strävar mot att alla är lika värda och alla är välkomna som de är och 

accepteras som dem är. Pedagogerna anser att det är viktigt att visa att alla har samma värde 

men olika behov. Det belyser pedagogerna flertalet gånger under samtalen då många barn är 

osäkra är det viktigt att betona att de är viktiga som de är och är värda lika mycket. Det är 

viktigt att man stärker barnens självkänsla och självförtroende så barnen vågar vara sig själv 

och inte ändra sig efter vad samhällets normer är. Dagens samhälle har en stark vilja att styra 

befolkningen så att man blir på ett speciellt sätt och ”normalisera” befolkningen (Ekberg 

Stigsdotter, 2010). 

De intervjuade – pedagoger, rektor, föräldrar – ansåg att det är viktigt att barnen kände sig 

trygga på förskolan. Pedagogerna och rektorn lyfte även att det är viktigt att även föräldrarna 

känner sig trygga i verksamheten. Det är varje barns rätt att få känna sig trygg och säker 

(Nilholm, 2006). Förskolan arbetar för att inkludera alla och att få alla barn att känna att de 

passar in och är välkomna. Inkludering innebär bland annat att man strävar efter att barnen 

ska känna trygghet. Det innebär även att barnen ska få utbyta erfarenheter och kunskaper med 

varandra. På förskolan nämnde en av pedagogerna under intervjun att de arbetar mycket i små 

grupper för att lyfta fram varje individ för att utvecklas och våga. För att stärka deras 

självkänsla och bli sedda av varandra och samtala med varandra. Pedagogerna anser att man 

genom mindre grupper inkluderar barnen till att våga och kunna, för att sedan utveckla till 

större grupper och genom det få en utveckling då alla är med och kan utbyta fler kunskaper 

med varandra. Genom att arbeta för inkludering kan det leda till att de lär sig av varandra, alla 

ska få vara med oavsett bakgrund etc. och att pedagogerna är flexibla (Nilholm, 2006). 

Denna förskola har ett inkluderande arbetssätt genom att anpassa verksamheten till alla barn, 

då alla är välkomna som man är och att alla blir accepterade. Begreppet inkludering har blivit 

ett ”plusord” som är laddat med positiva värden som exempelvis jämställdhet, likvärdig etc. 

(Nilholm, 2006). Pedagogerna anser att de är flexibla och att de anpassar verksamheten så den 

stimulerar barnets utveckling och väcker nyfikenhet och inkluderar alla. Denna förskola 

inkluderar alla barn i barngruppen och gör ingen ”skillnad” på barnen utan alla blir sedda och 

accepterade för deras bakgrund. Förskolan ska vara organiserad och utgå från allas behov och 

förutsättningar (Nilholm, 2006). Det finns inget som anses normalt och avvikande, då de 
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hävdar att vi alla är olika och har olika behov men är lika värda. Eftersom de hävdar att alla är 

lika mycket värda så får barnen ingen stämpel på hur de ska vara utan ett accepterande för den 

individ den är. Då förskollärarna anser att man inte ska ha fördomar utan att förstå att vi alla 

är olika och har olika behov för att utvecklas (Hjörne & Säljö, 2008). Förskolan arbetar för att 

alla ska acceptera och respektera varandra och utbyta kunskaper och erfarenheter med 

varandra.  

Något personalen arbetar med är att alltid möta föräldrarna och barnen i korridoren och att 

välkomna dem och att försöka ta sig tid till att se och möta alla barn. Något de poängterade 

var att de ansåg att de tycker det är viktigt att kunna berätta för föräldrarna/vårdnadshavaren 

vad som har hänt under dagen etc. De anser att det är viktigt att se varje barn och barnets 

kunskaper för att kunna planera verksamheten. Barnen anses lika mycket värda och det är 

viktigt att se varje barn och deras föräldrar. Förskolan bör formas efter differentiering, i det 

avseende att varje individ ska mötas efter deras egna förutsättningar (Persson, 2007). 

Pedagogerna och rektorn anser att det är viktigt att ändra miljön för att stimulera utvecklingen 

hos varje barn då verksamheten är byggd utifrån barnens erfarenheter och kunskaper. Detta 

kan enligt min tolkning förstås som en verksamhet vilken arbetar utifrån ett relationellt 

perspektivet (Jenner, 2004). Föräldrarna anser att förskolan utgår från barnens intresse och 

kunskap, eftersom de har arbetat med ett tema språk och ursprung. Detta innebar att barnen 

var i fokus och fick dela med sig av sina erfarenheter och kunskaper. Under det temat fick 

barnen berätta om sitt land, språk och kultur. Genom detta tema belyser förskolan att det finns 

olika kulturer, språk etc. och genom att barnen själv får berätta så utbyter de erfarenheter och 

kunskaper med varandra. Synen man som pedagog har på barnet och barnets sätt att lära är 

viktigt då vi alla är olika och behöver olika sätt att lära (Jenner, 2004). Jenner (2004) nämner 

att det är viktigt som pedagog att ha perspektivseende, det vill säga att försöka se världen 

genom barnens ögon. Det relationella perspektivet innebär som tidigare nämnts att det är 

miljön runt barnet som kan innebära problemet (Von Wright, 2002, Persson, 2007 & Ekberg 

Stigsdotter, 2010). Ett exempel på en situation där pedagogen ser barnet i ett sammanhang är 

när pedagogen Maja lyfter fram en situation där hon först reflekterar över hur hon ska gå 

tillväga. Då det är en samling och något barn ska hjälpa till då ser hon barnet i sammanhanget 

och funderar på hur hon ska handla. I denna situation ser Maja helheten då hon inte vill att 

något barn ska misslyckas så ser hon barnet i sammanhanget. Genom att ”välja” barn så 

anpassar hon samlingen till barnets proximala utvecklingsnivå så barnet inte blir utpekad för 

att inte kunna men ändå utmanad för att stimulera barnets utveckling (Intervju med pedagogen 
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Maja, 2012). Pedagogen hanterar och ser på situationen med ett kontextualiseringsperspektiv 

(Jenner, 2004) vilket innebär att hon ser barnet i ett sammanhang.  

Föräldrarna till barnen på förskolan anser även att deras barn blir sedda varje gång de 

kommer, under dagen och när de hämtas. Då föräldrarna påpekar att det alltid kommer en 

pedagog och möter dem i korridoren när barnen och föräldrarna kommer, känner de att deras 

barn blir sedda när pedagogerna stannar för att tala med deras barn. På detta sätt ser och 

bemöter förskolan alla barn eftersom de tar sig tid varje dag att tala med barnet. Ute på 

förskolan så ser man även att flertalet av föräldrarna stannar kvar någon minut för att tala med 

pedagogerna för att höra hur dagen har gått. På detta sätt visar det sig att pedagogerna ger 

föräldrarna mycket inflytande och bemötande. Dessa olika möten mellan individer lägger 

grunden för hur relationerna och de pedagogiska mötena blir och dessa möten påverkar även 

vår syn på varandra (Ekberg Stigsdotter, 2010). 

På den aktuella förskolan arbetar för att barn inte ska få en stämpel exempelvis ”störig”. En 

stämpel är oftast en etikett på hur man ska bete sig, handla etc. En stämpel kan lägga grunden 

för barnets fortsatta liv och personlighet. Då lever barnen upp till den roll de blir tilldelade 

och förväntningarna som tillkommer, de lever upp till förväntan. De olika rollerna man blir 

tilldelade kommer med rättigheter och skyldigheter och man lever upp till de förväntningar 

man får tilldelade (Hjörne & Säljö, 2008). 

När det gällde att inte ge barn en ”stämpel” så lyfte Ingrid, rektorn, att de inte gör det då de 

anser att alla barn är allas barn. Hon påpekade att alla aktiviteter som genomfördes på 

förskolan skulle alla barn kunna vara med på och alla ska ha lika förutsättningar för att kunna 

delta. Även pedagogerna belyste att man ska anpassa verksamheten utefter barnen och deras 

intresse och behov. Pedagogerna anser att det är viktigt att lyfta fram att vi alla är olika och 

har olika behov. De nämnde även att de alltid anpassar aktiviteterna utifrån barngruppen så 

alla ska kunna vara med.  

Under intervjun med Maja så lyfter hon ett mål hon har och det är att hon vill att barnen ska 

lyckas och inte misslyckas. Maja ger ett exempel där hon lyfter fram det goda hos barnet för 

att den ska få bra förväntningar på sig för hon vet förkunskapen hos barnet. Situationen hon 

lyfter upp är en samling då man ska räkna barnen och man ska låta något barn räkna. Innan 

hon tilldelar ”räknarrollen” så tänker hon på barnets förkunskaper och hur hon ska göra för att 

barnet ska lyckas. Hon påpekade att ibland valde hon ett barn som behövde lite stöd i 

räkningen men då sa hon att i dag ska vi hjälpas åt att räkna tillsammans. Ibland när hon visste 
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att ett barn kunde räkna långt så fick det barnet visa och utbyta kunskaper med de andra 

barnen. På detta sätt visade Maja i konkret handling på hur man kan arbeta medvetet med att 

stärka barn genom positiva och lagom höga förväntningar eftersom man ser det man förväntar 

sig, detta handlande som pedagogen visar på kan förstås som ett exempel på loopingeffekten 

(Hjörne & Säljö, 2008) vilket innebär att många gånger kan ett barn få en stämpel och detta 

ger en identitet till barnet. Pygmalioneffekten innebär att genom att en pedagog visar tilltro 

och positiva förväntningar på ett barn så påverkar det barnet positivt och det lever upp till 

förväntningarna (Jenner, 2004). Jenner (2004) skriver att genom att ge barnen positiva 

förväntningar så får vi goda resultat. Under intervjuerna med pedagogerna lyfter de fram att 

de arbetar för att lyfta fram det positiva hos barnet och ge dem positiva förväntningar. 

8. Diskussion 

I denna studie var syftet att undersöka hur verksamheten ute på en förskola förhåller sig till 

visionen och hur pedagoger, rektor och föräldrar uppfattar begreppet en förskola för alla samt 

hur den aktuella förskolan arbetar för visionen.  

8.1 Metoddiskussion 

Metodvalet tror jag har påverkat undersökningens resultatet. Valet av förskola, där 

undersökningen genomfördes, har haft betydelse. Hade undersökningen skett på en annan 

förskola med andra förutsättningar så hade resultatet självklart blivit annorlunda. Att jag inte 

satt ensam med den person jag intervjuade tror jag inte påverkade deras svar utan jag tror det 

endast drog ut på tiden. Under intervjuerna med pedagogerna så blev det avbrott lite emellanåt 

då det kom barn fram och ställde frågor och undrade vad vi gjorde. Vi hade ingen möjlighet 

att sitta ostörda utan satte oss i ett rum med mindre barn som inte skulle vara störande för 

intervjun. Under intervjuerna så anser jag att det var intressant att lyssna på några stycken då 

man fick olika svar, vissa mer djupgående och vissa nämnde endast en kort sammanfattning 

som de kunde tänka på för sekunden. Då fick jag en känsla av att de inte visste riktigt vad de 

skulle svara mig. Min tanke om att de inte visste vad de skulle svara mig tror jag kan bero på 

att de inte hade så mycket kunskap att utgå från eller så kan det bero på at de inte hade läst in 

sig på ämnet. Jag kunde kanske förvarnat dem tidigare än vad jag gjorde så de hade haft mer 

tid på sig att läsa in sig och förbereda sina svar men då hade jag inte fått deras tankar. 

Eftersom då tror jag att deras svar hade baserats på litteratur kring en förskola för alla och inte 

deras egna uppfattningar. Det slutade bra och jag fick svar på alla mina frågor. 



30 
 

Intervjupersonerna fick tala och uttrycka sina åsikter och kände jag att det behövdes tillägga 

följdfrågor så gjorde jag det för att få ett djupare svar. Frågorna var utformade efter min 

frågeställning och mitt syfte. Intervjuerna genomfördes genom att jag antecknade svaren med 

penna och papper medan de talade. Jag tror inte det hade blivit annorlunda svar om jag spelat 

in det, då en del av pedagogerna inte tyckte om att bli inspelade. Jag tror att det kan både vara 

positivt och negativt när man ska antingen spela in eller anteckna. När man antecknar kan det 

eventuellt hända att man missar något ord, det hände dock inte då de talade så jag hann skriva 

ner allt.  

8.2 Resultatdiskussion 

Resultatet av min empirsiska undersökning kan tolkas som att den undersökta förskolan 

kommit en bra bit på väg i arbetet med visionen en förskola för alla. Några faktorer som kan 

bidra till detta är att varje pedagog som arbetar på förskolan samarbetar, diskuterar, reflekterar 

med varandra. Ytterligare en bidragande faktor i deras arbete, är att de går på fortbildningar, 

föreläsningar och utbildningar ofta. Personalen har olika modersmål vilket underlättar alla 

barns språkutveckling. Det kan även vara en fördel då många föräldrar inte lärt sig det 

svenska språket helt och känner att de behöver kommunicera med pedagogerna att det då 

finns en pedagog som kan förstå vad föräldern vill förmedla.  

Att förskolan är mångkulturell är en bidragande faktor i arbetet för en förskola för alla. 

Barnen ställs inför nya utmaningar varje dag genom att de har olika modersmål. De arbetar 

mycket med språk och kommunikation och har en stor betydelse för arbetet mot visionen. 

Genom att få respons från föräldrar och när de skickar ut formulär att de då anpassar det på 

olika språk för att få så många åsikter som möjligt. 

Något jag även tror bidrar till skapandet av en förskola för alla är att pedagogerna ser varje 

individ och deras behov och stimulerar deras utveckling och ändrar miljön för att alla barn ska 

utmanas. De är noga med att alla ska få en likvärdig utveckling och välkomna alla och visa att 

vi alla är olika men är lika mycket värda. Något jag även menar är viktigt är genom att lyfta 

upp varje individ och tro på att de kan och utmana dem vidare. Då deras mål är att varje 

individ ska lyckas och inte misslyckas och att alla ska vara delaktiga menar jag bidrar till 

skapandet av en verksamhet i riktning mot en förskola för alla.  

Pedagogerna lyfter att man ska tillgodose barnens och föräldrarnas behov, vara flexibel och 

bemöta alla lika. Detta anser jag vara nödvändigt för att kunna möta alla individer, då alla är 

olika och behöver bemötas olika för att få de bästa förutsättningarna. Jag anser även att det är 
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bra att dessa pedagoger tar tillvara på samarbetet med hemmen och föräldrarna. Då jag själv 

anser att det är viktigt att ha en god kontakt med föräldrarna för att kunna stimulera barn till 

fortsatt utveckling. 

En pedagog påpekade att man bör kompromissa mellan det gamla och nya för att få en bra 

förståelse för barnens utveckling. Hon anser även att det är viktigt att tillvara på föräldrarnas 

synpunkter och förslag för att utveckla verksamheten, då hon känner att alla barn ska få en bra 

grund att vidareutveckla. Genom att få synpunkter och förslag från föräldrarna menar hon att 

man får en förståelse för hur de ser pedagogernas arbete. Den erfarenhet man har anser jag 

man ska ta tillvara på och dela med sig till sina kollegor och genom det samtala kring vad som 

passar verksamheten på bästa sätt. 

Inkluderingens betydelse i verksamheten 

Det inkluderande förhållningssättet har betydelse för en förskola för alla och den aktuella 

förskolan arbetar för att inkludera alla i verksamheten. Genom att arbeta inkluderande skapas 

en trygghet för barnen. En pedagog uttalade sig om att hon anser att det är bättre med en 

blandning mellan kulturerna och modersmålet, då hon anser att barn lär sig fortare genom att 

lyssna och ta efter andra. När en förskola arbetar inkluderande så utbyter barnen kunskaper 

och erfarenheter med varandra. Dagens samhälle är mångkulturellt och därför är det 

betydelsefullt att vi accepterar och respekterar varandra och tar tillvara på varandras 

erfarenheter. Genom att utbyta erfarenheter så utvecklas vi som människor och vårt samhälle 

utvecklas. Nilholm (2006) nämner att alla har rätt att känna sig trygga och delaktiga i 

gruppen. Den aktuella förskolan arbetar med att lyfta och stärka självkänslan och självbilden 

hos varje individ för att alla ska utveckla sig själva och i grupp.  

Något förskolan arbetar med är att lyfta fram att det är viktigt att acceptera och respektera 

varandra och utbyta kunskaper med varandra. Genom ett tema förskolan arbetade med fick 

barnen dela med sig av sina erfarenheter och kunskaper inför sina kamrater. Jag menar att 

genom detta temaarbete stärktes barnen i sin självkänsla och självbild då de blev bekräftade 

av kamraterna och fick delge varandra information. Då lyfts barnens erfarenheter fram och att 

barnet har kunskap att lyckas och sedda för något dem har kunskap om, även föräldrarna 

påpekade att i detta tema blev barnen sedda för den individ den är och accepterad och 

respekterad. 
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Svårigheter i den aktuella förskolan arbetar mot visionen 

En svårighet i arbetet för en förskola för alla är de allt större barngrupperna och hur 

pedagogerna ska hinna med att stimulera varje barn den tid den behöver. Man ska även hinna 

se alla barn då anser jag barngrupperna inte ska vara större för jag tror att det kan leda till att 

pedagogerna arbetar för mycket och blir stressade. Jag menar att, enligt min tolkning att det 

hade hjälpt med att man har fler pedagoger eller mindre barngrupper.  Man bör anpassa 

verksamheten till varje individ utifrån dens förutsättningar och intresse. Pedagogerna påpekar 

att de arbetar i arbetslaget med att samtala och reflektera ständigt för att utveckla 

verksamheten så den stimulerar alla barns utveckling.  

En annan svårighet i verksamheten är enligt pedagogerna att det är stressigt att hinna med alla 

barn. Det kan finnas barn i barngruppen som behöver mer tid och då ska man samtidigt hinna 

med att utmana och stimulera de barn som är långt i sin utveckling. Frågan blir då hur långt de 

kommit i förhållande till visionen. Sedan kan man fundera på hur mycket tid pedagogerna 

lägger ner på varje barn. Då de beskriver att det finns barn som tar mer tid än andra och att de 

försöker stimulera allas utveckling. Jag anser att det inte handlar om att alla får lika mycket 

tid utan att det handlar om att man ser alla barn och utmanar dem från deras nivå och tar sin 

egen tid för att utvecklas. Att man då stimulerar varje barn utifrån deras förutsättningar.  En 

lösning på det kan vara mer personal eller mindre barngrupper. Rektorn uttryckte att vid 

behov så anställs det mer personal till barngrupperna om behovet är där. Pedagogerna 

uttrycker att det hade behövts mer personal för att kunna ”hinna” med alla barn och rektorn 

uttrycker att om behovet finns så anställs det mer personal till barngruppen. Då kan man 

undra om personalen har uttryckt att behovet finns eller ekonomin inte finns utan att 

pedagogerna ska bli stressade för att hinna med.  
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10. Bilagor 

Bilaga 1 
Intervju med rektorn 

1. Vilken innebörd lägger du i begreppet en förskola för alla? 

2. Beskriv i vilka avseenden denna förskola arbetar för att vara en förskola för alla. 

3. Finns det som du tycker behöver utvecklas ytterligare i arbetet med att vara en förskola för 

alla på den här förskolan? 

4. På vilket sätt arbetar du personligen för att förverkliga tanken med en förskola för alla? 

Arbetsätt, bemötande av barn och föräldrar m.m. 

5. I vilket avseende är denna förskola en förskola för alla? (Bli bättre) 

 

 

Bilaga 2 
Intervju med pedagogerna 

1. Vilken innebörd lägger du i begreppet en förskola för alla? 

2. Beskriv i vilka avseenden denna förskola arbetar för att vara en förskola för alla. 

3. Finns det som du tycker behöver utvecklas ytterligare i arbetet med att vara en förskola för 

alla på den här förskolan? 

4. På vilket sätt arbetar du personligen för att förverkliga tanken med en förskola för alla? 

Arbetsätt, bemötande av barn och föräldrar m.m. 

5. I vilket avseende är denna förskola en förskola för alla?  
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Bilaga 3 

 

Hej. Mitt namn är Johanna Söderlund och jag ska göra en undersökning på xxxxxxxxxx 

förskola som jag kommer att ha som underlag till mitt examensarbete som jag kommer arbeta 

med denna termin. Jag läser till förskollärare i Växjö men är bosatt här nere och hade varit 

väldigt tacksam om jag fått svar. Återlämnas snarast till respektive pedagog på avdelningen 

(Om jag inte finns på plats), annars lämna in den innan den 22/11-12. 

1. Vilken/vilka innebörd/er lägger du i begreppet en skola för alla?  

2. Beskriv i vilka avseenden du tycker att förskolan arbetar för att vara en förskola för alla.   

3. Vad tycker du att förskolan skall utveckla för att vara en förskola för alla?  

4. Tycker du att barnen på förskolan får ett likvärdigt bemötande? Beskriv på vilket sätt det 

kommer till uttryck. 

 5. Beskriv på vilket sätt du tycker att ditt barn blir sett och respekterat. 

6. Finns det möjligheter för ditt barn att utvecklas på förskolan? (Exempelvis med leksaker, 

utmaningar, miljön) 

 

Svar på nästa sida. Känner du att du behöver fler rader så använda gärna ett papper sidan om 

och skriv frågans siffra framför. Tack på förhand för svar. 
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