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ABSTRAKT 

Denna studie syftar till att undersöka pedagogernas synsätt på uppdraget om en likvärdig 

utbildning, med avseende för barns olikheter i förskolans verksamhet.  

Metoden som använts i undersökningen är kvalitativa intervjuer med tre förskollärare och 

en specialpedagog i olika förskolor i Blekinge. Jag har spelat in intervjuerna och därefter 

transkriberat dem. Det materialet som jag samlat in har jag utifrån ett kritiskt 

utvecklingspsykologiskt perspektiv med koppling till pedagogisk-och specialpedagogisk 

forskning analyserat.  

Resultatet jag kommit fram till är att pedagogerna har ett gemensamt mål om en likvärdig 

förskola för alla barn oavsett vilka olikheter barnen har. Pedagogernas synsätt är att man 

ska utgå från barnens nivå, skapa en utbildning där alla barn känner sig delaktiga och att 

det finns en gemenskap.  För att skapa en likvärdig utbildning menar pedagogerna på att 

man måste möta barnen utifrån deras erfarenheter, förutsättningar samt på nivån barnen 

befinner sig på. De säger också att det tar lång tid att skapa en likvärdig utbildning.  

De fyra pedagogerna ser möjligheter i att arbeta med barns olikheter i förskolan. 

Pedagogerna ger uttryck för att som pedagog är det viktigt att man ser positivt på alla 

situationer istället för att se motgångar och negativt. De omsätter uppdraget om en 

likvärdig utbildning genom att vara medvetna om barns olikheter samt att de försöker hitta 

nya vägar för att nå utveckling.  

Nyckelord: Barns olikheter, förskola, normalitet, avvikelse, pedagogers synsätt 
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1 INTRODUKTION 
 

Med detta arbete vill jag få en fördjupad kunskap om pedagogers synsätt kring hur 

man kan skapa en likvärdig förskola för alla barn oavsett barnens olikheter. Min 

utgångstanke var att får en inblick i hur pedagogerna skapar en skola för alla, en 

förskola där alla barn senare kan gå vidare till skolans verksamhet. Jag vill få reda på 

hur pedagogernas och specialpedagogens synsätt kring möjligheter och hinder i 

arbetet. Samt deras synsätt på att skapa en likvärdig utbildning oavsett vilken olikhet 

barnen har. 

Genom att skriva detta arbete vill jag utmana min egen kompetens genom att intervjua 

och skapa en text med bra information. Vilket kan hjälpa andra människor i att skapa 

en likvärdig utbildning/samhälle. Ämnet jag har valt är aktuellt i både forskning och i 

verksamheten just nu, jag tyckte det var intressant att få en fördjupad kunskap i detta 

ämne.  

I detta arbete finns det olika kapitel, det andra är bakgrund där det presenteras hur 

förskolan och pedagogers synsätt kring barns olikheter har sett ut, hur det ser ut nu 

samt vilka teorier som står bakom forskning kring barns olikheter.   

I fjärde kapitlet presenteras metoden, hur jag gått tillväga när jag valt min metod samt 

vilka överväganden som gjorts. Det presenteras också hur bearbetningen gått till och 

aspekterna som jag tagit hänsyn till när granskningen av intervjuernas kvalitet 

genomfördes.  

I femte kapitlet presenteras resultatet av intervjuerna i olika rubriker. Här skrivs vad 

pedagogerna sagt under intervjuerna såsom hinder och förutsättningar i arbetet med 

barns olikheter.  

Det sjätte kapitlet är skrivet utifrån utgångspunkterna, i detta kapitel presenteras 

litteratur och intervjuerna till en diskussion.  
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2 BAKGRUND 
I detta kapitel presenteras det hur förskolan och pedagogernas synsätt kring barns 

olikheter har sett ut, hur det ser ut nu samt vilka teorier som står bakom forskning kring 

barns olikheter. Det kommer att presenteras i olika punkter, dessa är: En skola för alla, 

förskolans framväxt, specialpedagogiken, lärande teorier, bemötandet av barn, barns 

rättigheter och pedagogers synsätt kring barns olikheter. 

2.1  En skola för alla? 

Brodin & Lindstrand (2010) menar på att det var först år 1944 som den första lagen 

kom som gav rätt till de barnen med avvikande beteende möjlighet till att fullfölja 

skolans undervisning. Förr i tiden gav man råd till föräldrarna att de barnen med 

avvikande beteende skulle lämnas bort till institutioner för att nå bästa utvecklingen 

för den enskilde individen. Idag tänker man annorlunda eftersom man istället får 

möjligheten att gå i förskolan och skolan med resurser för barnen olikheter. Detta beror 

på att man idag har mer kunskap om hur man kan skapa en verksamhet där alla barnen 

oavsett vilka olikheter de har når bästa utvecklingen. Nilholm (2007) skriver att 

begreppet specialpedagogik skapades då den ”normala” pedagogiken inte alltid räcker 

till för att nå utveckling hos alla barn inom förskolans verksamhet.  

Skolinspektionen (2011) skriver att förskolan i första hand ska erbjuda barnen en 

verksamhet där omsorg, lärande och fostran bildar en helhet. Verksamheten ska 

byggas upp på att den ska ge barnen som deltar både lärande och utveckling. För att 

nå detta måste man därför skapa en verksamhet där man inbjuder på ett roligt och 

intressant sätt som ger barnen möjlighet till lärande och utveckling. Fortsättningsvis 

skriver Skolinspektionen (2011) att man i förskolan ska försöka utforma en 

verksamhet där man tar tillvara på barnens intressen, möjligheter samt erfarenheter för 

att kunna lägga grunden till det livslånga lärandet.  

Det finns skillnader mellan att gå i förskolan och skolan, bland annat som 

skolinspektionen (2011) anser att förskolan har inga direkta mål som är riktade mot 

vad barnen ska ha uppnått inom en viss tid utan de mål som finns i förskolan är 

uppsatta för verksamheten och miljön istället för det enskilda barnet. Dock har 

pedagogerna i förskolan i uppgift att följa, observera och sträva efter att barnens 

allsidiga utveckling går framåt samt att barnen klarar att lämna förskolan för att börja 

skolan när det är dags för det.  

Brodin & Lindstrand (2010) skriver att begreppet ”en skola för alla” väcker många 

känslor hos föräldrar, lärare och andra människor med koppling till skolans värld. Det 

finns många frågor kring vad, hur och varför man ska arbeta för att alla barn känner 

sig välkomna in i förskolans verksamhet. De fortsätter med att om vi går tillbaka i 

tiden fanns det modeller som visar hur skolsystemen har skapats för de barn som inte 

kan fullfölja den regelmässiga undervisningen som sker. 

2.2 Förskolans framväxt 

Palla (2011) skriver i sin studie att förskolans framväxt har gjort att barn -och 

utvecklingspsykologisk forskning har spelat en stor roll i perioder för att förstå barn, 

barndom, utveckling samt lärande. Under 1960-talet och framåt spelade Jean Piagets 

teori om barns kognitiva utveckling stor roll för barns utveckling, främst handlade det 

om det enskilda barnets kognitiva förmågor som utvecklas i samspel med andra som 

finns i omgivningen. I förskolans verksamhet riktas ofta fokusen på de individuella 
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åtgärderna mot barns olikheter, man tar då stöd från internationell forskning kring 

specialpedagogik inom förskolan.  

Denna forskning skriver Palla (2011) kan leda till att man får metod -och 

träningsförslag om vad man kan göra för att det ska bli bättre samt att man sätter in 

insatser tidigare för barns olikheter som gör att de utvecklas bättre.  

Palla (2011) menar på att specialpedagogikens grund är att desto tidigare insatser kan 

sättas in för barn i behov av särskilt stöd, bättre är det. Torstenson-Ed (2003) anser att 

idag har många barn i förskolan och skolan erfarenheter av att få särskilt stöd, det finns 

en statistik där man finner att det är cirka 35-40% av barn som någon gång under 

skolans gång får särskilt stöd. Fortsättningsvis skriver författaren att det handlar om 

att göra rätt bemötande mot barnen som pedagog, att känna att man inte får rätt stöd 

eller ha problem i förskolan/skolan kan vara en dålig upplevelse som följer med en 

hela livet. Man kan få stöd och särskild hjälp på olika sätt, ett sätt är att en 

specialpedagog/stödresurs kommer in för att hjälpa hela klassen, då skiljs inte vissa 

elever ut från klassen.  

2.3 Specialpedagogiken 

Själva begreppet specialpedagogik beskriver Torstenson-Ed (2003) som något 

teorilöst, den har sitt mål på praktiska problem som uppstår i barnens värld. De 

problem som uppstår i förskolan/skolan måste man lösa och genom att hantera dem i 

både praktik och teori vet man sedan vilka barn som ska avses samt vilka som ska 

skiljas ut från de övriga och liknande. Genom detta talar man om fyra begrepp som är 

normalitet, avvikelse, segregation och integration – alla dessa begrepp har grund och 

spelar stor roll i förskolan/skolans värld.  

Palla (2011) skriver att förskolan är den plats där det sker intervention, man fäster 

oftast blicken på det enskilda barnet och dess funktionshinder samt barnens familj. 

Förskolan idag utgår inte från barnets normala utvecklingsförlopp utan istället ställs 

frågor såsom om den utbildning som sker är naturlig, normal eller avvikande i olika 

tider. Man kan se barnen, verksamheten samt pedagogen på många olika perspektiv. 

Om man utgår från det barndomssociologiska perspektivet ser man barnet som en 

skapare tillsammans med andra individer av det liv och samhälle som de lever i.  

Fortsättningsvis skriver Palla (2011) att om man som pedagog har en 

poststrukturalistisk blick är man en person som framställer både kategoriseringar samt 

konstruktioner i förskolan som man siktar att uppnå inom en tid. Det finns många 

studier om hur kategoriseringar och konstruktioner sker i förskolan, både i leken samt 

av barnen som individer. Palla beskriver att man som pedagog ska ha blickpunkten på 

barnet. Att man ska utgå från barnets perspektiv samt hur anpassningen sker i tid och 

rum gällande barnets utveckling. En studie som gjorts visar att förskolan kan ses som 

en normaliseringspraktik eftersom samspelet mellan medverkande och struktur skapar 

normalitet i verksamheten.  

Palla (2011) anser att ju tidigare resurser sätts in desto bättre, i förskolans historia 

sedan länge tillbaks ska barnet observeras, dokumenteras och övervakas i 

verksamheten som de medverkar i. Detta eftersom man ska upptäcka barnets fysiska 

och psykiska ohälsa om den finns.  

Palla (2011) skriver vidare att man idag ser observationer, kartläggningar och 

dokumentation i helhet som ett bra hjälpmedel när man fäster blicken på barnet. Det 

är användbara redskap för att skapa en verksamhet för alla individer som deltar.  
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Palla (2011) anser att för att kunna ge barnet den stimulansmöjlighet och tillgodo se 

deras behov krävs det att man för fortlöpande observationer om barnets 

utvecklingsnivå samt deras hälsa för att de ska må bra. Idag har kravet på 

dokumentation ökat betydligt och det har spridits i takt med att förskolan vill nå ett 

skarpare lärandeuppdrag. När det handlar om barn som är i behov av särskilt stöd finns 

det möjlighet till att en individuell plan ska utarbetas som har sin bakgrund i mål och 

metod. 

Aronsson (2006) menar att det relationella perspektivet utgår från att när man 

genomför pedagogiska dokumentationer inte bedömer den enskilda individen utan 

man bedömer utefter de olika processer och även det aktuella sammanhanget som 

uppstår. Som nästan med allt annat kan man uppfatta pedagogiska dokumentationer 

olika, exempel på detta är att man kan tolka det som ett bedömningsverktyg eller ett 

kollektivt arbetsverktyg istället för att se det negativa och svagheterna se kompetensen 

och förmågorna som finns i situationen.  

”Vi måste kanske observera, dokumentera och bedöma vad barnen 

lärde sig, vad de kan och vet, hur de lärde sig och annat, för att 

kunna veta om man gjorde rätt saker, på rätt sätt och framför allt 

vad som ska göras framöver” (Aronsson, 2006:25). 

Hultman (2010) menar att det handlar om att som pedagog ställa sig de tre didaktiska 

frågorna när man arbetar med barn med olikheter. Den första av dessa tre frågorna är 

HUR undervisningen sker, andra är VAD lär sig eleverna och den tredje är VARFÖR 

undervisningen sker.  

Persson (2007) skriver att under 1990-talet och början av 2000-talet har forskningen 

kring specialpedagogik gjort en snabb utveckling både internationellt och nationellt. 

Detta beror på att under senare tid har det blivit mer aktuellt att skilja på 

specialpedagogisk forskning och handikappforskning. Dessa kan kopplas samman 

eftersom man anser att handikappforskning ligger inom basen för specialpedagogisk 

forskning och därför betydelsefull. Under senare tid har blicken på det enskilda barnet 

förändrats då man anser att diagnostisering inte räcker till, för att få den förståelse och 

kunskap som behövs för att nå utveckling.  

Enligt Persson (2007) ser man ett samband mellan specialpedagogisk verksamhet och 

olika företeelser såsom förtryck, diskriminering och exkludering eftersom de elever 

som är i behov av specialpedagogik på något sätt under sin utbildning utsätts för det. 

2.3.1 Barns rättigheter 
Persson (2007) skriver att en diskussion startades när andra världskriget var slut i 

Europa om vad syftet med utbildning är samt hur man skulle kunna öka tillgången på 

utbildningen till individerna. År 1989 omarbetades Salamancadeklarationen som 

skrivits 1948 eftersom man ansåg att fokusen skulle ligga på barnens rättigheter och 

att alla skulle ha rätt till en skolgång.  

Persson (2007) skriver att Salamancadeklarationen menar på att för att skolan ska 

kunna bli inklusiv måste de ta emot alla barn som vill delta samt att man måste svara 

på de skillnader i erfarenheter och förutsättningar som finns av olika slag. Man måste 

också ha utgångspunkten om att skolan är en plats där alla är lika värda och att man är 

rättvis med tillgång till resurser som finns tillgodo. I skolan finner man utgångspunkten 

om att alla barn i bästa möjliga utsträckning ska få vara tillsammans och man ska dra 

lärdom av varandras olikheter. 
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2.4 Lärandeteorier 

Dewey (1999) betonar utbildningen och skolans demokratiska uppgift, som enligt 

honom består av att arbeta med en helhetssyn på människan. Hans progressiva 

pedagogik har utgångspunkten i att barn lär sig som bäst när undervisningen utgår från 

deras intressen. Det är viktigt att läraren tydliggör för barnet att lärandet angår henne 

eller honom för att skapa ett intresse samt engagemang. Pedagogen har också en viktig 

roll när det gäller att se till olikheterna som barnen besitter inne med för att 

undervisningen ska nå bästa utvecklingen. De mål som ska uppnås eller sätts för att nå 

utveckling ska inte vara för de vuxnas färdigheter utan ska ha sin grundtanke i barnens 

behov och intresse. Dewey (1999) påstår även att undervisningsmetoden som 

pedagogen använder sig av ska fungera gemensamt med barnens aktiviteter. Hans 

utgångspunkt i pedagogiken är att vara självförverkligande och att man har en insyn i 

vad barnet kommer att arbeta med som vuxen, vilket gör att synen på barnet är både 

bestående och framtida.  

2.4.1 Piagets teori 
Schaffer (2000) menar på att Jean Piaget bidrog mycket till tänkandets utveckling, han 

ansåg att den biologiska anpassningen till omgivningen har en stor roll i en människas 

liv. Piagets teori bygger på den biologiska grunden. Basen för att nå en kunskap är att 

använda sig av aktiviteter såsom att tänka och minnas, barn kommer till denna stora 

värld utan någon sorts kunskap och måste därför anpassa sig genom att experimentera 

och undersöka. Enligt Piaget är barn konstruktivister, då de använder kognitiva 

strukturer eller scheman. Grundidén för konstruktivism är att barnet själv måste 

konstruera en modell för kunskap, detta kan ske genom att lösa problem eller dra 

slutsatser tillsammans med andra genom diskussion eller själv. För att nå bättre lärande 

är det viktigt att man har en mening med aktiviteterna såsom en situation eller ett 

problem som är till för att lösas.  

Piagets teori har enligt Gardner (1998) blivit klassisk inom utvecklingspsykologin, den 

inriktar sig på barns tänkande samt att den visar några stadier av den kognitiva 

utvecklingen. Teorin har på senare tid blivit en bas för hur barnet förstår samt hur den 

anpassar sig till den sociala miljön som det lever i.  

2.4.2 Vygotskijs teori 
Vygotskij (1999) skriver att hans liv bestod av undervisning och kultur, han hade en 

speciell syn på barns sätt att lära. Det sociokulturella perspektivet har sin grund i den 

kulturhistoriska teorin som Vygotskij skapade på 1920–30-talet. Teorin innebär bland 

annat att barns värderingar, övertygelser och problemlösningsstrategier är både socialt 

planerade och specifika kulturellt. Vygotskij har sin bakgrund i att fantasin har en 

betydelse för lärandet, att fantasin har en viss relation till lärandet som blir produktivt.  

Han menar på att om barnet inte får använda sin fantasi i undervisningen kan det bli 

reproduktivt istället för produktivt.  

Vygotskij (1999) menar på att fantasin har två speciella funktioner som formar barnen 

till den de blir. Den ena är reproduktiva handlingar som kan förenas med minnet som 

också är nödvändigt för att vi ska kunna tänka. Den andra funktionen är kreativa 

handlingar som innebär nyskapande där fantasin skapar nya bilder av omgivningen ur 

verkligheten. Säljö (2000) beskriver det sociokulturella perspektivet som har 

kopplingar till Vygotskijs teori, som handlar om det lärandet som finns i grunden 

handlar om vad individerna tar med sig från de sociala situationer som de deltar i. 

Varje social situation som de medverkar i har ett speciellt sammanhang, där man lär 
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sig hur man ska uppträda i det samhälle vi lever i. Både barn och vuxna tar genom 

samspel till sig olika sätt att tänka, tala och utföra fysiska handlingar.  Säljö (2000) 

skriver fortsättningsvis att barn idag tillbringar stor del av sin tid på förskolan/skolan 

och därför har miljön en viktig roll i barns utveckling. Det pedagogiska arbetet kan 

förbättras genom att man skapar en tillfredställande miljö, en inspirerande miljö kan 

påverka barns tänkande, kreativitet och självförtroende. Säljö (2000) påpekar att det 

finns ett samband mellan hur pedagoger ser på lärande och hur rummet är utformat. 

Den viktiga läromiljön är det vanliga samspelet och det naturliga samtalet samt de 

kunskaper och färdigheter som får liv vid samspel mellan människor.  

Nordin-Hultman (2004) skriver att utveckling och lärande inte bara sker tillsammans 

med andra individer utan att omgivningen har en stor betydelse. Det finns enligt 

forskning ett starkt samband mellan människan och miljön eftersom det visar hur 

beroende människan är av sin omgivning. Idag betraktas inte människan som en 

isolerad varelse som förr i tiden utan idag ser man människan som ett med världen 

som omger den, människan är trots allt den som är iakttagare av världen. 

2.5 Bemötandet av barn 

Persson (2007) skriver om begrepp som är aktuella för förskolan idag, som har stor 

betydelse i bemötandet med barn i avseende för barns olikheter. Bland annat beskriver 

han att specialpedagogik är ett kunskapsområde som har i uppgift att finnas till och 

stötta den vanliga pedagogiken då barns olikheter varierar, vilket kan medföra att den 

vanliga verksamheten inte alltid räcker till. Den 1 Juli 2008 bildades den 

specialpedagogiska skolmyndigheten som har sitt stöd i frågor som gäller 

specialpedagogik och har efteråt tagit över SISUS (socialstyrelsens institut för särskilt 

utbildningsstöd) arbetsuppgifter. Huvuduppgiften är att underlätta tillgången på 

läromedel, se till att det finns specialskolor för vissa elevgrupper samt att man ska 

utdela bidrag till studerande med funktionsnedsättningar samt till de som är 

utbildningssamordnare.  

Persson (2007) skriver fortsättningsvis att det finns stödundervisning till de barn som 

riskerar att inte nå de mål som sätts upp i slutet av skolåret. Särskolan är en skolform 

som finns till för de barn som på grund av en funktionshinder eller något annan 

handikapp inte bedöms nå upp till kunskapsmålen i grundskolan. I förskolan har man 

åtgärdsprogram för barn som har särskilda stödåtgärder, skolans rektor har en plikt om 

att upprätthålla ett program. 

Persson (2007) anser att en av Sveriges största arbetsplatser är skolan, 

samhällsinstitutionen har ett så pass stort inflytande över människan eftersom vi går i 

skolan så länge som vi gör. Skolan för 50 år sedan och skolan idag har många 

skillnader då många av de som gick i skolan förr i tiden inte pluggade vidare på 

gymnasie eller högskola. Idag studerar  98% vidare på gymnasiet och  cirka 45% 

studerar vidare på högskola eller universitet.   
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3 SYFTE 
 

Mitt syfte med detta arbete är få en fördjupad kunskap om förskolepedagogers syn på 

uppdraget om en likvärdig utbildning. Hur förskolepedagogernas syn på barns 

olikheter tar sig i uttryck i den pedagogiska verksamheten.  

 

3.1 Frågeställningar 

 

• Hur ser förskolepedagoger på uppdraget om en likvärdig utbildning för alla barn med 

avseende på barns olikheter i förskolan? 

• Hur ser  förskolepedagoger på barns olikheter i den pedagogiska praktiken? 
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4 METOD 
I detta kapitel kommer det presenteras vilket tillvägagångssätt som användas under 

intervjuerna, vilka överväganden som tagits hänsyn till samt hur bearbetningen av 

resultatet gick till.  

4.1 Kvalitativa intervjuer 

I denna studie undersöks  pedagogers respektive specialpedagogers synsätt om en 

likvärdig utbildning kommer till uttryck i den pedagogiska praktiken. Metoden som 

valts är användning av kvalitativa intervjuer. Lantz (2007) beskriver den kvalitativa 

intervjun som en intervju som har ett syfte att få en känslomässig förståelse samt ge 

en ökad förståelse kring nya fenomen som uppstår.  

Min anledning till att arbeta utefter kvalitativa intervjun som metod var att genom att 

ställa frågor och sedan lyssna på svaren, kunna ta del av intervjuarens erfarenheter 

samt kunskaper. Kvale (1997) skriver att kvalitativa intervjuer har i syfte att man får 

ta del av den intervjuades livsvärld och även får tolkningar av deras tankar samt 

meningar. De pedagoger respektive specialpedagoger som jag kommer att intervjua 

besvarar inte bara frågor, de samverkar i en dialog och delar med sig av sina 

uppfattningar om sin värld.  

Syftet med kvalitativa intervjuer är att skapa en förståelse för begreppen likvärdig 

utbildning samt pedagogers synsätt kring detta. Metodmässigt används inspelning som 

hjälpmedel vid intervjuerna. Fördelen med det är att svaret registreras exakt och 

intervjuaren kan istället för att skriva massa under intervjuen ägna mer tid åt den som 

pratar för att ta in den informationen som sägs.  

4.2 Forskningsetiska överväganden 

Forskning är enligt vetenskapsrådet (2002) både viktigt och nödvändigt för att nå 

utveckling hos samhället samt individerna, det är dock viktigt att det leder till något 

samt att man inriktar sig på väsentliga frågor som håller kvalitet som är hög. Hänsyn 

togs till vetenskapsrådets fyra forskningsetiska principer (2002).  

Jag utgick från vetenskapsrådets fyra forskningsetiska principer (2002). 

- Informationskravet, som betyder att jag som forskare måste informera de som 

är medverkande (intervjupersonerna) om vilket syfte som finns bakom studien. 

I denna studie tog detta kravet till hänsyn då intervjuaren meddelade 

intervjupersonerna vilket syfte samt vad arbetet gick ut på innan intervjuerna.  

- Samtyckeskravet, som betyder att de som deltar i undersökningen har själva 

rätt att bestämma över sin medverkan och att de kan avbryta när som helst. 

Detta krav arbetade denna studie utefter då arbetet inte hann starta innan 

intervjupersonerna fick information om att de har rätt att avsluta både 

samarbetet och intervjuerna när de ville samt att allt som pågick var efter deras 

villkor.  

- Konfidentialitetskravet, som betyder att alla som deltar i undersökningen ska 

ges största möjliga konfidentialitet, personuppgifterna ska bevaras på ett sätt 

som gör att obehöriga inte kan komma åt dem. Detta krav arbetade denna studie 

utefter då intervjupersonerna innan arbetet startade fick information gällande 

att alla uppgifter som sägs eller skrivs kommer att användas endast till detta 

arbete samt att de kommer vara skyddade från att obehöriga får tag i det. 
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- Nyttjandekravet, betyder att alla uppgifter som samlas in för arbetet från de 

enskilda individerna endast får användas till forskningssyftet. Detta krav tog 

denna studie tillgodo då uppgifterna som togs emot inte används mer till detta 

arbetet, sedan kommer de att raderas.  

Stukàt (2011) skriver att ett av de vanligaste arbetsredskapen inom 

utbildningsvetenskapen är intervjun, det är också bevisat att det är enklare att säga ja 

till att svara på ett par lätta frågor än att säga ja till en enkät som anses ta mer tid att 

fylla i. För att nå bästa resultat måste den som intervjuar ge mer utrymme till den som 

får frågorna eftersom detta ger bättre möjligheter att nytt material kommer fram.  

För att intervjua krävs det inte särkild utbildning i intervjuteknik utan det anses lätt för 

nybörjaren, det tar inte heller lång tid att genomföra ett antal intervjuer skriver Stukát 

(2011) fortsättningsvis. När man gjort intervjun tar det inte lång tid att bearbeta och se 

resultat av vad som sagts, det finns olika hjälpmedel såsom statistik, diagram och 

tabeller som man kan ta nytta av för att dra slutsatser.  

I denna studie används ostrukturerad intervju eftersom det fanns ett ämnesområde som 

var intressant, vilket blev utgångspunkten i själva intervjun även om det också blev en 

diskussion kring området. Frågorna ställdes utifrån punktform däremot ställdes en del 

följdfrågor eftersom resultatet inte blev som förväntat och det fanns mer diskussioner 

kring ämnet för att få fram mer information.  

Stukát (2011) skriver att transkriberingen av en timmes intervju tar minst tre timmar 

att skriva ut, det är mycket arbete efteråt med intervjuer eftersom man måste skriva ut, 

bläddra i samt att man måste hålla reda på vem som sa vad och vilket papper som 

tillhör vilken individ. Intervjun ska kännas trygg för båda parter. 

4.3 Bearbetning 

4.3.1 Urval 
Till intervjuerna valdes det ut tre förskollärare och en specialpedagog, kvinnliga då 

manliga anställda saknades. Två av förskollärarna har arbetat mer än 10år i 

förskoleverksamhet, den tredje förskolepedagogen har arbetat i fem år inom yrket. Och 

specialpedagogen har arbetat mer än 20år i både förskoleverksamhet sedan som 

specialpedagog. Kontakten skedde genom telefon till personerna, för att fråga om de 

ville delta i min studie. Antalet intervjuer är begränsat till fyra, vilket var ett medvetet 

val från min sida eftersom det är tidskrävande arbete att transkribera och analysera 

intervjuer. Alla planerade intervjuer genomfördes vilket gjorde att det inte blev något 

bortfall och därför kunde intervjuaren utgå från dessa fyra intervjuer när arbetet skrevs.  

4.3.2 Genomförande 
Efter att ha kontaktat informanterna genom telefon och mail åkte jag personligen till 

respektive förskola för att genomföra intervjuerna vilket skulle skapa en trygghet och 

avslappnande sätt hos pedaogerna. Alla intervjuer skedde i ett avskilt rum som valdes 

av förskollärarna/specialpedagogen (Stukat,2011).  

De som var närvarande var jag och den som blev intervjuad. Intervjufrågorna var åtta 

stycken, efter att ha ställt varje fråga fanns det tid till att diskutera och svara på frågan. 

Ordningen på frågorna har inte varit lika i olika intervjuerna, då vissa frågor kan 

kopplas samman. Samtalens längd varierade mellan 34-52 minuter.  
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4.3.3 Tillförlitlighetsaspekter 
Det finns ett antal aspekter som det togs hänsyn till när granskningen av intervjuernas 

kvalitet skedde bland annat reliabilitet som Stukat (2011) beskriver om kvaliteten på 

mätinstrumentet som i detta fall är intervjun. Hade det endast  skett anteckningar och 

lyssnande på de som pratar nås de en låg reliabilitet eftersom det inte blir rätt. Genom 

att ha spelat in och analyserat mina intervjuer nås det en hög reliabilitet eftersom det 

är mer tillförlitligt, har också lyssnat igenom det inspelade ett flertal gånger för att nå 

rätt svar och inte misstolka intervjuarens tal.  
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5 RESULTAT 
I detta kapitel kommer det presenteras resultatet av intervjuerna, i rubriker som: 

uppdraget om en likvärdig förskola, barns olikheter, 

kompetensutveckling/fortbildning, hjälpmedel i arbetet med barns olikheter, hinder i 

arbetet med barns olikheter, omsättning om en likvärdig förskola i praktiken, barns 

olikheter som en tillgång i verksamheten samt en sammanfattning av resultatet.  

5.1 Uppdraget om en likvärdig förskola 

Alla fyra pedagoger ser det som en självklarhet att utföra uppdraget om en likvärdig 

förskola, även om det inte är lätt. De menar på att man måste utgå från barnen som 

enskilda individer och att man arbetar utefter barnens erfarenheter samt möjligheter.  

”Alla barn bör få likvärdiga förutsättningar oberoende av hur de är som individer” 

(Förskollärare 1). 

5.1.1 Förskolor är inte lika 
När frågan om synen på uppdraget om en likvärdig utbildning ställdes till de fyra 

intervjupersonerna hade de olika synpunkter på det. De hade olika tankesätt och 

synsätt på att skapa en likvärdig utbildning som alla barnen har rätt att klara.  

Alla pedagoger ansåg att det är en självklarhet att förskolan ska vara likvärdig för alla 

barn. 

”Allt handlar om vilken nivå barnet befinner sig på” (Förskollärare 3). 

De ansåg också att uppdraget inte är lätt att utföra. 

”Olikheterna är ingenting negativt utan man får som pedagog istället ta tillvara på 

barns olika styrkor och sedan hjälpa dem att utveckla det som behövs” (Förskollärare 

2). 

När uppdraget ska utföras, menade de på, måste uppdraget utgå från barn som enskilda 

individer. Som pedagog är det viktigt att ha förståelsen om att barn har olika 

erfarenheter med sig in i verksamheten. 

”Vi är och ska vara olika annars blir det fel” (Specialpedagog 1). 

Samma förståelse måste enligt pedagogerna även gälla då det gäller att barn har olika 

möjligheter med sig in i verksamheten.  

”Alla barn bör få likvärdiga förutsättningar beroende på hur de är som individer” 

Samtliga pedagoger framförde även att förutsättningarna för uppdraget om en 

verksamhet med en likvärdig förskola för barnen är olika eftersom förskolor i sig inte 

är lika när det gäller deras verksamhet.  

”Jag gör vad jag kan för att skapa en verksamhet där alla barn kan lära, alla barn 

ska stimuleras efter sina behov” (Förskollärare 2). 
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5.2 Barns olikheter  

För att nå utveckling hos alla barnen i verksamheten måste man se barns olikheter som 

en möjlighet till att alla barn kan utvecklas och lära sig. Alla pedagoger försöker att se 

barnens olikheter som något naturligt, förskolan speglar hela samhället, där vi alla är 

olika. En pedagog säger att man kan se olikheter som något positivt till det blir 

svårigheter för då krävs det annat såsom diagnos.  

En pedagog ger ett exempel på barn med utländskt ursprung. I den situationen kan man 

ta tillvara på deras historia, lära de andra barnen i verksamheten och tvärtom. Man 

måste försöka ta tillvara på barnens kompetenser, att barnen får en insyn på barns 

olikheter. Barn har en lätt förståelse och accepterar att det finns barn som är olika, 

pedagogen säger att det blir värre att försöka intala en vuxen det eftersom de ofta har 

förutfattade meningar. Lär man barnen från början så behöver inte de förutfattade 

meningarna ha stor betydelse.  

Resultatet av vad pedagogerna anser om barns olikheter är att de arbetar med att ta 

tillvara på olikheterna som något positivt, att man ser olikheterna som en styrka och 

om man redan i förskolan lyfter fram det kan det ge barnen goda förutsättningar att 

klara sig i samhället som de växer in i. En pedagog nämnde att på hennes förskola 

försöker de se barns olikheter som en tillgång, att de för att nå utveckling möter barnen 

på deras nivå och ser den enskilda individen utefter förutsättningar samt erfarenheter.  

Alla fyra pedagoger nämner att det finns möjligheter i att arbeta med barns olikheter i 

förskolan, bland annat eftersom det ger alla barn och pedagogerna en ökad kunskap 

om mycket genom att man hjälps åt.  

”Att ha något som sticker ut, leder oftast till att utvecklingsnivån höjs” (Förskollärare 

3). 

Pedagogerna nämner att det är viktigt att man kämpar för det som ofta känns som en 

motgång.  

”Förskolan idag har ofta för stora barngrupper och för få pedagoger” 

Enligt pedagogerna kan det vara gynnande att använda sig av hjälpmedel för att nå 

utveckling.  

”Det kan vara bra att använda sig av teckenspråk samt att man lär sig vara en 

närvarande pedagog” 

5.3 Hinder i arbetet med barns olikheter 

Det finns hinder i allt man gör, pedagogerna anser att hinder är de barn som får stå 

tillbaks för de andra barn som stjäl uppmärksamhet. Det som kan hindra 

lärandeprocessen inom arbetet med barns olikheter är att det inte finns tillräckligt med 

kunskap hos pedagoger och resurser för att kunna bemöta olikheterna. 

” Olikheterna  är en stor resurs i förberedandet för att klara sig i samhället där de 

hela tiden möter olikheter och ska arbeta med och förhålla oss till alla olikheter. Man 

kan lära sig otroligt mycket av varandras olikheter och kunskaper man fått i och med 

våra olikheter” (Förskollärare 1). 
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5.3.1 Resurser i arbetet med barns olikheter 
Ett hinder kan också vara att man som barn inte får den hjälp som behövs, det är ibland 

svårt att veta exakt vilken hjälp eller vilket behov barnet har. I vissa situationer måste 

man ta hjälp av någon utanför förskolans värld, såsom läkare eller logoped. Två av 

pedagogerna nämner att som pedagog är det viktigt att man kämpar för det som ofta 

känns som en motgång, eftersom förskolan idag ofta har för stora barngrupper och för 

få pedagoger är det en rejäl satsning som behövs. 

5.3.2 Kommunikation som redskap i arbetet med barns 
olikheter 

En pedagog lyfter fram betydelsen av fungerande föräldrakontakter. Hon menar att i 

det fall man inte har den rätta föräldrakontakten så kan det bli svårt att  stödja barns 

utveckling. 

”Har man inte rätta föräldrarkontakten, kan man stå och stampa på ett och samma 

ställe”(Specialpedagog 1). 

Ett hinder som kan uppstå är att det inte finns tillräckligt med förståelse från 

pedagogerna. Att det inte finns förståelse för att barn är olika, har olika behov samt att 

en del barn har svårt för att sitta still medan andra kan sitta still. 

”Det finns pedagoger som inte förstår att det finns barn med myror i byxorna och barn 

med olikheter” (Specialpedagog 1). 

5.4 Förverkligandet av en likvärdig förskola i 
praktiken 

Pedagogerna omsätter uppdraget om en likvärdig förskola i praktiken genom att vara 

medveten om barns olikheter, att hela tiden försöka hitta nya vägar för att nå och 

bemöta barnen. Ingen är den andre lik, vilket gör att det hela tiden krävs olika strategier 

via bemötandet och inlärningen. Det kan ibland ta lång tid innan man som pedagog 

hittar ett fungerande sätt, det gäller att inte ge sig utan tänka på nytt istället för att finna 

ett sätt som fungerar bäst för alla som medverkar.  

”Man måste som vuxen ha en förståelse för att alla är inte lika, man måste utgå från 

varje barns tillgångar och bära de med oss”(Förskollärare 2). 

Det är viktigt att man har en daglig kommunikation i de vardagliga situationerna 

tillsammans med barnen. Exempelvis när barn med utländskt ursprung kommer med 

sina sånger, traditioner och kultur kan alla barn lära sig om deras liv och värld. Det 

blir en nyttig lärdom för både barn och pedagoger, man ser även deras erfarenheter 

eftersom det ser olika ut vart man kommer ifrån. Alla har inte en mamma och pappa 

utan det finns olika familjeförhållande som är viktiga att få en klarhet i.  

”Varje barn, pedagog och föräldrar måste få det så bra som möjligt i verksamheten, 

man måste se möjligheterna även om man har någon sorts funktionshinder eller 

nedsättning” (Förskollärare 3). 

5.5 Barns olikheter som en tillgång i verksamheten 

Alla fyra pedagoger ser barns olikheter som en självklar tillgång, olikheterna ses som 

en tillgång för den pedagogiska praktiken, ibland kan det dock upplevas som en 

begränsning. Pedagogerna anser att det troligtvis är för att tiden inte räcker till eller 

för att det inte finns tillräckligt med personal. Specialpedagogen nämner gång på gång 

att man ska se barns olikheter som en tillgång i verksamheten, de lär sig av varandra 
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och man tar del av varandras olikheter vilket också skapar respekt för sina 

medmänniskor.  

”Det Kalle kan, kan han lära Olle och det Olle kan, kan han lära Kalle” 

(Specialpedagog 1). 

5.5.1 Medvetenhet om barns olikheter 
En pedagog nämner att i vissa fall har inte pedagogen tillräckligt med kunskaper om 

hur man kan hjälpa barnen på bästa sätt. En pedagog tror att det är viktigt att försöka 

ser mer möjligheter än begränsningar. Att se möjligheter skapar en bättre miljö för 

barnen och pedagogerna. Att se olikheter som en tillgång tar hon som en självklarhet 

just nu, i den barngruppen hon arbetar i. De ser till så att alla barns behov blir mötta. 

Men tyvärr kanske inte alltid det är möjligt eftersom det finns så pass stora barngrupper 

att alla barn inte hinner bli bemötta eller att pedagogerna är för få för att skapa en 

verksamhet som barnen vill ha.  

5.5.2 Möjligheter i arbetet med barns olikheter  
För att nå utveckling hos alla barnen i verksamheten måste man se barns olikheter som 

en möjlighet till att alla barn kan utvecklas och lära sig. Alla pedagoger försöker att se 

barnens olikheter som något naturligt, förskolan speglar hela samhället, där vi alla är 

olika. En pedagog säger att man kan se olikheter som något positivt till det blir 

svårigheter för då krävs det annat såsom diagnos.   

Barn har lätt att förstå och accepterar att det finns barn som är olika, pedagogen säger 

att det blir värre att försöka intala en vuxen det eftersom de ofta har förutfattade 

meningar. Lär man barnen från början så behöver inte de förutfattade meningarna ha 

stor betydelse.  

”V i är och ska vara olika annars blir det fel” (Specialpedagog 1). 

5.6 Sammanfattning av resultat 

Av de jag har intervjuat finner jag ett starkt samband mellan deras synsätt att se på 

barns olikheter i förskolan. Pedagogerna har samma grundtanke om att oavsett vilken 

olikhet barnet har ska de vara välkomna i verksamheten. Man ska som barn bli 

accepterat som den man är, förskolans verksamhet är till för att barnen ska få en trygg 

grund i skolans värld. Alla fyra pedagoger ser uppdraget om en likvärdig förskola som 

viktigt, även om det är ett stort uppdrag är det något de arbetar för att nå.  

Det finns alltid hinder i vad man än gör, även inom förskolans verksamhet. Istället för 

att se negativt på problemen försöker pedagogerna istället se möjligheter och lösningar 

på situationen för att nå bästa utvecklingen hos barnen som deltar. De försöker att se 

barns olikheter som en tillgång istället för en begränsning.  
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6 DISKUSSION 
Detta kapitel i mitt examensarbete är skrivet utifrån utgångspunkterna som presenteras 

i inledningen av arbetet. Intervjuerna har behandlats utifrån frågeställningarna och 

utgör en grund i diskussionen.  

6.1 Pedagogernas synsätt på barns olikheter 

Enligt Brodin & Lindstrand (2010) var det först år 1944 som den första lagen kom, 

som gav barn med olikheter rätt till att fullfölja skolans undervisning. Vilket gjorde att 

man idag ser detta som möjligt, då det finns mer kunskap som gör att man kan anpassa 

undervisningen utefter barnens olikheter. Exempelvis med resurser, hjälpmedel och 

olika redskap. Persson (2007) menar på att begreppet specialpedagogik kom till när 

man ansåg att den ”normala” undervisningen inte räckte till för att nå utveckling hos 

alla barn oavsett olikheterna de har. Skolinspektionen (2011) skriver att förskolan ska 

erbjuda en verksamhet där lärande, omsorg och fostran bildar en helhet. Verksamheten 

ska byggas på att kunna ge barnen både lärande och utveckling på ett roligt samt 

intressant sätt.  Pedagogerna jag har intervjuat ser en likvärdig utbildning som en 

självklarhet oavsett vilken olikhet barnen har. De ser barnens olikheter som en tillgång, 

att man tar tillvara på det för att nå utveckling och lärande hos alla barn som deltar i 

verksamheten. Alla fyra pedagoger påpekar gång på gång att människor inte är lika, 

det ska de inte vara och kommer aldrig att bli. 

6.2 Utmaningar i förskolan 

Det har gjorts forskning kring barns olikheter, som enligt Palla (2011) kan hjälpa 

pedagogen så den får metod -och träningsförslag. Detta ger en ökad förståelse kring 

vad man kan göra för att det ska bli bättre för barnens utveckling, man kan bland annat 

sätta in insatser.  Författaren skriver vidare att specialpedagogikens grund är att desto 

tidigare man sätter in rätt insatser för barn i behov av särskilt stöd, bättre är det. 

Torstenson-Ed (2003) menar på att i förskolan och skolan idag har upp till 40 % av 

barnen någon gång under sin skoltid erfarenhet av att få särskilt stöd. En utmaning 

som hon skriver om är att göra rätt bemötande mot barnen, att barnen känner att 

pedagogen ger rätt stöd och hjälper till vid problem. Pedagogerna jag intervjuade 

menar på att de i sitt arbete försöker hitta nya vägar för att nå utveckling när/om det 

uppstår problem i verksamheten. Istället för att se hinder försöker de se möjligheterna, 

då man aldrig kan förutse vad som ska hända eller vilka situationer som kommer att 

uppstå är detta bra. Alla anser dock att om man inte ser begränsningar, utan möjligheter 

kan man uppnå bättre resultat. De fyra pedagoger menar på att det är viktigt att man 

möter barnen på deras nivå, vilket inte aldrig är lätt men de arbetar för att nå detta 

dagligen. Palla (2011) menar på att man ska utgå från barnens perspektiv.  

En slutsats man kan göra är att se hur barnen lär sig och utvecklas på bästa sätt, hur 

man går tillväga för att nå bästa utvecklingen hos barnen. Alla barn lär sig olika fort 

och olika mycket, det är viktigt som pedagog att man tar hänsyn till detta och anpassar 

verksamheten efter barnens olikheter. Enligt Hultman (2010) är det viktigt att man 

som pedagog ställer sig de tre didaktiska frågorna när man arbetar med barn som har 

olikheter. Dessa frågor är HUR undervisningen sker, VAD lär sig eleverna samt 

VARFÖR undervisningen sker. 
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6.3 Att se barns olikheter som en tillgång 

Alla fyra pedagoger ser barns olikheter som en självklar tillgång för den pedagogiska 

praktiken, ibland kan de känna att tiden inte räcker till samt att det inte tillräckligt med 

pedagoger tillhands. Detta avstannar arbetet med att se och möta barnen på deras nivå. 

Palla (2011) anser att man måste göra fortlöpande observationer om barnets 

utvecklingsnivå för att nå den stimulansmöjligheten som är bäst. Idag har kravet på att 

man ska observera ökat betydligt mycket och den har spridits i takt med att förskolan 

ska nå ett skarpare lärandeuppdrag.  

Aronsson (2006) menar på att man enligt det relationella perspektivet utgår från att 

genom pedagogiska observationer inte bedömer det enskilda barnet utan man gör 

bedömningar utifrån det sammanhang som uppstår. Genom att göra bedömningar ser 

man kompetensen och förmågorna som barnen har istället för det negativa och 

svagheterna. Persson (2007) skriver att synen på det enskilda barnet har förändrats 

utefter forskningen som gjorts under början av 2000-talet, nu har blicken på det 

enskilda barnet förändrats då man anser att diagnostisering inte räcker till för att göra 

bedömningar om barns olikheter. Pedagogerna jag intervjuade påpekar gång på gång 

att det finns förutsättningar för att arbeta med barns olikheter.  

En slutsats man kan göra är att som pedagog är det viktigt att man tar tillvara på de 

resurser och hjälpmedel som finns tillhands. Klarar man inte av uppdraget om en 

likvärdig utbildning själv får man inte vara rädd för att ta hjälp av andra resurser eller 

redskap för att nå bästa möjliga utveckling. Det är viktigt att man ser möjligheterna 

istället för begränsningarna. 

6.4 Att se barns olikheter som ett hinder 

Pedagogerna jag intervjuade nämner att det finns hinder i allt man gör, både inom 

förskolans värld och i samhället vi lever i. Ett hinder är de barn som får stå i 

bakgrunden när de andra barnen stjäl negativ uppmärksamhet. Ett annat hinder är att 

det inte finns tillräckligt med kunskap från pedagogerna för att kunna bemöta barnens 

olikheter. Nordin-Hultman (2004) menar på att lärande och utveckling inte bara sker 

tillsammans med andra individer utan miljön har en stor betydelse för att barnen ska 

nå utveckling och lärande på bästa möjliga sätt. Forskning har bevisat att det finns ett 

stort samarbete mellan individer och miljön, vilket ger resultatet att man som individ 

är beroende av miljön för att nå framåt i livet. Persson (2007) menar på att 

specialpedagogik eller särskilt stöd finns till för att stötta upp när den vanliga 

undervisningen inte räcker till. Allt handlar om att underlätta tillgången på läromedel 

och se till att det finns en skola för alla oavsett olikheterna man har.  

En slutsats man kan göra är att det finns hinder i allt människan gör, både som ung och 

gammal finns det hinder i vardagen som man måste våga möta. Det är bra att det finns 

specialpedagogik när den vanliga undervisningen inte räcker till, det finns barn som 

behöver mer tid och plats än andra barn. Då är det viktigt att pedagogen ger sig tid till 

alla barn, inte bara de som kräver negativ uppmärksamhet. 

6.5 Olika perspektiv på barns olikheter 

Pedagogerna som intervjuades påpekar att den dagliga kommunikationen i de 

vardagliga situationerna tillsammans med barnen är viktig. Att man tillsammans med 

barnen lär sig om barns olikheter samt om andra människors vardagsliv. Alla har inte 

samma möjligheter utan det finns exempelvis olika familjeförhållande som är viktiga 

att få en klarhet i för att fortsätta utvecklas. Det är därför viktigt att man som vuxen 
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har en stor förståelse kring att alla inte är lika, att man måste utgå från varje barns 

olikheter och förutsättningar. En slutsats man kan göra är att pedagogerna som 

intervjuades utgår från teorier på olika sätt eftersom de tar nytta av de sociala 

samspelen, försöker se möjligheterna och försöker skapa en verksamhet som alla 

tycker är rolig och lärorik. 

Dewey (1999) har i sin teori en betoning på skolans demokratiska uppgift, vilket 

handlar om att pedagogen ska ha en helhetssyn på individen. Som pedagog ska man 

utgå från barnens intresse, att man tydliggör att undervisningen handlar om just den 

själv. Deweys (1999) teori pekar på de mål som sätts som uppnående mål, att de ska 

finnas hos pedagogen hela tiden, det ska finnas i baktanken hela tiden för att man ska 

nå utveckling genom den undervisning som sker.  

Schaffer (2000) betonar att Piagets teori har sin grund i den biologiska grunden som 

har en stor roll i en människas liv. För att nå utveckling ska man använda sig av 

aktiviteter som är öppna för att barnen får tänka och minnas själva. Piaget menar på 

att barnen är konstruktivister eftersom de själva får konstruera en modell genom att 

undersöka och experimentera. Gardner (1998) betonar att Piagets teori inriktar sig på 

barnets tänkande, vilket har blivit en bas för hur barnet anpassar sig den sociala miljön 

som den lever i.  

Vygotskij (1999) skriver att utveckling och lärande handlar om barns värderingar, 

övertygelser samt strategier på problemlösning. Säljö (2000) menar på att barn idag 

tillbringar mycket tid i förskolans verksamhet, vilket gör att förskolan och dess miljö 

har en viktig roll i barnens utvecklig.  

Enligt Säljö (2000) innebär Vygotskijs teori om att lärandet som finns i grunden 

handlar mycket om de sociala situationerna som barnen har deltagit i, och därigenom 

sker det ett lärande genom socialt samspel. 

En slutsats man kan göra är att det är viktigt att man tar tillvara på barnens olikheter 

och förutsättningar för att lära både barnen och pedagogerna mer om att det finns 

olikheter hos varje individ. Det är viktigt att man som pedagog har en insyn i att det 

ser annorlunda ut hemma hos barnen, där har de kanske inte samma möjligheter som 

på förskolan.  

6.6 Fortsatt forskning 

En pedagog jag intervjuade påpekade att det krävs en bra ledning, styrelse och att det 

ges rätt förutsättningar för att skapa en likvärdig utbildning oavsett vilka olikheter 

barnen har. Som framtida undersökning skulle det vara intressant att undersöka hur 

ledningens samt rektorers synsätt kring barns olikheter i praktiken ser ut. Att man har 

en frågeställning om hur de försöker skapa en förskola som alla kan klara. Av egen 

erfarenhet kan det vara en stor skillnad i att undersöka pedagogers och ledningens 

synsätt för att skapa en förskola för alla oavsett vilken olikhet man har. 

En slutsats man kan göra är att det säkerligen finns forskning om det området, eftersom 

det finns forskning kring pedagogernas synsätt kring barns olikheter. Genom att ha 

skrivit detta arbete har jag fått en inblick i hur specialpedagogiken växer fram mer och 

mer, att det finns en grund i att man som pedagog vill att alla barn oavsett olikhet ska 

klara undervisningen som sker. Söker man på internet finns det massvis med forskning 

både internationellt och nationellt kring specialpedagogik, det är ett aktuellt ämne då 

barnens olikheter finns hela tiden. Jag drar slutsatsen att desto mer kunskap 
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pedagogerna har, desto tidigare insatser sätts in, bättre blir det för barnen att klara 

undervisningen utefter sina förutsättningar.  

6.7 Slutsatser 

Pedagogerna i mitt examensarbete ansåg att det gick att skapa en likvärdig förskola 

oavsett vilka olikheter barnen har om man har rätt förutsättningar och rätt ledning 

bakom sig. De försöker hela tiden arbeta med att barnen ska bli accepterade och 

respekterade för den de är, oavsett vilken olikhet som finns. Pedagogerna arbetade 

mycket för att nå utveckling hos alla barnen i verksamheten, de försöker se möjligheter 

istället för begränsningar.  

Då alla pedagoger jag intervjuade arbetade på något sätt för att skapa en förskola där 

alla barn oavsett vilken olikheter de har ska klara verksamhetens strävansmål fick jag 

alla mina intervjufrågor besvarade. Resultatet hade kunnat bli annorlunda om jag valt 

pedagoger som inte var lika inriktade på att skapa en verksamhet för alla, det finns 

olika uppfattningar om vad en likvärdig utbildning betyder. Utifrån mina 

frågeställningar fick jag fram att pedagogerna försöker se barnens olikheter som en 

självklar tillgång i barngruppen, att de hela tiden försöker arbeta för att ska en likvärdig 

utbildning som gör att barnen efter förskolan kan klara sig i skolans värld samt i 

samhället som de växer in i. Alla fyra pedagoger ansåg att arbetet inom förskolan är 

roligt, lustfyllt och lärorikt.  

Efter att ha genomfört intervjuer, skrivit arbetet färdigt och även tagit med mina egna 

erfarenheter från VFU-perioder och vikarietimmarna ser jag fram emot att börja arbeta 

i verksamheten. Det de intervjuade pedagogerna säger om att arbetet inom förskolan 

är roligt, lustfyllt och lärorikt kan jag instämma med eftersom det är så min syn också 

är på mitt framtida yrke. Man får så mycket tillbaka från barnen som gör att man orkar 

kämpa för att skapa en likvärdig utbildning som alla barn ska klara oavsett vilken 

olikhet man har. Vi är alla olika, det är något vi vet och kan göra något åt.  
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Bilagor 

 

Bilaga 1 

Intervjufrågorna som jag skickade ut via mejl till förskolepedagogerna:  

 

Hej!  

Här kommer intervjufrågorna, vi ses den dagen vi har bestämt via telefonen. 

Tacksam för att du deltar. /Anna  

 

1. Hur ser du på uppdraget om en likvärdig förskola? 

2. Hur ser du på barns olikheter i förskolan? 

3. Vad gör du för att skapa en likvärdig utbildning för alla barn i avseende för 

barnens olikheter i förskolan? 

4. Ser du möjlighetern att skapa en likvärdig utbildning i avseende för barns 

olikheter i förskolan? 

5. Har du fått fortbildning/kompetensutveckling inom arbetet med barns 

olikheter? 

6. Vad kan hindra respektive hjälpa lärandeprocessen med avseende på barns 

olikheter i verksamheten? 

7. Hur omsätter du uppdraget om en likvärdig förskola i praktiken? 

8. Ser du barnens olikheter som en tillgång eller begränsning för den pedagogiska 

praktiken? 


