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Sammanfattning 

Detta är en kvalitativ studie med syfte att belysa förskollärarstudenters uppfattningar och 

tankar inför kommande arbete med den likvärdiga förskolan utifrån specialpedagogik och 

flerspråkighet. Studien genomfördes via intervjuer med tio förskollärarstudenter som läser 

den sjunde terminen på Uppsala universitet. Studenterna har deltagit i de kurser som genom 

teori ska skapa förutsättningar för studenterna att förberedas för sitt uppdrag i förskolans 

praktik. För att belysa studenternas uppfattningar genomfördes studien genom två separata 

delstudier med olika fokus på den likvärdiga förskolan. Delstudie 1 studerade 

uppfattningarna kring det kommande arbetet med den likvärdiga förskolan fokuserat på 

flerspråkighet. Delstudie 2 studerade uppfattningarna kring det kommande arbetet med den 

likvärdiga förskolan fokuserat på specialpedagogik. Med hjälp av den fenomenografiska 

forskningsansatsens analysmetod bildades kategorier som formades av de framförda 

uppfattningar och tankar som studenterna presenterade. Den fenomenografiska teorin 

fokuserar på hur människor uppfattar och talar kring ett specifikt fenomen, det fenomen som 

studerades i denna studie var den likvärdiga förskolan.  

Resultatet av studien framför variationer i hur förskollärarstudenterna uppfattar det 

kommande arbetet med den likvärdiga förskolan. Studenterna uppfattade den likvärdiga 

förskolan att innebära en verksamhet som formas utifrån barns förutsättningar. 

Uppfattningarna varierade kring hur väl förskollärarutbildningen varit förberedande inför 

det kommande arbetet. Det uppfattades finnas en oro över den konkreta kompetensen som 

de fått från utbildningen men framfördes även positiva uppfattningar kring det kommande 

ansvaret. De positiva uppfattningarna om utbildningens innehåll och förberedelse kunde 

bland annat sammanföras till de tidigare erfarenheter och den verksamhetsförlagda 

utbildningen som studenterna beskrev.  

Nyckelord: Kvalitativa intervjuer, Likvärdig förskola, Uppfattningar, Fenomenografi.   
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1. Inledning 

Under utbildningen till förskollärare har studenterna genomfört kurser som skapat 

förutsättningar för ett arbete med det mångfacetterade uppdraget en förskollärare har i 

verksamheten, för att bland annat uppnå den likvärdiga förskolan. I förskolan går barn i 

åldrarna 1–5 och alla barn har olika behov som verksamheten har ansvar över att uppfylla. 

Under utbildningen på Uppsala universitet genomgår studenterna dels kurserna 

specialpedagogik förskollärare, svenska som andraspråk och flerspråkighet i förskolan, 

utvecklings- och utvärderingsarbete i förskolan samt förskolans uppdrag, där samtliga 

behandlar den likvärdiga förskolan. Syftet med denna studie är att belysa de uppfattningar 

av den likvärdiga förskolan som finns hos studenterna på förskollärarprogrammet, 

studenterna har i dagsläget två kurser kvar innan de anses vara redo för att arbeta i 

förskoleverksamheterna. 

Vår uppfattning av den likvärdiga förskolan är att samtliga barn ska betraktas utifrån de 

enskilda behoven de har. Vi har byggt upp kunskap om barns rättigheter till utveckling och 

lärande från den förskollärarutbildning vi gått sedan 2019 och beaktat åsikter från våra 

kursare kring fenomenet likvärdig förskola under studietiden. Intresset för studien skapades 

då förskolans läroplan varit en central del under hela utbildningen och ligger till grund för 

det kommande arbetet i förskolan. Läroplanen innehåller strävansmål med ett 

tolkningsutrymme, detta utrymme har skapat en viss förvirring kring förskollärarens ansvar 

och arbete. Utifrån den tolkningsbara aspekten av förskolans läroplan väcks intresset för hur 

studenterna skapat uppfattningar av arbetet med den likvärdiga förskolan utifrån ett fokus 

på specialpedagogik och flerspråkighet.  

Forskarna till denna studie studerar den sjunde terminen på förskollärarutbildningen på 

Uppsala universitet. Vi har genomfört tre verksamhetsförlagda perioder där vi skapat 

erfarenheter från kommunala förskolor, föräldrakooperativ samt förskoleklass i 

grundskolan. Den praktiska delen av utbildningen har gett oss en insyn i det arbete som sker 

ute i förskoleverksamheterna runt om i Uppsala kommun. De upplevelser som vi fått under 

vår verksamhetsförlagda utbildning samt under utbildningens teoretiska kurser har belyst 

hur den likvärdiga förskolan uppfattats och talats om olika, både teoretiskt och i samtal med 

lärare, kursare samt handledare.  

Förhoppningen med studien är att belysa hur de studenter som studerar till förskollärare 

uppfattar och tänker kring det kommande arbetet med den likvärdiga förskolan, efter att ha 

spenderat sju terminer på universitetet. Vi hoppas på att få en inblick i de uppfattningarna 

som finns kring den likvärdiga förskolan med fokus på specialpedagogik och flerspråkighet. 
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2. Bakgrund 

I detta avsnitt presenteras information som varit en grundläggande aspekt för intresset av 

studien. 

2.1 Skollagen som en del av förskolans verksamhet. 

9 §   Barn som av fysiska, psykiska eller andra skäl behöver särskilt stöd i sin utveckling ska ges det 

stöd som deras speciella behov kräver. 

Om det genom uppgifter från förskolans personal, ett barn eller ett barns vårdnadshavare eller på annat 

sätt framkommer att ett barn är i behov av särskilt stöd, ska rektorn se till att barnet ges sådant stöd. 

Barnets vårdnadshavare ska ges möjlighet att delta vid utformningen av de särskilda stödinsatserna. Lag 

(2018:1303).     

    Utbildningsdepartementet, 2018. 

Att barn kommer till förskolan med skilda förutsättningar är ett fenomen som blivit väldigt 

omtalat under utbildningen till förskollärare. Skolverket framförde i skollagen då 

revideringen av läroplanen skedde, att de barn som är i behov av särskilt stöd ska ges rätt 

förutsättningar till det behov som är nödvändigt för barnet, oavsett om stödet är relaterat till 

barnets fysiska eller psykiska förmåga samt andra orsaker (SFS 2010:800). Att förse barn 

med en likvärdig förskola är ett ständigt projekt och uppdraget för den blivande 

förskolläraren är att skapa förutsättningar för barnen att inkluderas i verksamheten. 

I förskollärarutbildningen på Uppsala universitet möts studenterna av ett flertal kurser 

som utgår från en rik variation av litteraturer kopplat till olika områden som de senare ska 

arbeta med i verksamheten. För att bli legitimerad förskollärare behövs en förståelse för och 

kunskap om de lagar som ska följas utifrån den befintliga skollagen. Detta bemöter 

utbildningen genom ett innehåll som fokuserar på ledarskap, arbetsliv och förskolans vardag, 

aktuell forskning samt en praktisk kunskap och färdighetsträning. Under utbildningen får 

studenterna möjligheter att utveckla kunskap och verktyg som kan användas i arbetet för att 

uppfylla förskolans uppdrag (Uppsala universitet, 2022).  

2.2 Läroplanen och förskollärarens ansvar kring den likvärdiga 
förskolan. 

All utbildning som ges till barn i Sverige utgår från olika läroplaner med både uppfyllnads-

och strävansmål, förskollärarna i verksamheten har det övergripande ansvaret för att uppfylla 

de mål som presenteras. Läroplanen förändras utifrån det samhälleliga behov som finns och 

revideras med jämna mellanrum. Den läroplan som är väsentlig för studenterna när denna 

rapport skrivs är Läroplanen för förskola som reviderades år 2018. I den senaste revideringen 

av läroplanen (2018, s. 6–7), framfördes tydligt den likvärdiga utbildningen. Den tydlighet 

som går att se är att den likvärdiga utbildningen fått en egen rubrik där barns rätt till en 

anpassad utbildning ska utformas på ett sätt som fungerar för det enskilda barnets behov och 

förskolans individuella resurser. Barn som under sin förskoleperiod kortvarigt eller under en 

längre tidsperiod behöver anpassat stöd ska ges förutsättningar till en stimulans efter behov. 

Utbildningen ska utgå från läroplanen och skapa möjligheter för barnen att utveckla ett flertal 

färdigheter och upplevelser under sin vistelse i förskoleverksamheten (ibid.). 
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Läroplanen för förskola (2018, s. 19) presenterar förskollärarens ansvar för planering av 

undervisning som förutsätter utveckling och lärande för barnen. Ansvaret för att 

undervisningen är samhörande med läroplanens strävansmål och barns intressen ligger på 

förskolläraren (ibid.). Det ovannämnda ansvaret är det som informanterna förbereds inför 

under den pågående utbildningen till förskollärare och kan kopplas till att förse barnen med 

en likvärdig förskola. Läroplanen (2018, s. 6 – 7) presenterar även den likvärdiga 

utbildningen som ska ges oavsett förskolans placering. Utbildningen ska anpassas till det 

enskilda barnets behov och förutsättningar samt grundas i barnets intressen. Förskolan har 

ett ansvar över att belysa de barn som behöver anpassad ledning, stimulans eller särskilt stöd. 

De behov barnet har kan bero på en eller flera anledningar. Det är förskolans ansvar att 

fördela resurser för att stödja den likvärdiga utbildningen och arbeta främjande för att barnen 

ges samma möjligheter på likvärdiga villkor (ibid.). 

2.2.1 Läroplanen om flerspråkighet. 

I läroplanen för förskolan (2018, s. 8–9) presenteras ett avsnitt om kommunikation och 

skapande som beskriver barns utveckling av identitet, språk och lärande som nära 

sammankopplade. Förskolan ska erbjuda en språkstimulerande miljö där barnen ges 

förutsättningar till att utveckla förmågan att tänka och kommunicera i olika sammanhang. 

Flerspråkiga barn samt barn som har ett annat modersmål än svenska ska ges förutsättningar 

att utveckla både det svenska språket samt det aktuella modersmålet. Läroplanen presenterar 

även ett flertal strävansmål som kopplas till barns språkutveckling. Strävansmålen framför 

att barn ska få förutsättningar att utveckla sitt modersmål även om ett barn har ett annat 

modersmål än svenska, nationella minoritetsspråk samt teckenspråk om barnet behöver stöd 

i det. För att uppfylla dessa strävansmål ligger ansvaret på förskolläraren att planera för och 

genomföra undervisning som ger barnen förutsättningar för en likvärdig förskola (ibid., s. 

13–14).  

2.2.2 Läroplanen om specialpedagogik. 

Under avsnittet för likvärdig utbildning i läroplanen för förskolan (2018, s. 5 - 7) lyfts det i 

likhet med skollagen, att det är de verksamma inom institutionen som har ett ansvar över att 

särskilt beakta barn som är i behov av stöttning och en stimulerande vägledning. Varje 

individ som av olika anledningar behöver mer stöd ska tillges detta utarbetat efter dess egna 

utgångsläge. Vidare lyfts även i läroplanen att verksamheten ska utgå från ett 

helhetsperspektiv på barnen och dess olika behov, samt att all personal som arbetar inom 

förskolan ska främja barns lika värde och motverka diskriminering för exempelvis 

funktionsnedsättning av olika slag. Hela arbetslaget ska observera barn som är i behov av 

särskilt stöd och därefter stötta individen i sitt livslånga lärande. Utifrån detta har 

förskolläraren ett specifikt ansvar att leda sina kollegor i arbetet med att ge alla barn 

förutsättningar till att utvecklas och lära samt få ut så mycket som möjligt i utbildningen 

utefter sin egen förmåga att lyckas (ibid., s.15).  
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2.3 Barnkonventionen. 

Artikel 2 - ”Konventionsstaterna ska respektera och tillförsäkra varje barn inom deras jurisdiktion de 

rättigheter som anges i denna konvention utan åtskillnad av något slag, oavsett barnets eller dess 

förälders eller vårdnadshavares ras, hudfärg, kön, språk, religion, politiska eller annan åskådning, 

nationella, etniska eller sociala ursprung, egendom, funktionsnedsättning, börd eller ställning i övrigt”.

    Barnkonventionen, Unicef 2009. 

  

Sverige har ratificerat barnkonventionen och lagstiftat de grundprinciper om barns 

rättigheter och lika värde som framförs i konventionen, de principer som nu är lag ska då 

följas i bland annat förskolans verksamhet samt i det övriga samhället. Artikel två i 

barnkonventionen presenterar barns rätt till att respekteras utan att särskiljas beroende på 

språk eller funktionsnedsättning (Unicef, 2009). För att följa grundprincipen och arbeta 

utifrån barns bästa och deras rätt till utveckling och lärande blir detta en central princip i 

utformandet av den likvärdiga förskolan.  

2.4 Vad säger samhället. 

Jägerskog och Persson (2019) presenterade i en debattartikel den likvärdiga förskolan utifrån 

ett segregationsperspektiv. Artikeln är producerad i samband med att BRIS publicerade en 

rapport om sammanställd forskning kopplad till förskolans jämlikhet. I artikeln framförs det 

att barns enskilda livsvillkor och utveckling är direkt påverkad av förskolans ojämlikhet. 

Anledningen till den stora ojämlikhet som finns inom den svenska förskoleverksamheten 

kopplas till den låga prioritet som förskolan har inom politiken. Författarna sammanfattade 

rapporten från BRIS genom fyra huvudområden som krävde ett avgörande arbete för att 

skapa en jämlik förskola. Barnen ska förses med likvärdiga uppväxtvillkor och ett av de fyra 

huvudområden går att koppla till fenomenet likvärdig förskola. Boendesegregationen och 

socioekonomiskt utsatta grupper presenteras som svaga och har ett stort behov av stöd från 

fler resurser, det är en del av den likvärdiga förskolans uppdrag att fylla genom att placera 

resurser efter den enskilda förskolans behov (ibid.).  

2.5 Övergripande sammanfattning. 

För att bemöta syftet med studien som är att belysa förskollärarstudenternas uppfattningar 

kring det kommande arbetet med den likvärdiga förskolan, presenteras styrdokument och 

lagar som studenterna har fått bemöta under utbildningen på Uppsala universitet. Då den 

blivande förskolläraren arbetar med skollagen, läroplanen och barnkonventionen inom 

verksamheten, är de av relevans för uppfattningarna som studenterna förmedlar kring 

fenomenet. De samhälleliga aspekter som framförts påvisar vikten av en likvärdig förskola 

för att barnen ska få en likvärdig barndom. 
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3. Syfte 

Syftet med studien är att belysa förskollärarstudenternas uppfattningar och tankar inför 

kommande arbete med den likvärdiga förskolan utifrån specialpedagogik och flerspråkighet.   

3.1 Frågeställningar 

Studien utgår från följande frågeställningar: 

 

1. Hur uppfattar förskollärarstudenter det kommande ansvaret kring arbetet med den 

likvärdiga förskolan? 

2. Hur uppfattar förskollärarstudenter att utbildningen förberett dem inför arbetet med 

den likvärdiga förskolan? 

3. Hur uppfattar förskollärarstudenter att undervisning kan genomföras för att uppnå 

den likvärdiga förskolan? 

4. Vilka eventuella likheter eller skillnader framkommer i uppfattningarna om den 

likvärdiga förskolan inom och mellan delstudierna? 
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4. Forskningsläge 

I detta avsnitt presenteras tidigare forskning inom det undersökta fenomenet. Forskning som 

har varit relevant för de fenomenografiska studierna går att sammankoppla till den likvärdiga 

förskolan, specialpedagogik och flerspråkighet inom förskoleverksamheten.  

4.1 Urval av forskning  

Det första urvalet för att söka efter relevant forskning gjordes genom att utarbeta sökord som 

kan kopplas samman med syftet för studien. Det nyckelord som användes markant var 

fenomenografi, kvalitativa intervjuer, likvärdig förskola, specialpedagogik i förskolan, 

flerspråkighet i förskolan, alla barns rätt, mångfald, förutsättningar, inkludering, 

mångkultur, segregation, uppfattningar samt barns behov. Sökbaser som använts för att finna 

relevant forskning för studien är universitetsbibliotekets hemsida, där vi avancerat 

sökningen genom att gå vidare via en sökguide för utbildningsvetenskap och pedagogik. 

Under denna sökguide har vi kommit i kontakt med artiklar, avhandlingar och läroplaner. 

Söktjänster som valts ut och bidragit med forskning till studien är SwePub, Diva portal, 

Education Source samt ERIC. Vi har även sökt efter forskning utifrån Skolverkets hemsida, 

Vetenskapsrådet, kurslitteratur samt annan litteratur som vi hittat genom att efterforska i 

bibliotekets databas. Kurslitteraturen har fungerat som ett hjälpmedel för att se hur tidigare 

författare har skrivit om och refererat till området likvärdig förskola, flerspråkighet och 

specialpedagogik. I sökningen framkom en mängd olika material som undersökt fenomenet, 

vi avgränsade materialet utefter relevans för vår studie. Vi valde material som behandlade 

flerspråkighet och specialpedagogik utifrån ett förskole didaktiskt perspektiv samt 

fenomenografiska studier som belyste uppfattningar inom förskolans verksamhet. 

4.2 Den likvärdiga förskolan  

I Vetenskapsrådets rapport (2015, s. 6) framförs att den likvärdiga förskolan har blivit en 

större angelägenhet utefter den betydelse som förskolan tillskrivits inom det svenska 

utbildningssystemet. Att barnen ska ges förutsättningar till en likvärdig förskola har 

funktionen att reducera den segregation och sociala ojämlikhet som finns i samhället. Att 

förse barnen med en likvärdig förskola har inte en innebörd i att barnen ska ges en likadan 

förskoleverksamhet där alla barn ges samma förutsättningar. Den likvärdiga förskolans 

innebörd riktar sig till att bemöta barns skilda behov och arbeta utifrån barns olika villkor 

samt ge barnen möjlighet att utvecklas utifrån den individuella potentialen. Förskolans 

likvärdighet och kvalitet kopplar rapporten av Vetenskapsrådet till förskolepersonalens 

kompetens och kunskap samt de förutsättningar som personalen har i det praktiska arbetet i 

förskolan. Genom att förfoga kompetensutbildad och kunnig förskolepersonal kan 

bemötandet av barn med olika villkor inneha hög kvalitet och skapa grunden för en 

inkluderande pedagogik (ibid.).  

I linje med Vetenskapsrådet framför Persson (2020, s. 107) den likvärdiga förskolan som 

en central aspekt för att kompensera för de barn som lever under ogynnsamma förhållanden. 

Författaren framför även vikten av att definiera hur den likvärdiga förskolan uppfylls. 
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Genom att alla barn ges möjligheten till en förskola av hög kvalitet med utbildad personal 

skapas förutsättningar för att den likvärdiga förskolan kan bemöta barns olika förutsättningar 

och nyttja barnets potential. För att förskolan ska vara av god kvalitet lyfter även författaren 

vikten av den pedagogiska kompetensen och de arbetsförhållanden som finns inom 

verksamheterna. Persson lyfter även fram den oro som finns med den olikvärdiga förskolans 

reproduktion av social ojämlikhet. För att utjämna de sociala skillnaderna behöver förskolan 

vara likvärdig för alla barn med utbildade förskollärare som innehar hög kompetens i 

verksamheten kan alla barn bemötas utifrån sina enskilda förutsättningar (ibid.).   

4.3 Flerspråkighet 

Anne Kultti (2012, s. 176–177) genomförde en studie om flerspråkiga barn i förskolan 

och deras villkor för deltagande och lärande. I studien presenterar författaren ett resultat som 

belyser att gemensamma aktiviteter i förskolan skapar goda förutsättningar för barnen att 

utveckla god kommunikativ och språklig förmåga. Pedagogernas roll presenteras även i 

studien som avgörande i arbetet med de flerspråkiga barnen, författaren framför att den 

stöttning som ges till barnen är påverkad av de normer som finns samt förskolans 

värdegrund. I förskolan har de flerspråkiga barnen rätt till deltagandet utifrån normen om 

alla barns samma rättigheter (ibid.).  

Whorrall och Cabell (2016, s. 335 och 337) framför att de stöd barnen förses med under 

tiden de befinner sig i förskolan är avgörande för den språkutvecklingen som skapar 

förutsättningar för de framtida läskunskaperna ett barn behöver. Utbildade förskollärare 

besitter den teoretiska kompetensen att engagera barnen i samtal som stödjer 

språkutvecklingen, samtalen möjliggör för barnen att utveckla ett brett ordförråd vilket 

senare leder till utvecklade samtalsfärdigheter. Genom att skapa mindre grupper i 

verksamheten beskriver författarna att barnen på förskolan kan bemötas i den språkliga 

potential de besitter och utvecklas utifrån dess befintliga stadium. Förskollärare har stora 

möjligheter att skapa en rik språkmiljö och exponera förskolebarnen för en mängd ord i olika 

sammanhang. Författarna framför även att förskollärarens relation till de enskilda barnen 

samt barngruppen är avgörande för att planera undervisning som är lämpliga för det 

befintliga klassrummet (ibid.). 

Tallberg Broman (2015, s. 42–43), framför i sin delstudie av rapporten Förskola tidig 

intervention att språk är ett ämne i förskolan som blivit mycket omtalat under senare år. 

Förståelsen för språkets betydande roll för barns utveckling och lärande har skapat mer 

utrymme för språket att vara en del av den planerade verksamheten i förskolan. Författaren 

framför den tydliga rollen som pedagogernas engagemang, kreativitet och kunskap har i 

arbetet med barns språkutveckling. Genom att pedagogerna lyssnar in och tar vara på barns 

multimodala erfarenheter kan förskolan skapa förutsättningar för barnen att vara delaktiga i 

den lärmiljö som tar vara på barns flerspråkiga erfarenheter (ibid.).  

4.4 Specialpedagogik 

Palla framhäver i sin studie kring specialpedagogik i förskola (2015, s. 98 - 99), fenomenets 

roll i verksamheten. Specialpedagogik anses vara ett komplext begrepp och förskolan kan 
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ha en avgörande roll för tidiga insatser i att möta barnen inom deras utveckling och lärande. 

För att tidiga insatser ska ske, påpekar författaren att det är verksamma inom förskolan som 

har i uppgift att verkställa arbetet (ibid.). Det framförs även att forskning inom 

specialpedagogik ursprungligen har kommit att handla om individanpassat stöd, till att nu 

även inkludera den hela pedagogiska verksamheten inom olika nivåer (ibid., s. 96). 

Nilholm (2020, s. 16–17 och 32) lyfter likt palla, att begreppet specialpedagogik har haft 

olika innebörder genom historien. Det kan fortfarande idag förknippas med att utse det 

normala och icke normala hos individer, beroende av vilket perspektiv vi ser på barn i behov 

av särskilt stöd (ibid.). Författaren framhäver att när vi talar om något utgår vi alltid från att 

inta ett visst perspektiv. Vidare belyses olika perspektiv inom specialpedagogiken, där 

individen arrangerar problemkategorier på olika sätt. Det kompensatoriska perspektivet 

fokuserar på att identifiera problem hos individen och gruppera sådant som inte anses tillhöra 

det normala. Det kritiska perspektivet ser däremot en problematik med specialpedagogiken, 

då kategoriseringar av individer beskrivs som nedvärderande. I perspektivet anses det inte 

vara specifikt individens egenskaper som är i behov av särskilt stöd, utan att detta bör ses i 

förhållande till omgivningen i form av samhälle och sociala processer. Sist lyfts dilemma 

perspektivet, där specialpedagogiken ses som komplext då det kan te sig motsägelsefullt att 

skolan både ska ge varje individ en likvärdig utbildning samtidigt som de ska tillgodose alla 

olika behov. I perspektivet undviks det att kategorisera individer, samtidigt som det är viktigt 

att kunna identifiera svårigheter för att ge rätt stöd (ibid., s. 18–27). Nilholm beskriver att 

specialpedagogiken kommer till användning när den övriga undervisningen inte räcker till i 

att tillgodose alla barns behov. Författaren hävdar även att de barn som är i behov av särskilt 

stöd kan innefatta aspekter som olika typer av diagnoser, funktionsnedsättningar, 

problemskapande beteenden, svårigheter inom olika ämnen samt andra faktorer som bidrar 

till att någon form av extra stöd behöver erhållas för barnet (ibid., s. 32). 

I likhet med Nilholms uttalande, lyfter Brodin och Lindstrand (2013, s. 104 - 106) att barn 

som har en uttalad diagnos är lättare att urskilja som en grupp i behov av extra stöd. 

Författarna anser dock att det idag även bör tas hänsyn till andra barn i barngruppen som kan 

behöva den lilla extra insatsen för att lyckas. Oavsett orsak till att barnet behöver särskilda 

insatser, behöver individen ses i förhållande till den omgivande miljön och personalens 

kunskap i arbetet med att nå mångfalden hos olika individer. Barns varierade behov 

framställs av författarna som att behoven kan vara relativa, vilket betyder att individen kan 

vara i behov av särskilt stöd i en viss situation men inte i en annan. Det innefattar att barnen 

inom skolväsendet bör få anpassade förutsättningar och vistas i en miljö som bidrar till att 

utbildningen blir likvärdig. Detta med pedagoger som skapar tillgänglighet för alla barn och 

bemöter alla likvärdigt oavsett individens sätt att vara (ibid.).   

4.5 Tidigare fenomenografisk forskning inom förskola.  

En fenomenografisk undersökning gjordes av Åkerblom (2011, s. 31-32) där forskaren 

fokuserade på barns språkanvändning när de framförde sina uppfattningar om fysikaliska 

fenomen. Forskaren valde att utgå från den fenomenografiska forskningens innehållsfokus 

och belysa hur barn använder språket för att tala om och förstå ett fenomen, genom att tala 

om ett fenomen presenteras individers uppfattningar. Utifrån tidigare erfarenheter 
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presenteras olika uppfattningar av samma fenomen, detta var centralt i studien och för 

forskarens undersökning av barns språkanvändning. Den fenomenografiska teoretiska 

utgångspunkten gav forskaren möjlighet att belysa meningsskapande ur förskolebarnens 

perspektiv och betrakta variationer av uppfattningar (ibid.).  

Ytterligare ett exempel på en studie som utgått ifrån en teori av den fenomenografiska 

forskningsansatsen, är en studie gjord av Thulin och Gustavsson (2017, s. 81 och 85). Teorin 

används i detta sammanhang för att få syn på lärarens kunskap i utbildningssyfte genom 

intervjuer. Forskarna beskriver att teorin möjliggör till att kunna urskilja något specifikt i ett 

visst sammanhang för att sedan få förståelse för det i en annan kontext. Vidare beskriver 

forskarna att studien belyser de skilda uppfattningar som framträder av lärarna inom det 

undersökta fenomenet undervisning och naturkunskap. Detta ger en möjlighet till att utmana 

och stötta dessa uppfattningar och skapa ett gemensamt utrymme för lärande. Genom att få 

syn på lärarnas uppfattningar kan studien bidra till att utveckla individens kompetenser 

ytterligare (ibid.). 
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5. Teori 

I följande avsnitt redogörs studiens teoretiska utgångspunkt där den fenomenografiska 

forskningsansatsen står i fokus för en kvalitativ analys av intervjuer med 

förskollärarstudenter. 

5.1 Fenomenografi 

Fenomenografin som begrepp framställer beskrivandet av det som visar sig, vilket inriktar 

sig på människans sinnen. Den fenomenografiska utgångspunkten möjliggör för en 

kvalitativt inriktad studie då den belyser framställningar av individers olika uppfattningar av 

fenomen. Fenomengrafin innebär att olika konstellationer av människors egna antaganden 

och tolkningar kan framställs genom samtal med den enskilda individen om fenomenet. 

Fokus ligger på att synliggöra hur något uppfattas subjektivt och inte hur väl det som uttrycks 

svarar mot den sanna verkligheten. De varierade uppfattningar hos olika individer som 

framkommit av en subjektiv tolkning kring en och samma företeelse, kan sedan jämföras för 

att belysa variationer. Framställandet av uppfattningar kring samma fenomen, svarar mot det 

fenomenografiska perspektivets syfte (Uljens, 1989, s. 7, 13 - 14).  

Marton och Booth (1997, s. 15), lyfter olikheten hos människor som en betydande faktor 

för hur de uppfattar fenomen. Trots att vi har skapats på samma sätt eller varit med om något 

liknande, är vi ändå olika och har varierade lärdomar, erfarenheter och upplevelser. I likhet 

med ovanstående förklaring till fenomenografins fokus på skilda människors subjektiva 

tolkningar, kan det centrala begreppet uppfattning av Starrin och svensson (1994, s. 112) 

framhävas. Varje människa framställer en sorts kunskap om världen och kunskapen kan 

belysas genom att synliggöra uppfattningar. Uppfattning inkluderar individens eget 

meningsskapande och innebörden av den kunskap som erfarits i livet, det är betydelsen som 

varje individ ger åt förhållandet mellan sig själv och olika fenomen i omvärlden. Därav ter 

sig uppfattningarna olika för diverse individer. Uppfattningar kan förändras genom livet och 

uppfattnings begreppet går hand i hand med erfarenhets begreppet, som används i nyare 

fenomenografiska studier (ibid., s.117). 

5.2 Det fenomenografiska resultatet.  

Inom den fenomenografiska analysmetoden framför Marton och Booth (1997, s. 159) att den 

fenomenografiska forskaren eftersöker uppfattningar i materialet, som sedan tolkas och 

formas till kategorier som beskriver de variationer av uppfattningar som finns i den 

insamlade empirin. Detta går i likhet med Christofferssen och Johannessens (2015, s. 99) 

beskrivning av det fenomenografiska resultatet. Författarna framför att det som utmärker 

fenomenografins resultat är att det är ett begränsat antal variationer av uppfattningar som 

beskrivs genom kategorier. Kategorierna är huvudresultatet och speglar en sammanfattning 

av uppfattningarnas innehåll, dessa presenteras i samband med utsagor som skapat en grund 

för kategorin (ibid.).  
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5.3 Teorins relevans för vår studie 

Valet av teori ligger till grund för att undersöka hur lärarstudenterna uppfattar det kommande 

arbetet med den likvärdiga förskolan. Med hjälp utav det fenomenografiska perspektivet kan 

lärarstudenternas uppfattningar, känslor och erfarenheter kring det utforskande området 

uppmärksammas. Fenomenografin synliggör hur informanterna uppfattar den likvärdiga 

förskolan och hur det skiljer sig mellan de olika individerna, detta trots att alla individer har 

genomfört samma utbildning. Den fenomenografiska forskningsansatsen har även varit 

avgörande för den metod som använts i studien, metoden är kvalitativa intervjuer som gjort 

det möjligt för oss att belysa de uppfattningar och tankar som informanterna har kring 

fenomenet. Genom fenomenografin skapas förutsättningar för metoden att synliggöra det 

som svarar på vårt forskningssyfte. De fenomenografiska begreppen uppfattningar, 

erfarenheter och tolkningar har varit centrala i genomförandet av studien samt analysen av 

materialet. Metoden beskrivs mer utförligt i avsnitt 6.5. 
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6. Metod 

I följande avsnitt kommer vi att presentera den metod som ligger till grund för insamling av 

empirin, vilket urval som används för att besvara studien samt analysmetoden som formar 

resultatet.  De etiska aspekter som vidtagits under studiens genomförande presenteras även 

i avsnittets avslutning.   

6.1 Insamlingsmetod 

Studien genomfördes med semistrukturerade kvalitativa intervjuer. Valet av 

insamlingsmetod grundade sig i möjligheten för informanterna att delge utförliga svar på de 

ställda forskningsfrågorna. Via de semistrukturerade frågorna ges forskaren möjlighet till en 

helhetssyn av de upplevelser och erfarenheter som finns inom det studerade fenomenet. Trost 

(2010, s. 25 - 27) framför att genom den kvalitativa intervjun kan innehållsrika svar 

framträda och i sin tur erbjuda fylligt material som kan framställa variationer (ibid.). Detta 

kan kopplas till den valda fenomenografiska teorin för studien som har till syfte att 

synliggöra människors olika uppfattningar om ett och samma område (jmf, Uljens, 1989 s. 

13–14). 

För trovärdigheten tog intervjuerna stöd i intervjuguider som skapat en struktur för en 

god ordningsföljd på de frågor som besvarades. Varje delstudie hade en enskild 

intervjuguide för att besvara studiens frågeställningar. Christofferssen och Johannessen 

(2015, s. 84) presenterar inledningen som den första fasen där forskaren ansvarar över att 

presentera sig samt delge informanten information som anses nödvändig. Den andra fasen 

är en uppställning av frågor som ställs under intervjutillfället, frågorna är simpelt 

formulerade faktafrågor med fokus på personliga erfarenheter. Faktafrågorna följs sedan upp 

av introduktionsfrågor där informanten får en tydlig inblick i temat för studien och är en 

möjlighet för forskaren att belysa informantens tidigare erfarenheter (ibid.). 

Vi genomförde detta genom att tillsammans skapa intervjuguider som innehöll frågor 

utifrån ovan nämnda kriterier. Frågorna som formulerades i guiden kunde besvara 

forskningsfrågorna samt belysa informantens uppfattningar. Vi genomförde sedan 

intervjuerna och startade med att delge informanten information om studien via mail innan 

deltagandet. Under mötet presenterade vi oss som forskare och säkerställde att informanten 

förstått studiens syfte. Vi presenterade även intervjuguiden och beskrev intervjuns 

kommande genomförande.  

Christofferssen och Johannessen (2015, s. 84–87) presenterar sedan övergångsfrågor, där 

informanten ges möjlighet att besvara mer personliga frågor. För att få svar på de frågor som 

är nödvändiga för studiens syfte formuleras nyckelfrågor. Nyckelfrågorna är av 

grundläggande betydelse för att studiens problemställning ska kunna besvaras. I avslutandet 

av intervjun bör det finnas möjlighet för informanten att känna en betydande känsla av 

trygghet och ställa eventuella frågor (ibid.). Utifrån den beskrivna strukturen för 

intervjuguiden arbetade vi med att formulera frågor som riktade sig mer till informantens 

egen verklighet. När informanten besvarat de första faktafrågorna presenterades de 

övergångsfrågor som kunde belysa informantens uppfattning om den likvärdiga förskolan. 
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När övergångsfrågorna var besvarade ställdes de nyckelfrågor som var specifika för 

delstudierna.  

Författaren Trost (2010, s. 53 – 54 och 57) har varit ett stöd i reflektionen kring forskarens 

förhållningssätt under det pågående intervjutillfället. Relaterat till studiens syfte är vi 

intresserade av informanternas uppfattningar. Forskaren kommer sätta informantens 

tolkningar i fokus som är det intressanta i sammanhanget. Författaren framför även att den 

intervjuande forskaren är varsam med egna åsikter och antaganden under intervjun som kan 

påverka informantens uppfattningar. Under samtalet är forskaren en aktiv lyssnare som 

ställer frågor utifrån den planerade intervjuguiden som kommer att fungera likt en hjälpande 

hand. Svaren på frågorna inbjuder till öppna svar, men guiden finns till för att forskaren ska 

kunna återgå till frågorna och besvara studiens syfte (ibid.).  

Under intervjutillfället användes ljudinspelning som det primära verktyget för att samla 

in data, anteckningar var vid behov ett komplement. Trost (2010) lyfter fördelar kring detta 

tillvägagångssätt då det möjliggör för forskaren att kunna lyssna vidare vid flertalet tillfällen 

i efterhand, samt att den som intervjuar kan vara närvarande i stunden och koncentrera sig 

på det som uttrycks och undvika att kontinuerligt anteckna noggrant. Det framförs även en 

nackdel med ljudinspelning, vilket är den tidsåtgång som behövs för att lyssna på 

inspelningen med noggrannhet och gå fram och tillbaka i bandet för att finna eventuella 

detaljer. Författaren anser också en nackdel kring bristen på att inte ha inspelad mimik och 

gester då detta kan vara viktigt för att uppfatta materialet korrekt (ibid., S. 74–75). Gester 

och mimik var inte nödvändiga för vår studie och dokumenterades därför inte, vår studie 

fokuserade på hur informanterna uppfattade och talade kring ett fenomen med ord och var 

därför inte i behov av ytterligare uttryck.  

6.2 Urval 

Urvalet för studien är förskollärarstudenter som studerar under termin sju på Uppsala 

universitet. urvalet grundar sig i att studenterna genomfört kurser som är kopplade till 

området likvärdig förskola. Studenterna är inom snar framtid examinerade och ska börja 

arbeta inom olika verksamheter. Innan genomförda intervjuer skickades en intresseförfrågan 

ut till samtliga studenter på förskollärarprogrammet som går termin sju. Detta medförde att 

de studenter som ville medverka i studien visade intresse, vi kontaktade sedan de 

intresserade och delgav mer information via ett missivbrev (se bilaga 3) samt en 

samtyckesblankett (se bilaga 4) som signerades innan påbörjad intervju. Det var totalt tretton 

studenter som visade intresse för studien men efter mottaget missivbrev var det sedan tio 

studenter som deltog i studien.  

Ovanstående urval kan kopplas samman med det Trost (2010, s. 137 – 138), beskriver 

som ett strategiskt urval. Ett strategiskt urval innefattar olika steg där urvalet bearbetas och 

delas upp till att passa studiens syfte. Första steget handlar om att välja ut en grupp variabler 

som är relevanta för studien, för att sedan välja ett mindre antal variabler där egenskaperna 

blir mer synliga i gruppen, till att sedan ytterligare begränsa sig inom denna grupp (ibid.). 

Vi har genomgått ett strategiskt urval genom att först välja specifik institution, sedan valdes 

gruppen förskollärarstudenter och begränsades därefter till de studenter som läser termin sju, 

när urvalet var bestämt skickades en intresseanmälan ut.  
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6.3 Genomförande 

Utifrån urvalet i studien valde vi att använda oss utav den facebook sida som skapats för alla 

förskollärarstudenter som startade sina studier 2019 eller har hoppat på utbildningen i 

efterhand. Vi hade sedan mailkontakt med de intresserade informanterna och dem fick ta del 

av mer information om studiens syfte samt ge förslag på tidpunkt och plats för intervjuerna. 

I genomförandet av intervjun användes ljudinspelning på telefonerna och det fanns möjlighet 

för oss att anteckna om det behövdes. Intervjuerna pågick i cirka 20–30 minuter och 

genomfördes med stöd av de utformade intervjuguiderna (se bilaga 1 & 2).  

Enligt Trost (2010, s. 65) är platsen en viktig faktor i hur intervjutillfället utspelar sig. 

Platsen ska vara ostörd och informanten ska känna trygghet i den situation och plats denne 

befinner sig i (ibid.). Utifrån detta har de olika lärarstudenterna som deltar i studien själva 

valt plats och tidpunkt för tillfället. Vid varje intervjutillfälle kom enbart en informant och 

en forskare att medverka, detta för att kunna belysa enskilda individers olika uppfattningar 

om den likvärdiga förskolan utifrån specialpedagogik och flerspråkighet. 

Efter avslutad intervju samtalades det fritt med informanterna kring studien, detta 

möjliggjorde för informanten att lämna intervjun med en avslappnad känsla. Efter insamlat 

material påbörjades transkribering.  

6.4 Etiska aspekter 

Under detta avsnitt presenteras de etiska aspekter som tagits i beaktande under studiens gång.  

6.4.1 Vetenskapsrådets forskningsetiska principer  

De etiska aspekter som vidtagits för studien har sin grund i Vetenskapsrådets 

forskningsetiska principer (2017, s. 7–14) där de presenterar individsskyddskravet som 

uppdelat i fyra allmänna huvudkrav. De fyra huvudkraven som följts i studien benämns som 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjande kravet (ibid.). 

För att uppfylla informationskravet har informanterna tagit del av information om studien 

innan deltagandet och haft möjlighet att skapa en förståelse för vad det är dem deltar i och 

hur den insamlade empirin kommer att användas (se bilaga 3 och 4). Vetenskapsrådets 

presentation av samtyckeskravet innefattar informantens rätt till att självständigt bestämma 

över deltagandet i studiernas intervjuer samt rätten att avbryta deltagandet oavsett tidpunkt 

(ibid.). För att uppfylla samtyckeskravet delgavs informanterna en samtyckesblankett 

tillsammans med den informationsblankett som gavs innan intervjuerna startade (se bilaga 3 

och 4).  

I den information som deltagarna tagit del av innan intervjuerna, framfördes hur den 

personliga informationen används och förvaras under studiens genomgång. Detta 

möjliggjorde för oss att uppfylla konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet och försäkra 

informanterna om den åtgärd som görs för att hålla individerna anonyma, samt beskriva 

användningsområdet av den insamlade empirin (jmf, Vetenskapsrådet, 2015, s. 12–14). För 

att arbeta utifrån konfidentialitetskravet förvarades den insamlade informationen i en låst 

mapp på våra datorer och raderas efter godkänd uppsats.  
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 6.4.2 Urvalets etiska överväganden 

När urvalet för studien beslutades vidtogs etiska överväganden över resultatets påverkan av 

de relationer som finns till de studenter som intervjuats, då det är kurskamrater till oss på 

förskollärarprogrammet. Enligt Christoffersen och Johannessen (2015, s. 88 – 89), finns det 

faktorer som kan påverka intervjun, kvaliteten på det material som framkommer är nära 

sammankopplat och påverkat utav forskarens och informantens relation. En av det betydande 

faktorerna är syftet med studien, då det avgör hur forskaren agerar i relation till informanten 

(ibid.). I denna studie var syftet att synliggöra informanternas uppfattningar kring det 

kommande arbetet med den likvärdiga förskolan. För att belysa de individuella 

uppfattningarna var det därmed relevant för oss att vara objektiva, detta gjordes genom att 

inte framföra egna tankar eller uppfattningar kring det undersökta fenomenet. 

6.5 Bearbetning av empiri och analysmetod 

Empirin bearbetas genom en transkribering av den ljudinspelning som gjorts under 

intervjutillfället. Transkribering av empiri är en bearbetningsmetod som Pramling (2020, s. 

30) framför som en reducerad representation av det inspelade ljudmaterialet. 

Transkriberingen blir inte lika fyllig till innehåll som det inspelade materialet men skapar 

möjligheter för forskaren att studera materialet som en helhet och ger förutsättningar för en 

övergripande samt djupgående analys (ibid.). Till följd av den fenomenografiska ansatsen i 

studien används även den fenomenografiska analysmetoden som fokuserar på att belysa de 

uppfattningar, erfarenheter och upplevelser som blir representerade under insamling av 

empiri. Den fenomenografiska analysen skapar förutsättningar för forskaren att fokusera på 

individens enskilda uppfattning av ett specifikt fenomen och hur de påverkas av tidigare 

erfarenheter. Resultatet av analysen presenteras sedan i form av kategorier som är den 

vanligaste formen för studier inom fenomenografin (Svensson & Åkerblom, 2020, s. 97). 

Analysen bearbetades genom att läsa och reflektera över det insamlade materialet under 

upprepande tillfällen och kritiskt granska resultatet. Vi inspekterade materialet noggrant för 

att upptäcka eventuella dimensioner av det presenterade uppfattningarna, detta skapade 

möjligheter för nya formuleringar och resultat att träda fram. Genom att analysera materialet 

i en löpande process av kritiska upprepande analyser, minskar risken för att de slutsatser som 

presenteras i studiens resultat är förhastade (jmf, Larsson, 1986, s. 31).  

Larsson (1986, s. 31–32) presenterar kärnan av den fenomenografiska analysen att vara 

de jämförelser som sker för att beskriva de olika uppfattningarna som framträder i 

informanternas respons. I analysen genomsöks materialet för att få syn på det som skiljer sig 

åt eller presenterar likheter i svaren. Det är genom att jämföra kontrasterna i de givna svaren 

av den kvalitativa intervjun som de karaktäristiska dragen av en uppfattning framträder. När 

materialet analyseras i noggrannhet och olika uppfattningar träder fram, skapas möjligheter 

för att beskriva uppfattningarna i form av mönster (ibid.).  

Efter genomförd analys formades kategorier under varje forskningsfråga som 

representerar och framför studenternas uppfattningar.  
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6.6 Reflektion över metod 

Vi reflekterade över att vårt val av metod medför både möjligheter och hinder i studien. 

Urvalet av förskollärarstudenter som informanter, kan tillföra djupare svar i studien. Detta 

för att det redan finns en relation mellan informant och forskare då de genomgått samma 

utbildning. För att upptäcka de uppfattningar, erfarenheter och tankar som informanten har 

är det viktigt att den intervjuade känner sig trygg och bekväm i att uttrycka sig. 

Christofferssen och Johannessen (2015, s. 88–89) beskriver intervjun som en metod där 

relationsaspekten kan bidra till att forskare och informant förstår varandra, vilket kan skapa 

rättvis data till studien för vidare analysering. Författarna beskriver den semistrukturerade 

intervjun som en möjlighet att inte begränsa svaren då strukturen på intervjun möjliggör för 

informanten att svara öppet och att få uttrycka sina egna uppfattningar (ibid., s. 86). Om 

studien utgått ifrån observation eller enkät, skulle inte de olika uppfattningarna hos varje 

lärarstudent kommit till uttryck då vi inte hade samtalat med individen och utgått direkt ifrån 

personen i fråga. Metoden medförde möjligheter att anpassa intervjun till syftet för studien, 

vilket bidrog till ett tillförlitligt material. Kvale och Brinkmann (2009, s. 98) karaktäriserar 

den kvalitativa forskningsintervjun till dess möjlighet att producera kunskap i samspel 

mellan forskare och informant (ibid.) En utmaning vi reflekterat över i metodvalet är att den 

kvalitativa intervjun kräver en noggrann planering och ett gediget arbete i samtliga olika 

moment som metoden medför. Planeringen av intervjun krävde en bred tidsgång och var 

avgörande för materialet att presenteras korrekt. 

För att analysera materialet som insamlats genom intervju, används transkribering för att 

synliggöra informanternas uppfattningar. Ett medvetet hinder kring detta är att materialet 

inte blir lika fylligt när data sållas bort och det är forskaren som gör en representation av 

innehållet som framförs i resultatet (jmf, Pramling, 2020, s. 30). För att presentera ett 

tillförlitligt material genomförs transkribering med en strävan om objektivitet, under 

analysen av materialet sker däremot en tolkning av de som informanterna framför. Forskaren 

bildar därmed en uppfattning under transkriberingen som bör tas i beaktande i resultatdelen, 

detta hanterades genom att läsa vardera delstudier och granska hur forskarens antaganden 

eller uppfattningar har påverkat det presenterade resultatet. 

6.7 Arbetsfördelning 

Under hela arbetet med utformningen av uppsatsen har vi samarbetat och tagit gemensamma 

beslut över presentationen- och genomförandet av studien. Studiens genomförande 

uppdelades i två delstudier, Johanna ansvarade för delstudien som gjordes utifrån 

flerspråkighet och genomförde intervjuerna, transkriberingen och analysen av delstudiens 

material (Delstudie 1). Ida ansvarade för delstudien som gjordes utifrån specialpedagogik 

och genomförde intervjuerna, transkriberingen och analysen av delstudiens material 

(Delstudie 2). Frågeställningarna 1, 2 och 3 analyserades enskilt i de båda delstudierna och 

frågeställning 4 analyserades tillsammans för att belysa de resultat som besvarar 

forskningsfrågan. Diskussion och konklusion har skrivits gemensamt och är en presentation 

av hur vi diskuterat och slutfört det framförda resultatet. 
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7. Resultat & analys 

I följande avsnitt presenteras det resultat som framträtt i analysen av det insamlade 

empirimaterialet. Resultatet presenteras till en början i relation till de separata delstudierna 

utifrån frågeställningarna 1–3, resultatet för frågeställning 4 presenteras i slutet av avsnittet. 

Fenomenografin har legat till grund för den analys som genomförts och resultatet beskrivs 

genom kategorier formade av de uppfattningar som framkommit i det insamlade materialet. 

Med hjälp av studiens centrala begrepp studerades förskollärarstudenternas uppfattningar 

och tankar inför kommande arbete med den likvärdiga förskolan med fokus på flerspråkighet 

och specialpedagogik.  

7.1 Delstudie 1 – Flerspråkighet. 

Delstudie 1 hade under studiens genomförande ett fokus på flerspråkighet som en del för 

den likvärdiga förskolan. Resultatet presenteras under studiens ställda forskningsfrågor.  

7.1.1 Hur uppfattar förskollärarstudenter det kommande ansvaret kring arbetet med 

den likvärdiga förskolan? 

Den första forskningsfrågan i studien besvaras med hjälp av den fenomenografiska analysen 

som skapat möjligheter att belysa studenternas uppfattningar genom kategorier. De 

kategorier som framträtt under analysen är den likvärdiga förskolans stora ansvar och den 

likvärdiga förskolans innebörd. 

7.1.1.1 Den likvärdiga förskolans stora ansvar. 

Den variation av uppfattningar som gick att belysa kring ansvaret som studenterna bemöter 

i det kommande arbetet för att uppnå den likvärdiga förskolan, beskrevs av ett par studenter 

som ett stort ansvar. Det stora ansvaret uppfattades innebära ett ansvar över att förse barnen 

med goda kommunikationsmöjligheter. Det framfördes även en uppfattning om att arbetet 

med den likvärdiga förskolan ofta glöms bort.  

[…] jag känner att det är ju ett jättestort ansvar, att se till att möta alla barn genom liksom en 

kommunikation som funkar för dem. (Intervju 1) 

[…] ja jag tycker att det är ett jättestort ansvar som man borde, alltså man har ju alltid det ansvaret men 

jag tror det glöms bort ofta. (Intervju 3) 

Uppfattningen om det stora ansvaret beskrevs också av några studenter som en spännande 

och rolig utmaning där de efter sin utbildning skulle få möjlighet att arbeta praktiskt med de 

olika erfarenheter de lärt sin under utbildningen till förskollärare. En student beskrev det 

kommande arbetet som spännande, kul och utmanade men en annan student framförde även 

en uppfattning om att ansvaret med arbetet för den likvärdiga förskolan känns lättare efter 

de kurser som studenten tagit under förskollärarutbildningen. 

[…] efter kursen faktiskt, som handlade om flerspråkighet så känns det lättare […] jag hade en 

uppfattning om det innan som att, man ska jobba med alla modersmål som representeras i barngruppen 

och därför måste jag också kunna fler av det. Riktigt så funkar det ju inte förstår jag idag utan det handlar 

kanske hellre om att man ska ges möjlighet att uttrycka sig på det sätt som passar barnet då i fråga, så 

nu känns det efter den kursen, känns det bättre. (Intervju 5) 
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[…] det känns som att man är ganska färdiglärd av liksom det man har lärt sig, sen har man ju alltid 

mycket att lära men det är ändå, jo men det ska bli kul att komma ut och göra det på riktigt […] jag 

tycker det ska bli spännande, jag tycker ju att det är kul att jobba med lite mer utmaningar och att alla, 

att man ska forma förskolan så att alla barn trivs. (Intervju 4) 

En tolkning som kan göras är att studenterna upplever det kommande ansvaret att vara stort 

och viktigt. En student upplevde även att det ska bli kul att få använda de teoretiska 

kunskaperna i förskolans praktiska verksamhet. Det framfördes även om en uppfattning om 

lättnad utifrån de kurser som studenten deltagit i under sina studier till förskollärare. Jag 

tolkar det som att en student uppfattade innan utbildningen påbörjades, att ansvaret med den 

likvärdiga innebar att studenten behövde kunna flera språk och möta alla barn i dess eget 

modersmål. Efter genomförd kurs om svenska som andraspråk och flerspråkighet i förskolan 

upplever studenten en lättnadskänsla över att ansvaret snarare innebär ett arbete med att förse 

barnen med möjligheter att uttrycka sig på det sätt som fungerar för det individuella barnet.  

7.1.1.2 Den likvärdiga förskolans innebörd.  

I analysen gick det att belysa en variation av hur studenterna uppfattar den likvärdiga 

förskolans innebörd. Fyra studenter framförde uppfattningar om att den likvärdiga förskolan 

innebär en verksamhet som är anpassad till barns skilda förutsättningar. Svaren som 

presenteras nedan beskrev den likvärdiga förskolan att vara en verksamhet som gynnar alla 

barn och som bör utformas till att inkludera alla. Det framfördes även att en fördelning av 

resurser behövdes för att skapa möjlighet för en likvärdig förskola. 

Likvärdig förskola, jo men det är att alla barn ska få samma förutsättningar och det är att då behöver 

man stoppa in resurser där de behövs för att barnen ska kunna få möjlighet till det. (Intervju 2) 

Eh ja nej men att alla barn ska ha samma bästa förutsättningar, att man ska försöka få verksamheten att 

gynna alla barn mer eller mindre. (Intervju 4) 

[…] jag tänker att alla ska ges samma möjligheter och alla ska ges samma förutsättningar, man kan inte 

skapa en verksamhet som i förväg utesluter folk eller barn då i det här fallet. (Intervju 5) 

Likvärdig förskola, ja men du tänker jag på att, att förskolan ska vara till för varje barn oavsett bakgrund 

eller förutsättningar, ehm så det gäller liksom att förskolan justerar sin verksamhet så att den är 

välkomnande för alla. (Intervju 1) 

Analysen påvisade även en uppfattning om den likvärdiga förskolans innebörd att kopplas 

till alla förskoleverksamheter i Sverige, studenten uppfattade att alla verksamheter ska ge 

barnen samma förutsättningar och erbjuda barnen samma sorts utbildning och talar inte kring 

barns individuella behov i likhet med uppfattningarna som presenterades ovan. 

[…] det första jag tänker på är att vart du än bor i Sverige så ska du få möjlighet att få samma sorts 

utbildning i förskolan du går på, det ska inte ha någonting att göra egentligen med såhär kommunala 

budgetar och resurser som pengar och områden, utan alla barn ska ha rätt till att alla förskolor är bra. 

(Intervju 3) 

Utifrån resultatet går det att tolka studenternas uppfattningar om den likvärdiga förskolans 

innebörd att kopplas till det grundläggande intresset för barns bästa. Uppfattningarna tolkar 

jag som att den likvärdiga förskolan har ett behov av en struktur utifrån de förutsättningar 

den individuella verksamheten har att arbeta med.  



  

19 

 

7.1.2 Hur uppfattar förskollärarstudenter att utbildningen förberett dem inför arbetet 

med den likvärdiga förskolan? 

Nedan besvaras den andra forskningsfrågan med hjälp av den fenomenografiska analysen. 

Analysen möjliggjorde en utformning av kategorier utifrån uppfattningar som studenterna 

hade kring utbildningen. I analysen framträdde kategorierna förskollärarutbildningens 

utformning och de praktiska erfarenheternas betydelse. 

7.1.2.1 Förskollärarutbildningens utformning.  

En av studenterna som intervjuades i studien framförde uppfattningen om att 

förskollärarutbildningen på Uppsala universitet inte hade förberett studenten bra inför det 

kommande arbetet med den likvärdiga förskolan utifrån arbetet med barn som har det svårt.  

[…] inte så bra skulle jag säga, nu kan ju likvärdighet betyda en mängd olika grejer, om man tänker 

inför att, dem barnen som har det svårt ska få en likvärdig utbildning som dem barnen som har det lätt 

så tycker jag inte att vår utbildning har hjälp egentligen så jättemycket med hur man ska göra. (Intervju 

3) 

Tre av studenterna framförde uppfattningar om att utbildningen inte innehöll tillräckligt 

många konkreta verktyg inför det kommande arbetet med den likvärdiga förskolan, de 

framförde även ett arbete med fiktiva barngrupper och fallbeskrivningar som praktiska 

exempel de hade önskat mer av.  

[…] att få konkreta verktyg jag hade velat ha lite mer, fler såhär fiktiva barngrupper och 

fallbeskrivningar typ där man kan diskutera ännu bättre såhär, hur gör vi i den här situationen. Så det 

hade jag velat ha mer av i utbildningen. (Intervju 1) 

[…] ja men alltså i sånna här fall fler verktyg på så sätt att man har testat på det mer […] som genom 

flera olika fallbeskrivningar och där man diskuterat kring det mer i små grupper, det hade jag önskat. 

(Intervju 3)  

[…] ja jag tänker att utöver de här luddiga begreppen som translanguaging […] så hade man ju velat 

haft faktiska konkreta verktyg och såhär på nått sätt så att ja och nej att såhär bör du inte göra, vi har 

fått några sånna och det är bra men vi borde också få några såhär borde du göra, det här är lyckat, dem 

här metoderna visar sig positivt i barngruppen för både det enskilda barnet med också i stort. Fler 

exempel. (Intervju 5) 

Två studenter framförde även uppfattningar om att utbildningen hade behövt vara mer 

djupgående och att de kurser som hade fokus på olika utmaningar i förskolans verksamhet 

hade behövt få en större plats i utbildningsplanen för förskollärarprogrammet.  

[…] vissa kurser va väl liksom att det var lite för lite fördjupning, det är väldigt grundläggande 

kunskaper som man förstår, men det behövs mer egentligen […] men specialpedagogiken hade vi bara 

en kurs och det täckte upp väldigt lite, jag lärde mig inget nytt liksom och det känns som att det skulle 

behövt större plats för att ens kunna uppnå en likvärdig förskola. (Intervju 2) 

[…] jag tror vi skulle behöva läsa mer om svenska som andra språk till exempel, nu hade vi en sån kurs 

men jag känner väl lite att den inte kanske gav såhär supermycket. Utan jag hade behövt en större del 

av utbildningen som både innehåller specialpedagogik men också liksom arbetssätt kring flerspråkighet. 

(intervju 3) 

Utifrån de framförda uppfattningarna går det att tolka som att de finns möjligheter i de 

kurserna som ges på förskollärarprogrammet som har fokus på specialpedagogik och 

svenska som andra språk i förskolan, men att kurserna när studenterna genomförde dem var 

för korta och inte gick på djupet.  
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7.1.2.2 De praktiska erfarenheternas betydelse. 

Hur informanterna upplevde utbildningen som hjälpsam för det kommande arbetet, gick att 

koppla till de praktiska erfarenheter som studenterna hade innan utbildningen påbörjades 

samt de erfarenheter som skapades under den verksamhetsförlagda utbildningen. Studenten 

som genomfört en verksamhetsförlagd utbildning på en förskola med en flerspråkig 

barngrupp framförde uppfattningen om att utbildningen bidragit med kunskap inför det 

kommande arbetet. 

[…] jag tycker att det som jag ändå har koll på inom flerspråkighet och det som jag känner att jag skulle 

kunna arbeta med, det har jag fått ändå ganska bra kunskaper av från mina vfuer för det har vart på en 

förskola som är en, alltså en endast flerspråkig och typ nästan hundra procent av alla barn har haft ett 

annat modersmål än svenska. Så där fick man ändå prova på lite, och lära sig hur man lägger upp 

undervisning för en sån barngrupp. (Intervju 3) 

[…] jag har fått mycket verktyg tycker jag ändå […] jag hade ju inga erfarenheter av det och därför har 

jag lärt mig oerhört mycket av bara utbildningstiden och där främst från vfun som har hjälp mig med 

det, för i kurserna så är det ju lite såhär oftast att, ja men det är den typiska förskolan som beskrivs och 

den finns ju inte i verkligheten. (Intervju 2) 

 

En student framförde att den verksamhetsförlagda utbildningen varit en möjlighet för att tala 

kring flerspråkighet och belysa hur vanligt det är idag. Utbildningen blev då förberedande 

genom möjligheten om att få belysa olika verksamheter.   

[…] jo men vi har ju pratat mycket om, eller i alla fall jag speciellt nu då under min senaste vfu, har vi 

ju pratat mycket om just flerspråkighet och att det är, jo men det är ju som sagt väldigt vanligt nu […] 

jag har ju varit på tre olika vfu platser så jag har ju sett olika verksamheter. (Intervju 4) 

 

Två studenter belyste att utbildningen varit viktig för dem inför det kommande arbetet då 

deras tidigare arbetsplatser inte försett dem med erfarenheter om hur man arbetar med 

barngruppens språkvariatoner. Studenterna presenterade att deras tidigare arbetsplatser inte 

var mångkulturella förskolor och uppfattade därför utbildningen som ett viktigt komplement 

till de tidigare erfarenheterna.  

[…] jag känner att jag inte alls var insatt, inom det arbetet tidigare när jag jobbade utan det är ju med 

utbildningen som jag faktiskt fått upp ögonen för det. Men det är ju också för att jag tidigare jobbade 

på en och samma förskola […] alla barn modersmål var ju svenska liksom […] vi pratade inte så mycket 

om det på arbetsplatsen heller. På så sätt har ju utbildningen varit jätteviktig för mig, för att få upp 

ögonen för det, hur viktigt det är att arbeta med det. (intervju 1) 

[…] jag tyckte att den kursen, svenska som andraspråk och flerspråkighet i förskolan gav mig väldigt 

mycket mot vad jag hade innan, för jag hade ju liksom inte jobbat i en mångkulturell förskola, min låg 

ute på landet och så jag visste ingenting om det. […] jag hade ju inga erfarenheter av det och därför har 

jag lärt mig oerhört mycket av bara utbildningstiden, där främst av vfun. (Intervju 2) 

Jag tolkar variationerna av uppfattningar som att studenterna hade önskat mer av de kurser 

som fokuserar på flerspråkighet. En del studenter upplevs inte fått möjlighet att ta del av 

konkreta verktyg men att den verksamhetsförlagda utbildningen har uppfattats som hjälpsam 

för studenternas kommande arbete. Utifrån ovanstående resultat framförs att det är genom 

en praktisk användning av den teoretiska kunskapen som står i litteraturer, som studenterna 

uppfattar sin kunskap som utvecklad. 
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7.1.3 Hur uppfattar förskollärarstudenter att undervisning kan genomföras för att 

uppnå den likvärdiga förskolan? 

Här presenteras resultatet av studien som framkommit genom den fenomenografiska 

analysen och besvarar den tredje frågeställningen. Resultatet belyser att uppfattningarna om 

hur undervisning kan genomföras för att uppnå den likvärdiga förskolan framträder genom 

kategorierna individanpassad undervisning, pedagogernas förhållningssätt och förskolans 

ramfaktorer.  

7.1.3.1 Individanpassad undervisning.  

För att uppnå den likvärdiga förskolan genom undervisning framfördes uppfattningar om att 

den undervisning som ges behöver vara anpassad efter det individuella barnets behov. En 

student framförde uppfattningen om att undervisningen ska vara främjande för alla barn och 

skapas genom att alla barn ges inflytande i vad som sker på förskolan.  

[…] ja men att pedagogerna kanske jobbar, ja men främjande för alla, alla barn […] man ser till alla 

barns behov och liksom att alla får en, ja men får inflytande i vad man ska göra. (Intervju 2) 

Två andra studenter framförde uppfattningar om att den individanpassade undervisningen 

bemöter barnets individuella behov och att pedagogerna kan hitta strategier för hur de kan 

arbeta med barns enskilda svårigheter samt belysa alla barn i barngruppen.  

[…] man kan ju hitta strategier för hur man jobbar, det är ju så individuellt också […] ett barn som 

kanske inte behärskar det svenska språket exempelvis kanske kan engelska, att man då får in engelskan 

och säger det på svenska eller ja om man kan något annat språk också. (Intervju 4) 

[…] att man inte bara tänker att jag men nu gör jag den här undervisningen och så ska alla förstå. Utan 

att man behöver verkligen gå ner till varje barn i sin barngrupp och tänka såhär, funkar det här för den, 

funkar inte det här för den. (Intervju 3) 

Jag tolkar det som att samtliga studenter ovan uppfattar att undervisningen ska vara 

individanpassad men varieras i hur den individanpassade undervisningen verkställs. En 

student uppfattar att undervisningen ska vara främjande för alla barn och att man ser till alla 

barns behov samt att barnen ges inflytande i undervisningen. Jag tolkar den andra 

uppfattningen som att pedagogens strategier med de enskilda barnets språkliga svårighet är 

en utgångspunkt för den individanpassade undervisningen.  

7.1.3.2 Pedagogernas arbetssätt.  

Den undervisning som genomförs för att uppnå den likvärdiga förskolan uppfattas av några 

studenter som kopplad till det förhållningssätt som pedagogerna i verksamheten har. De 

framförde uppfattningar om att en gemensam tanke och grundinställning till människors 

olikhet är avgörande för att barn ska få lära sig utifrån sina förutsättningar. Det framförs 

även en uppfattning om att det gemensamma förhållningssättet i arbetet med barns 

likvärdighet i allmänhet är viktigt för undervisningen.  

[…] man måste ha en grundinställning som pedagog att vi är olika, man kanske inte alls måste lära sig 

utan man kanske måste ges förutsättningar utifrån de förutsättningar man har. (Intervju 5) 

[…] Alltså jag tänker först om främst att det är så viktigt att arbetslaget är liksom på samma bana, att 

dem är enade i deras mål och att dem liksom har det på tapeten hela tiden att se till att alla kommer med 

på tåget. (Intervju 1) 
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[…] sen tror jag också att det är viktigt att alla alltså personalgruppen har samma förhållningssätt i hur 

man ska arbeta med barn som har svårt. Eller likvärdighet i allmänhet. (Intervju 4) 

Att ha en gemensam syn på barnet reflekteras i samtliga uppfattningar ovan, jag tolkar det 

som att studenterna uppfattar verksamhetens gemensamma barnsyn som viktig för att 

undervisningen som genomförs i verksamheten uppnår den likvärdiga förskolan och ser till 

att alla förutsättningar bemöts.  

 

Andra uppfattningar som framkommer är att verksamheten ska vara tillåtande och att 

likvärdigheten är en grund för hela verksamheten, samt att med flerspråkigheten i åtanke 

hela tiden så kommer en undervisning kopplad till ämnet flerspråkighet att genomföras på 

ett naturligt sätt.  

[…] undervisning i förskolan är så tillåtande, det är ju inte frågan om att man ska uppnå mål på samma 

sätt som i skolan […] det tror jag är grundläggande, att man behåller liksom möjligheterna som 

förskolan ger. (Intervju 5) 

[…] ja alltså det ska ju genomsyra hela verksamheten tänker jag, att man alltid har det i åtanke […] 

alltså att det alltid finns med […] och då får man ju verkligen in flerspråkighet på ett väldigt naturligt 

sätt. (Intervju 3) 

Hur undervisning kan genomföras beskrevs även genom konkreta exempel. Temaarbeten är 

ett arbetssätt som har varierande uppfattningar hos två av studenterna. En student uppfattade 

ett temaarbete som ett fungerande arbetssätt för att arbeta med flerspråkighet och för att 

uppnå den likvärdiga förskolan  

[…] genom ett temaarbete att man ja men jobbar med barnens hemkulturer tillexempel och lyfter det. 

Och då får man ju verkligen in flerspråkigheten på ett väldigt naturligt sätt. (Intervju 1) 

 

En annan student uppfattar dock ett temaarbete som otillräckligt för att kunna nämna att 

verksamheten arbetar med flerspråkighet. Samma student framför att det upplevs svårt att 

känna att man uppnår kontinuitet i arbetet med den likvärdiga förskolan.  

[…] överhuvudtaget i förskolan kan jag känna är det väl svårt att säga att nu har jag jobbat med det här, 

vaddå för att jag hade en temavecka hemspråk på årets 52 veckor. […] det är svårt att, det har jag 

reflekterat kring, jag tycker det är lite svårt att få kontinuitet i det, det känner jag. (Intervju 5) 

Pedagogernas arbetssätt samt hur verksamheten belyser alla barn olikheter framträder genom 

varierande uppfattningar. Jag tolkar förskollärarstudenternas svar som att de anser att 

undervisningen i den likvärdiga förskolan förutsätts genom att pedagogerna finner strategier 

för att nå alla barn och strukturerar verksamheten till att tillåta alla.  

7.1.3.3 Förskolans ramfaktorer 

I resultatet framträder det uppfattningar om att den undervisning som ska uppnå den 

likvärdiga förskolan förutsätts genom att strukturera förskolans ramfaktorer. 

Förskollärarstudenterna framför bland annat att undervisningen kan genomföras genom att 

se över verksamheten och tillsätta resurser där det behövs.  

[…] nu kommer resurser in här, nej men att man tar in och sen också kartlägga, hur ser vår alltså hur 

ser det ut i vår förskola, får alla barnen samma förutsättningar som i, som i dels andra förskolor och sen 

mellan avdelningar. (Intervju 2) 
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[…] framförallt skulle jag vilja då att det finns tillräckligt med personal för att kunna hantera båda barn 

utan svårigheter och barn med svårigheter på samma gång, det är ju det största problemet tror jag, att 

det kanske skulle försvåra arbetet om man inte har mycket personal och kollegor till hand. (Intervju 3) 

Jag tolkar studenternas uppfattningar som att dem anser att resurser behövs för att kunna 

bemöta den variation av barn som finns i barngruppen samt att resurserna används för att ta 

hand om de barn som uttrycker svårigheter. Genom att fördela resurser utefter behov kan 

alla barns olika behov uppfyllas och skapar förutsättningar för en likvärdig undervisning.  

 

Det framkommer även en uppfattning om att barngruppens storlek är en bidragande faktor 

till undervisningen som uppnår den likvärdiga förskolan och genom att arbeta med mindre 

barngrupper uppfattas det möjligt att förse barnen med likvärdiga chanser.  

[…] jag kan tycka att det blir likvärdigt när man delar upp barngruppen i smågrupper och har 

undervisning att man har samma undervisningspass med vardera grupp, för då känner jag att när det 

liksom blir en lite mindre konstellation, då får alla barn en chans att liksom delta ordentligt utifrån sina 

förutsättningar. (Intervju 1) 

Jag tolkar det som att studenten uppfattar barngruppens storlek som en avgörande ramfaktor 

i arbetet med barns deltagande, genom färre barn per barngrupp i undervisningen skulle alla 

barn få delta utifrån sina förutsättningar och undervisningen blir då likvärdig.   

 

Förutom att barngruppens storlek är en påverkande faktor framförs uppfattningen om 

förskolans lokaler som bidragande till hur tillgänglig förskolans verksamhet är för alla barn. 

En student uppfattar det som viktigt att börja med att utforma lokalen så att den fungerar för 

alla och talar även kring förskoleverksamhetens möjligheter, där undervisningen kan 

förflyttas och genomföras på andra kreativa sätt än sittandes på en stol.  

[…] man måste ju ha en lokal som passar alla till att börja med, som tillåter alla. […] i förskolan är det 

ju mer att du ska ges möjlighet att uppnå […] det kan innebära så mycket, du behöver inte sitta på en 

stol och räkna matte i förskolan för att bli duktig på matte, du kan gå på promenad med din barngrupp 

och så kan du räkna saker på vägen. (Intervju 5) 

Jag tolkar ovanstående uppfattning som att studenten anser att förskolans 

undervisningslokaler är flexibla och att undervisningen kan genomföras utefter 

barngruppens behov av lärmiljö. Genom att anpassa undervisningstillfällets lärmiljö skapas 

möjligheter för att genomföra en undervisning på en plats som är tillåtande för alla barn. En 

tillåtande lärmiljö tolkas som grunden till en likvärdig undervisning.  

7.2 Delstudie 2 – Specialpedagogik      

Delstudie 2 hade under studiens genomförande ett fokus på specialpedagogik som en del av 

den likvärdiga förskolan.   

7.2.1 Hur uppfattar förskollärarstudenter det kommande ansvaret kring arbetet med 

den likvärdiga förskolan?    

Den första forskningsfrågan i studien besvaras med hjälp av fenomenografin som skapat 

möjligheter för att belysa studenternas uppfattningar genom kategorier. De kategorier som 

framträtt under analysen av empirin är begreppet likvärdig förskola, studenternas kommande 

ansvar och tidigare erfarenheter.    
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7.2.1.1 Begreppet likvärdig förskola   

I resultatet framkom det flertalet uppfattningar från förskollärarstudenterna om begreppet 

likvärdig förskola. Många studenter uttrycker sig liknande då dem belyser att innebörden av 

en likvärdig förskola betyder att barnen i förskolan ska ges förutsättningar utifrån deras eget 

behov, så att utbildningen kan anordnas likvärdigt för alla.     

Likvärdig förskola för mig innebär då att alla barn ska få samma möjlighet i skolan. Men sen tror jag 

också att likvärdighet ändå innebär för mig att jag inte kan hjälpa alla på samma sätt som alla, varje 

individ har egna behov. (Intervju 3)    

För mig är det en förskola där alla ges samma förutsättningar. Det betyder då inte att alla ska få samma 

resurser, utan alla ska få de resurser som de behöver för att nå ungefär samma nivå liksom […] i 

specialpedagogiken tänker jag på verktyg för att kunna möta olika behov. (Intervju 4)    

Likvärdig förskola för mig det är ju inte att alla ska ha det samma, asså likadant. Utan det är ju att varje 

individ får sina behov mötta, så att man kan utvecklas […] jag tänker på det individuella barnet och på 

barns rätt på något sätt. (Intervju 5)   

Utifrån informanternas uppfattningar kan det urskiljas en viss variation i hur studenterna 

uttrycker sig. Två studenter beskriver den likvärdiga förskolan utifrån individen och en 

annan talar om fenomenet utifrån alla barn. En student lyfter även att den likvärdiga 

förskolan inte innebär att alla ska ha det lika, till skillnad mot resterande som belyser att alla 

barn ska få det samma. Trots dessa variationer i hur de uttrycker sig, är ändå studenternas 

helhetsuppfattningar snarlika om vad en likvärdig förskola innebär för dem. En tolkning jag 

gör utav resultatet är att studenterna möjligtvis förmedlar sina tolkningar olika på grund av 

att de uttrycker sig utifrån vad som är begripligt för dem. Däremot är uppfattningarna kring 

vad begreppet innefattar liknande, vilket skulle kunna bero på att de genomgått samma 

utbildning och avklarat likadana kurser inom förskollärarprogrammet.     

     
7.2.1.2 Studenternas kommande ansvar   

Trots att studenterna tycks tolka innebörden av en likvärdig förskola likartad, framträder det 

olika uppfattningar kring deras egen känsla inför att börja arbeta och att inta sitt ansvar för 

att förskolan ska bli likvärdig i praktiken. Några studenter beskriver ansvaret som stort och 

kopplar det till sig själva. De uttrycker även att det finns en viss oro samt nervositet inför det 

kommande arbetet. Två av uppfattningarna belyser föreställningen om att inte känna sig 

tillräckligt redo för att kunna hjälpa barnen på bästa sätt.      

Jag skulle säga att nervositet är min största känsla just nu. Jag känner mig inte så förbered som jag skulle 

vilja vara. (Intervju 4)    

[…] det känns som ett stort ansvar. Det är ju också en ny roll att komma in i. Man jobbar ju alltid med 

barnens bästa, men det är mycket som man måste fokusera på för att kunna det. Så det är väl mer såhär, 

kommer man lyckas och känna att man gjort en skillnad. (Intervju 3)    

Oj, nej men jag känner ett jättestort ansvar. Sen vet man ju hur det ser ut i verksamheterna och det är ju 

inte alltid man får igenom de sakerna man själv brinner för liksom. Det finns ju så många 

specialpedagogiska insatser man kan göra. (Intervju 5)    

En tolkning av studenternas uppfattningar är att deras känslor kring ansvaret grundas både i 

en oro för den nya yrkesposition som väntar, samt för att de av erfarenhet har kännedom om 

att ansvaret är stort och kommer kräva mycket från dem i kommande arbete.   

    

Andra uppfattningar kring det kommande ansvaret som framträder, är att några studenter 
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inte alls känner samma oro. De uttryckte snarare att det ska bli kul att få stiga ut i arbetslivet 

och de uppfattar att ansvaret inte bara ligger hos dem själva, utan att fler parter spelar in.      

Jag tycker att det ska bli intressant att gå ut och arbeta med det här, man är ju inte själv som sagt […] 

det finns ju hjälp att tillgå liksom. Med olika resursteam och man har ju ett helt arbetslag med sig. 

(Intervju 1)    

Jag känner mig taggad. Det kommer bli jättekul […] jag tycker inte om att oroa sig eller tänka […] sen 

känns det som en stor del att luta sig, det är väl därför vi har en läroplan att luta sig mot så att det blir 

likvärdigt. (Intervju 2)   

Trots att känslan ovan kan urskiljas som liknande, tyder ovanstående citat på att dessa två 

studenters uppfattningar kring deras ansvar varierar. Båda uttrycker att det inte bara är de 

själva som ansvarar över den likvärdiga förskolan, men däremot skiljer det sig i att en student 

tolkar ansvaret som delat med kollegor och den andra lyfter läroplanens del i ansvaret. Jag 

tolkar det framkomna resultatet från denna kategori som att de studenter som beskriver 

ansvaret i förhållande till sig själv och sin yrkesroll, upplever att deras känslor är något 

betungande inför det kommande ansvaret. Studenter som lyfter fram ansvaret i förhållande 

till andra faktorer, upplever en mer lugnande känsla. Detta skulle kunna bero på att 

studenterna är osäkra i den nya yrkesrollen och behöver stöttning för att känna trygghet.    

7.2.1.3 Tidigare erfarenheter   

Resultatet visar på att studenterna har tidigare erfarenheter om hur ansvaret för att skapa 

likvärdiga förskolor inom landet ser ut. Förskollärarstudenterna belyser att de kommit i 

kontakt med olika förskolor och genom detta kan det synliggöras variation inom vad det har 

erfarit. Två studenter lyfter fram hur väl de förskolor dem kommit i kontakt med har ansvarat 

för att utforma likvärdiga förskolor i förhållande till pedagogernas arbetssätt.    

Jag har upplevt att förskolor skiljer sig i hur man hjälper barnen. Jag skulle inte vilja säga att alla 

förskolor som jag har varit i arbetar på samma sätt för att hjälpa barnen […] men sen tror jag också att 

dem bemöter varje barn utifrån deras behov på något sätt. (Intervju 3)     

Det kan finnas väldigt många stora skillnader är min uppfattning […] i vissa fall upplever jag att det som 

förskolepersonalen tycker är likvärdigt, inte alltid blir likvärdigt i praktiken. (Intervju 4)    

Andra studenter kopplar deras erfarenhet kring ansvaret av en likvärdig förskola till att det 

ser olika ut på olika förskolor och detta beskrivs då i relation till förskolor runt om i landet.   

Om man tar mellan förskolor, så tycker jag det är stor nationell skillnad. Det är jättestor skillnad vart 

man kommer ifrån och hur man utformar förskolan och vilken hjälp man har till det. (Intervju 2)    

Det känns lite hipp som happ ibland med likvärdigheten i vissa verksamheter […] är den likvärdig för 

barnen på min avdelning eller likvärdig för resten av förskolan, eller för hela Sverige. Likvärdig för hela 

Sverige kanske vi inte kan nå, men man kan göra något stort i det lilla. (Intervju 1)    

Beskrivningarna ovan påvisar att alla studenter på något sätt har erfarenhetsuppfattningar 

kring den likvärdiga förskolan och att alla har upplevt att förskoleverksamheter i allmänhet 

skiljer sig åt och inte är utformande på samma sätt. En tolkning av vad uppfattningarna beror 

på, skulle kunna vara deras tidigare arbeten eller att den verksamhetsförlagda utbildningen 

befunnits inom olika områden i Sverige. Detta betyder att de kommit i kontakt med 

arbetssätt, förutsättningar för barnen och resurser som skiljer sig åt. Studenternas 

erfarenheter av hur en likvärdig förskola ser ut, är jämförbart med hur de tidigare beskrivit 

begreppet likvärdig förskola i denna studie.    
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7.2.2 Hur uppfattar förskollärarstudenter att utbildningen förberett dem inför arbetet 

med den likvärdiga förskolan?    

Nedan besvaras den andra forskningsfrågan där empiri möjliggjorde för en utformning av 

kategorier från de uppfattningar som studenterna hade kring utbildningen. I analysen 

framträdde kategorierna utbildningens struktur och utbildningens kurs om 

specialpedagogik.    

7.2.2.1 Utbildningens struktur   

Resultatet som framtagits påvisar att studenterna har skilda uppfattningar kring hur väl 

utbildningens utformande varit ett hjälpmedel inför kommande arbete med den likvärdiga 

förskolan. Två av studenterna uttrycker att utbildningen är bristande inom vissa områden.  

Jag tycker inte att jag fått med mig så mycket jag kan använda i praktiken. Jag har väldigt mycket 

analytiskt med mig […] mer konkreta exempel och verktyg behövs. Jag känner mig redo att 

uppmärksamma när barn behöver särskilt stöd, men jag känner mig inte redo att sätta in stödet. (Intervju 

4)   

Det hade ju varit bra med lite handfasta tips, att man kollar på någon situation och sen diskuterar vad 

dom gjorde här, vad kunde dom gjort. Det hade varit bra att se hur det fungerar i praktiken och inte bara 

läsa i en bok. (Intervju 1)    

En analys av materialet kan urskilja att studenterna baserar otillräckligheten i utbildningen 

på att de saknar konkreta verktyg och praktiska tips för att kunna känna sig redo i det 

kommande arbetet med den likvärdiga förskolan. Detta tolkas vara något de önskar skulle 

utgjort en större del av innehållet, för att uppfatta utbildningen som mer innehållsrik.   
   

Av empirin framkommer även andra uppfattningar kring hur väl utbildningen förberett 

förskollärarstudenterna. Här belyser studenterna snarare hur förskollärarutbildningen varit 

tillräcklig genom att arbeten inom olika kurser bidragit till att de fått ett förändrat tankesätt, 

samt att de fått med sig kunskap, metoder och olika tekniker för det praktiska arbetet.     

Jo men de har ändå gett mig metoder på hur jag kan vara, och vad som är viktigt i arbetet, som jag tar 

med mig. Hur man ska bemöta och vilken hjälp, det har gett mig jättebra verktyg. En del som jag inte 

hade sen innan […] mycket kunskap, man har liksom öppnat ögonen att såhär kan jag ytterligare tänka 

i och med att jag läser liksom. (Intervju 3)    

Jo men när jag har jobbat, så har jag tänkt tillbaka på det när jag läst någonting att här hade jag kunnat 

göra bättre. Så det är mycket sånt jag har kommit på under utbildningen […] sen även på praktiken när 

man mött barn med särskilda behov, att man faktiskt kunnat använda nya tekniker som är bättre. 

(Intervju 2)   

Jag kan verkligen få uppenbarelser att jag tänker tillbaks på saker jag gjort i verksamheten och att jag 

har bettet mig på ett visst sätt. Att diskutera ger ju mycket, det är ju sån kunskap som jag kanske 

egentligen haft sen innan, men sitter man och diskuterar med kursare och får uppenbarelser i den 

kunskapen man har […] det är ju som att ha en större makt nu och också kunna vila mig på kunskaperna 

och forskning och säga utifrån det att det här är bra. (Intervju 5)   

Av resultatet kan det synliggöras varför studenterna upplever utbildningen som tillräcklig 

för dem. Jag tyder resultatet som att erfarenheter av tidigare arbeten och utbildningens 

praktik, är en bidragande faktor till att några studenter kunnat praktisera den kunskap 

utbildningen givit dem och även reflekterat över deras nuvarande roll i verksamheten. 

Kunskapen tolkas även komma ifrån diskuterande med klasskompisar och utifrån olika 
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kursers innehåll. Detta utmärker en markant skillnad mot de studenter som uppfattar 

utbildningen bristande.  

7.2.2.2 Utbildningens kurs om specialpedagogik   

Några studenter lyfter specifikt fram kursen som behandlar specialpedagogik, vilket är en 

del utav utbildningen. Uppfattningarna skiljer sig en aning mot tidigare tolkningar som 

behandlat utbildningen i sin helhet, då det kan belysas att några studenter känner ett visst 

missnöje över specialpedagogikskursen. De informanter som uppfattar specialpedagogiken 

som bristande, är både studenter som tidigare uppgett att utbildningen antingen är otillräcklig 

eller tillräckligt förberedande.    

 Ja vad ska man svara när det gäller specialpedagogiken. Jag kanske har fått något konkret tips inom 

kursen för att arbeta med barn i behov av särskilt stöd, men mycket mer än så kanske inte. Inte just inom 

specialpedagogik. (Intervju 3)   

[…] jag känner inte att jag har jättemycket verktyg för att hantera behov av särskilt stöd. De verktyg jag 

har kommer från det jag har sett i praktiken, ehm. Och då när jag haft möjlighet att träffa en 

specialpedagog liksom.  (Intervju 4)    

Enligt min tolkning har dessa studenter skilda uppfattningar om hur den övergripande 

utbildningen utformats, till att sedan uttrycka liknande uppfattningar om hur en specifik kurs 

fungerat som givande för det kommande arbetet med en likvärdig förskola. En tolkning av 

detta är att utbildningen som helhet har ett flertal kurser som berör den likvärdiga förskolan, 

där studenterna har varierade åsikter om hur väl kurserna varit givande eller inte beroende 

på vad de anser sig behöva i sitt kommande arbete. Däremot finns det endast en kurs som 

inriktar sig på specialpedagogik, vilket anses vara bristande i innehållet i form av praktiknära 

arbete och verktyg, för att kunna arbeta med barn i behov av särskilt stöd likvärdigt.    

  

Något som också framträder, är en variation i hur studenterna uttrycker sig om kursen. Två 

studenter delar uppfattningar om att specialpedagogikskursen inte är så omfattande, men det 

uppger till skillnad mot de andra, en förståelse för varför det är så.    

Det är ju inte så konkret vad specialpedagogik är. Det är ju mer som ett förhållningssätt […] 

specialpedagogikskursen är ju ganska luddig. Men det är väl en del av hur man ser på specialpedagogik 

och ser på barn i behov av särskilt stöd i tidig ålder, det är väldigt individuellt och ser olika ut. Det är 

väl därför kursen blir okonkret. (Intervju 2)   

[…] men det är ju också så svårt, för man förstår ju också varför de lägger sig på en grundläggande nivå 

i   kursen, för alla måste ju börja någonstans […] under utbildningen har jag bara fått mer bekräftelse 

att jag vill utbilda mig till specialpedagog för att jag brinner så mycket för det. Jag har alltid dragits till 

de barn som behöver extra stöd. (Intervju 5)    

En tolkning av vad som kan påverka åsikterna om varför kursen varit upplagd på detta sätt, 

skulle kunna kopplas samman med studenternas uppfattningar om vad specialpedagogik 

innebär. Detta för att citaten ovan förklarar att fenomenet inte är konkret och att alla måste 

få grundläggande kunskaper för att kunna arbeta vidare, enligt dessa studenter.   

7.2.3 Hur uppfattar förskollärarstudenter att undervisning kan genomföras för att 

uppnå den likvärdiga förskolan?    

Här presenteras resultatet av studien som besvarar den tredje frågeställningen. 

Uppfattningarna om hur undervisning kan genomföras för att uppnå den likvärdiga förskolan 
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framträder genom kategorierna individen i fokus, faktorer i omgivningen som betydande och 

det praktiska arbetet.   

7.2.3.1 Individen i fokus    

Uppfattningarna i förhållande till undervisning utifrån en likvärdig förskola, påvisar att 

flertalet förskollärarstudenter tolkar undervisningens genomförande som att inkludera olika 

faktorer. Studenterna uttrycker sig om undervisningsfrågan varierat, då deras svar belyser 

att de sätter olika fokusområden i förgrund. Några studenter kopplar samman undervisningen 

med den enskilda individen och talar kring fenomenet undervisning som att genomförandet 

kommer att te sig varierande beroende på vad varje barn behöver.   

Jag tror ju att det är viktigt att kolla på den enskilda individen. Jag tror att många är rädda för att man 

ska bedöma barnen, och då blir de lite att man inte uppmärksammar individen på samma sätt. Jag tror 

att det är bra att få syn på vad varje barn behöver, till exempel genom att använda dokument på 

arbetslagsträffar, att skriva ner sina tankar man har om barnet. (Intervju 5)    

Ja men det är ju lite det här med att man måste utforma efter individen, för att den ska kunna klara så 

mycket som möjligt. Alla måste få vara i sin proximala utvecklingszon och ge scaffolding till alla, och 

det är individuellt (Intervju 2)    

Grunden i arbetet är väl att man inte ska peka ut någon individ. Man ska liksom inte lägga något fokus 

på att någon är annorlunda utan mer lägga fokus på att alla behöver olika saker. Det är väl så jag skulle 

bedriva arbetet. (Intervju 4)    

Undervisning för studenterna ovan kan urskiljas handla om att se varje barn och vad denne 

är i behov av utifrån situationen. Det kan därmed tolkas att studenterna inte uppfattar 

genomförandet av undervisningen som något konkret som passar till alla utan att det är 

individens som fokuseras.   

7.2.3.2 Faktorer i omgivningen.  

För att uppnå en likvärdig förskola inom undervisningen uppfattar även några studenter att 

många andra faktorer i omgivningen spelar stor roll för genomförandet. De verktyg som 

benämns utgöra en undervisning likvärdig uttrycks inkludera hjälpmedel som styrdokument, 

pedagogernas kunskap samt faktorer i miljön som barnen vistas i.     

Här känner jag att läroplanen är ganska bra, man kan liksom checka av lite att jo men titta det här har 

vi jobbat kring, det här har vi inte jobbat kring. Vi behöver byta spår […] jag tror också man kommer 

jobba mest med den observationsförmåga man utvecklat. (Intervju 1)    

Dels handlar arbetet om lokalerna, barngruppsstorleken, personalens kompetens. Det är ju så många 

faktorer som spelar in. Undervisningen för mig handlar om fler olika saker. (Intervju 5)    

Utav studenternas uppfattningar kan det urskiljas att undervisningens fokus kopplas till olika 

bidragande faktorer att ta hänsyn till för att det ska kunna bli likvärdigt för alla. Till skillnad 

mot uppfattningarna inom kategorin individen i fokus, handlar alltså inte undervisningen 

enbart om att se till varje individs behov utan andra saker i verksamheten som barnen är 

omringade av uttrycks värdefulla. En student i citaten ovan uttrycker sig både inom kategorin 

individen i fokus och inom faktorer i omgivningen. Jag tolkar resultatet som att studenterna 

själva upplever sig kunna utföra undervisning om dessa ovannämnda faktorer i omgivningen 

tas i beaktande inom genomförandet samt planeringen. Undervisningen tolkas inkludera 

många olika områden.    
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7.2.3.3 Det praktiska arbetet.   

Andra variationer som framträder i stundernas uppfattningar, är att mer beskriva det 

praktiknära arbetet som undervisningen kan inkludera. Studenterna fokuserar här på att 

redogöra hur ett arbete kan gå till med konkreta förslag där både miljö, arbetssätt och 

material lyfts som viktiga i genomförandet.     

Där tänker jag att man ska försöka arbeta så brett man bara kan med olika områden, för att alla ska få 

pröva på och känna på så mycket de bara kan under förskole tiden […] det kan vara alltifrån material, 

till olika miljöer. Att samarbeta med avdelning och andra aktörer, till exempel brandkår och polis. Att 

kunna byta miljö och inte bara vara innanför den där bubblan […] sen tänker jag också på 

inkluderingsbiten. (Intervju 1)    

Ja men typ, förberedelse, samarbete med gruppen, tydlig struktur, bildstöd där man kan berätta för 

barnen vad som ska göras innan, efter och emellan. (Intervju 3)   

En student som uttrycker sig angående bidragande faktorer i undervisningen, beskriver även 

det praktiska arbetet i denna kategori. Sammantaget påvisar resultaten av studenternas 

uppfattningar kring undervisningen, att arbetet kan innefatta olika delar och att studenterna 

har varierade tankar kring vad som ska infinna sig i en likvärdig förskolas 

undervisningsinnehåll. Jag tolkar det som att när studenterna tänker på undervisning 

prioriteras olika delar beroende på vad som anses viktigast när det gäller att skapa kvalité i 

verksamheten samt det egna arbetet. Några studenter infinner sig under flera kategorier, 

vilket styrker det faktum att undervisningen kopplat till den likvärdiga förskolan och 

specialpedagogik, kan inkludera fler delar.  

7.3 Frågeställning 4 – Vilka eventuella likheter eller skillnader 

framkommer i uppfattningarna om den likvärdiga förskolan inom samt 
mellan delstudierna? 

Frågeställningens resultat presenteras utifrån en gemensam analys av det uppfattningar som 

framkommit inom de båda delstudierna. Med hjälp av den fenomenografiska analysen har 

resultatet av uppfattningar formats till kategorier. Dessa kategorier ligger som underlag för 

de likheter och skillnader som svarar på studiens fjärde frågeställning.  

7.3.1 Kategorierna den likvärdiga förskolans innebörd & begreppet likvärdig 

förskola.  

De kategorier som framträtt med likhet inom de båda delstudierna är kategorierna den 

likvärdiga förskolans innebörd från delstudie 1 och begreppet likvärdig förskola från 

delstudie 2. Dessa kategorier belyser variationer av hur studenterna uppfattar den likvärdiga 

förskolans betydelse och presenterar uppfattningar om att barnen ska ges förutsättningar i 

förskolan utifrån det skilda behovet. De framkommer även en uppfattning under kategorin 

den likvärdiga förskolans innebörd att en student uppfattar den likvärdiga förskolan att tala 

för samtliga verksamheter som alla barn i Sverige tar del av. Studenten anser att den 

likvärdiga förskolan ska se ut på samma sätt oberoende på placering och förutsättningar. 

Utifrån de citat som presenterats under de ovannämnda kategorierna, framförs en gemensam 

uppfattning av att den likvärdiga förskolan har barns bästa i intresse och tar utgångspunkt i 

att alla barn har rätt till en bra förskola.  
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7.3.2 Kategorierna den likvärdiga förskolans stora ansvar & studenternas 

kommande ansvar.  

I analysen av de kategorier som formats i delstudierna framträder kategorierna den 

likvärdiga förskolans stora ansvar från delstudie 1 och kategorin studenternas kommande 

ansvar från delstudie 2. Inom båda kategorierna framkommer det variationer på hur ansvaret 

som väntar uppfattas, en del studenter framför att ansvaret känns stort och viktigt där de 

kommer få möjlighet att bemöta utmaningar och ta hjälp av kollegor.  Andra studenter har 

delgett uppfattningar om att det stora ansvaret upplevs oroande och nervöst. Utifrån de citat 

som framförts under respektive kategori i delstudierna tolkar vi det som att studenterna är 

medvetna om att det kommer ha ett stort ansvar för att uppnå den likvärdiga förskolan men 

ser på det kommande ansvaret med varierande känslor.  

7.3.3 Kategorierna förskollärarutbildningens utformning, de praktiska 

erfarenheternas betydelse & utbildningens struktur.  

I delstudierna formades kategorier som belyste hur förskollärarstudenterna uppfattade 

utbildningen på Uppsala universitet som hjälpsam inför det kommande arbetet. Kategorierna 

som formats i delstudierna är förskollärarutbildningens utformning och de praktiska 

erfarenheternas betydelse från delstudie 1 samt utbildningens struktur från delstudie 2. I 

kategorierna framträder det uppfattningar om att utbildningen inte försett studenterna med 

konkreta verktyg som de kan använda i det kommande arbetet samt att utbildningen gett dem 

mycket teoretiska kunskaper som de inte vet hur de ska använda i praktiken. 

De framkommer även i kategorin de praktiska erfarenheternas betydelse och kategorin 

förskollärarprogrammets upplägg att studenterna upplever utbildningen som positivt 

utvecklande och kopplas till studenternas tidigare erfarenheter. De studenter som tidigare 

arbetat i verksamheter framför att de fått nya erfarenheter och tankesätt från utbildningen. 

De nya erfarenheterna uppfattas ha försett studenterna med verktyg att använda sig utav i 

det kommande arbetet. De framförs även av studenter som genomfört sin 

verksamhetsförlagda utbildning på olika förskolor samt förskolor där ett arbete för en 

likvärdig förskola varit i fokus, uppfattningar om att utbildningen gett dem möjlighet att 

praktiskt använda sina teoretiska kunskaper. 

Vi tolkar ovanstående uppfattningar som att ett fåtal studenter upplever 

förskollärarutbildningen som hjälpsam för det kommande arbetet då kunskapen har fått 

användas i det praktiska arbetet. Andra studenter önskar mer av utbildningen i form av 

konkreta verktyg, vi tolkar det som att de kurser som berör flerspråkighet och 

specialpedagogik i förskolan behöver en djupare inblick i hur det praktiska arbetet fungerar 

i verksamheterna. Detta kan med fördel genomföras i form verksamhetsförlagd utbildning.  
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8. Diskussion 

Syftet med denna studie var att belysa förskollärarstudenternas uppfattningar och tankar 

inför det kommande arbetet med den likvärdiga förskolan utifrån specialpedagogik och 

flerspråkighet. Undersökningen hade en grund i den del av skollagen som tillkom i samband 

med revideringen av läroplanen 2018 och framförde barns rätt till en likvärdig förskola. Vi 

har undersökt hur förskollärarstudenter uppfattar det kommande arbetet med den likvärdiga 

förskolan, undersökningen genomfördes via en kvalitativ intervjustudie med en 

fenomenografisk forskningsansats som hjälpt oss belysa de uppfattningar som finns kring 

fenomenet.  

8.1 Delstudie 1 - flerspråkighet. 

I studiens resultat framkommer det under kategorin den likvärdiga förskolans innebörd att 

förskollärarstudenterna uppfattade den likvärdiga förskolan utifrån olika betydelser. 

Studenterna beskrev bland annat den likvärdiga förskolan att innebära att de barn som går i 

förskoleverksamheten ska ges förutsättningar utifrån behov samt att verksamhetens resurser 

ska användas för att möjliggöra detta. Studenterna talade kring fenomenet likvärdig förskola 

att även innebära en inkluderande verksamhet för alla barn samt framförde åsikten om att 

förskolans placering på kartan inte ska ha en betydelse för vad barnen erbjuds för 

förskoleverksamhet. Studenternas variation av uppfattningar går i linje med rapporten av 

Vetenskapsrådet (2015, s. 6) som presenterar att olika uppfattningar har framkommit även i 

tidigare forskning om den likvärdiga förskolans innebörd. I rapporten framförs det en 

diskussion om att den likvärdiga förskolans innebörd inte avser att alla barn ska erbjudas en 

likadan verksamhet där barnen bemöts av samma förutsättningar. Forskningen visar på att 

förskolans likvärdighet går att uppnå genom att anpassa varje verksamhet efter barns skilda 

villkor. Genom en fördelning av resurser till de platser i verksamheten med stort behov, kan 

förutsättningar skapas till en förskola som uppfyller alla barns potential (ibid.). 

Uppfattningarna kring ansvaret om den likvärdiga förskolan som de blivande 

förskollärarna snart bemöter samlades under kategorin den likvärdiga förskolans stora 

ansvar och beskrevs av studenterna som stort och viktigt.  Variationer framfördes i hur 

studenterna uppfattar sig förberedda inför ansvaret och ett fåtal studenter kopplade 

osäkerheten till utbildningen på förskollärarprogrammet. I resultatets kategori som 

benämndes som förskollärarutbildningens utformning framkommer det uppfattningar där en 

del av studenterna upplever sig sakna kompetens i form av konkreta verktyg att använda sig 

av i det praktiska arbetet, studenterna framför en önskan om mer verktyg för att känna sig 

förberedda i mötet med variationen av behov som finns inom förskolan. Under kategorin de 

praktiska erfarenheternas betydelse framför ett fåtal studenter att de upplevt utbildningen 

som hjälpsam med det kommande ansvaret, och framför sin utvecklade kompetens att 

kopplas till de erfarenheter de haft innan utbildningen samt erfarenheter de fått under den 

verksamhetsförlagda perioden. Förskollärarstudenternas önskan om mer konkreta verktyg 

och praktisk erfarenhet för att utveckla den befintliga kompetensen och ansvara för ett arbete 

med den likvärdiga förskolan, kan jämföras med Perssons (2020, s. 107) beskrivning av 

pedagogernas kompetens som grundläggande för en förskoleverksamhet av hög kvalitet. 



  

32 

 

Enligt författaren skapar den pedagogiska kompetensen förutsättningar för att nyttja barnens 

befintliga potential och bemöta det enskilda barnets förutsättningar (ibid.). 

I kategorierna individanpassad undervisning och pedagogernas arbetssätt framkommer 

variationer av uppfattningar om hur undervisningen kan genomföras för att uppnå en 

likvärdig förskola. Barnen ska i undervisningen förses med en individuell stöttning och detta 

uppfattas vara möjligt genom pedagogernas olika strategier och arbetssätt. I kategorin 

förskolans ramfaktorer lyftes uppfattningar om att förskolans ramfaktorer kan anpassas i 

undervisningen genom att förflytta lärmiljön efter behov samt arbeta i mindre barngrupper. 

Att genomföra undervisning som är främjande för alla barn och ha en gemensam syn på 

barns olikheter skapar enligt studenterna förutsättningar för ett likvärdigt arbete och 

arbetslaget kan då stötta barns utveckling av språket. Uppfattningarna ovan kan likställas 

med tidigare forskning av Whorrall och Cabell (2016, s. 335 och 337). Forskningen 

beskriver att ett arbetssätt som stöttar barns individuella behov och språkutveckling i tidig 

ålder är avgörande för barnets förutsättningar att utveckla bland annat senare läskunskaper. 

Att arbeta med mindre barngrupper och bemöta barn inom den befintliga språkpotentialen 

har visats vara positivt för utvecklingen och möjliggör en utveckling utifrån det stadium de 

befinner sig (ibid.).  

Förskollärarstudenternas uppfattningar om pedagogernas arbetssätt och en lärmiljö som 

tillåter alla barn går även i linje med det som Broman (2015, s. 42–43) lyfter i tidigare 

forskning. Forskningen belyste att pedagogernas engagemang och kunskap i arbetet med 

barns språkutveckling har en avgörande roll för tillväxten av barns språkkunskaper. Genom 

pedagogernas tillåtande och inkluderande arbetssätt skapas möjligheter för barns 

multimodala erfarenheter att tillvaratas och utforma den språkmiljö som omfamnar barnen i 

verksamheten (ibid.). 

8.2 Delstudie 2 - specialpedagogik. 

Resultatet påvisar att förskollärarstudenternas uppfattningar kring kategorin begreppet 

likvärdig förskola, i sin helhet påminner om varandra. Studenterna uttrycker den likvärdiga 

förskolans betydelse som att alla barn ska ges förutsättningar utefter sina individuella behov 

och för att kunna möta olika barn, behöver barnens utbildning anpassas till varje individ i 

barngruppen. När det gäller kategorin om studenternas kommande ansvar kopplat till den 

likvärdiga förskolan, tolkar studenterna ansvaret som stort genom att uttrycka sig med 

variation av hur nära kopplat ansvaret är till dem själva. Några förbinder ansvaret till sin 

egen pedagogroll och andra uttrycker att de finns fler faktorer som kan sammankopplas med 

ansvaret. Vidare framför även studenterna under kategorin tidigare erfarenheter, att de har 

kännedom om olika förskolor i landet. Det som framkommer under kategorin påvisar att de 

uppfattar variationer kring hur arbetet med en likvärdig förskola ter sig inom olika 

verksamheter. Dessa uppfattningar kan länkas till Vetenskapsrådets rapport (2015, s. 6), som 

redogör för den likvärdiga förskolans innebörd på liknande sätt. Rapporten belyser att 

likvärdigheten tar fasta på barns olika behov och utefter dessa skapas en likvärdig utbildning 

som passar varje individs kapacitet. Förskolans likvärdighet beskrivs integrera med den 

kompetens som pedagogerna besitter då de är ansvariga för att utifrån sin potential skapa 

god kvalité för barnen. Det framhävs även att den likvärdiga förskolan fyller en funktion då 
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den kan reducera social ojämnlikhet i vårt samhälle genom att utforma förskolor runt om i 

landet olika till att passa de behov som finns i vardera verksamheten (ibid.).   

I likhet med Perssons (2020, s. 107) uttalande kring att förskolans kvalitet riktar sig mot 

personalens pedagogiska kompetens i att möta alla barns varierade utgångspunkter, 

framhäver studiens resultat inom kategorierna utbildningens struktur och utbildningens kurs 

om specialpedagogik, att förskollärarstudenterna känner sig oroade över att deras utbildning 

har ansetts bristande inom några områden. De uttrycker en rädsla för att utbildningen inte 

har givit dem tillräckligt med verktyg för att kunna hantera det kommande arbetet med en 

likvärdig förskola och att möta barn i behov av särskilt stöd. För att det ska bli möjligt att 

arbeta med barns fulla potential och låta alla barn bemötas utifrån sina förutsättningar, anser 

vissa studenter att de hade velat ha mer konkreta verktyg utav utbildningen och inte bara 

teori att vila sig på. De framkommer att några känner en viss osäkerhet kring att börja arbeta 

efter att utbildningen är genomförd. I förhållande till Persson (2020, s. 107) och Brodin & 

Lindstrands (2013, s. 104 – 106) antagande om att det eftersträvas en hög kompetens hos 

pedagogerna för att utforma en likvärdig utbildning, kan det i denna studie belysas att 

utbildningen delvis uppfattas bristande för att nå den höga kompetensen.    

När förskollärarstudenterna uttrycker sina uppfattningar kring hur undervisning kan 

genomföras för att uppnå en likvärdig förskola framträder variationer. En del lyfter individen 

i fokus som grundläggande för undervisningen och studenterna ger då uttryck för att det är 

viktigt att se efter den enskilda individen och vad den behöver för att kunna ge undervisning 

av kvalité. Andra uppfattningar kring undervisningen som påvisats är att studenterna anser 

att det är faktorer i omgivningen som påverkar situationen, dessa faktorer kan innefatta 

pedagogernas arbetssätt, styrdokument, miljö och storlek på barngrupperna. Den sista 

kategorin inom undervisning berör det praktiska arbetet och studenterna förklarar då konkret 

hur undervisningen för dem kan gå till genom att ge exempel på anpassat arbetssätt och 

material. Resultatet kan likställas med tidigare forskning där Palla (2015, s. 98 – 99) belyser 

att specialpedagogik har gått från att primärt handla om individanpassning, till att idag 

innefatta fler aspekter av verksamheten. Författaren påpekar att det är pedagogerna som på 

något sätt ska anpassa undervisningen så att den gynnar barnen i deras utbildning under de 

tidigare åren (ibid.). Vidare lyfter Brodin och Lindstrand (2013, s. 104–106) i tidigare 

forskning att barn bör ses i förhållande till olika faktorer som kan påverka att barnet behöver 

extra stödinsatser, till exempel då miljö och pedagogers kompetens (ibid.). I denna studie 

kan det som tidigare forskning belyser, sammanflätas med förskollärarstudenternas 

uppfattningar om undervisningens genomförande.    

Till följd av att studenterna har varierade uppfattningar inom kategorierna som 

presenteras, kan detta länkas till tidigare forskning av Nilholm (2020, s. 18 - 20), som 

framhäver hur vi människor intar olika perspektiv när vi talar om något. Författaren lyfter 

det kompensatoriska perspektivet, det kritiska perspektivet och dilemma perspektivet inom 

just specialpedagogiken (ibid.). En del studenter yttrar sig specifikt om individen och hur ett 

arbete med den likvärdiga förskolan inkluderar den enskilda individens behov, några 

studenter talar även om den likvärdiga förskolan i förhållande till olika aspekter som 

inkluderas i verksamheten. Alla dessa uppfattningar kan placeras i olika specialpedagogiska 

perspektiv, beroende på hur studenterna uttryckt sig under intervjun, vilket gör forskningen 

relevant för att förstå studenternas uppfattningar av den likvärdiga förskolan.    
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8.3 Frågeställning 4 – Vilka eventuella likheter eller skillnader 

framkommer i uppfattningarna om den likvärdiga förskolan inom samt 
mellan delstudierna? 

Resultatet av analysen som genomfördes för att besvara den fjärde forskningsfrågan 

framförde variationer av uppfattningar både inom och mellan de olika delstudierna. Ur 

resultatet under avsnitt 7.3 framkom variationerna i form av beskrivningskategorier som 

formats under analysen av de separata delstudiernas insamlade empiri. Kategorierna som 

framkom i resultatet från delstudie 1 var den likvärdiga förskolans innebörd, de praktiska 

erfarenheternas betydelse, förskollärarutbildningens utformning och den likvärdiga 

förskolans stora ansvar. Kategorierna som framkom i resultatet från delstudie 2 var 

studenternas kommande ansvar, förskollärarutbildningens utformning och utbildningens 

struktur. De kategorier som nämns ovan belyste både likheter och skillnader i hur 

studenterna uppfattade den likvärdiga förskolan. Detta kan i likhet med tidigare 

fenomenografisk forskning gjord av Åkerblom (2011, s. 31–32) och Thulin och Gustavsson 

(2017, s. 81 och 85) belysa den fenomenografiska teorins relevans för studiens syfte. 

Forskarna framförde att den fenomenografiska ansatsen var av betydelse för att kunna 

urskilja den specifika uppfattningen av ett fenomen som individen har. Då fenomenografin 

har ett innehållsfokus blir sättet som informanten talar om och förstår fenomenet resultatet 

av studien (ibid.).  
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9. Konklusion 

Syftet för studien var att belysa förskollärarstudenternas uppfattningar och tankar inför det 

kommande arbetet med den likvärdiga förskolan utifrån specialpedagogik och 

flerspråkighet. Studien har synliggjort att den nya rubriken i läroplanen för förskolan som 

belyser den likvärdiga förskolan är bekant för förskollärarstudenterna på Uppsala universitet. 

Det har framkommit variationer av uppfattningar om den likvärdiga förskolans innebörd 

under de båda delstudierna. De olikheter som framförs i uppfattningarna kan kopplas till 

studenternas erfarenheter som de fått under sin utbildning samt via den verksamhetsförlagda 

praktiken och de tidigare erfarenheter som funnits innan utbildningen påbörjades. Det finns 

en tydlighet kring att förskollärarstudenterna uppfattar den likvärdiga förskolan att innebära 

en förskola som ger barnen individuella förutsättningar att utvecklas, detta arbete uppfattas 

fungera olika och undervisningen i den likvärdiga förskolan tolkas ske på olika sätt.  

Den oro som går att belysa hos förskollärarstudenterna kring ansvaret för den likvärdiga 

förskolan, går att koppla samman med deras uppfattningar om att utbildningen inte försett 

dem med konkreta verktyg för det kommande arbetet. Studenterna upplevde även en önskan 

om att ha fått mer utbildning i arbetet med specialpedagogik och flerspråkighet i förskolan 

via de kurser som behandlar området. Det framfördes även positiva uppfattningar av den 

utbildning som studenterna genomfört och det framfördes bland annat som sammankopplad 

med den verksamhetsförlagda utbildningen. Studenterna uppfattade utbildningen som 

hjälpsam utifrån den verksamhetsfördlaga utbildningen där studenterna fått möjlighet att 

uppleva hur arbetet kan fungera i praktiken och praktisera den kunskap de erfarit teoretiskt. 

Det fanns även studenter som uppfattade att kurserna till viss del gett dem kunskap kring hur 

ett arbete med den likvärdiga förskolan kan se ut. 

Syftet med studien gick att uppnå med hjälp av teorin för studien som var den 

fenomenografiska forskningsansatsen. Teorin möjliggjorde för oss att belysa de 

uppfattningar som framträdde i intervjuerna för studien. Genom fenomenografin och en 

semistukruterad intervju fick informanterna möjlighet att framföra individuella erfarenheter 

av fenomenet. Detta går i den fenomenografiska ansatsens linje som fokuserar på hur 

människor talar kring och uppfattar ett specifikt fenomen. 

9.1 Fortsatt forskning. 

Det finns i dagsläget tidigare forskning som fokuserar på hur förskollärare ute i 

verksamheten uppfattar olika fenomen som finns i förskolan. De fenomenografiska studierna 

som vi funnit inför studien har fokuserats på barns språkanvändning, undervisningsbegrepp 

och förskollärares uppfattningar. Vi fann i resultatet bland annat uppfattningar om att den 

förskollärarutbildningen som informanterna deltagit i sedan 2019 inte uppfyllt studenternas 

alla önskemål. Att belysa förskollärarstudenternas uppfattningar kring olika fenomen i 

förskolan kan vara väsentliga för att vidareutveckla utbildningen, universiteten kan få inblick 

i vad utbildningen har möjlighet att komplettera. Detta kan resultera i en 

förskollärarutbildning av högre kvalitet.   
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Bilaga 1 

Intervjuguide flerspråkighet – förskollärarstudenter 

Faktafrågor  

o Är du bosatt i Uppsala? 

o Har du länge velat arbeta med barn? 

o Har du några fritidsintressen? 

Introduktionsfrågor 

o Hade du arbetet i förskolan innan du började studera? 

Om ja: Hur länge? 

o Varför ville du bli förskollärare? 

o Vilken känsla har du inför att börja arbeta efter denna termin? 

o Uppfyllde utbildningen dina förväntningar? 

Begreppet likvärdig förskola - övergångsfrågor 

o Vad innebär begreppet likvärdig förskola för dig? 

o Har du upplevt förskolan som likvärdig på VFU samt tidigare arbeten? 

(varför/hur?) 

o Hur anser du att arbetet med den likvärdiga förskolan kan se ut i praktiken? 

o Hur upplever du att undervisning kan genomföras utifrån den likvärdiga förskolan? 

o Hur har du upplevt utbildningen som hjälpsam för det kommande uppdraget med 

den likvärdiga förskolan? 

Flerspråkighet - nyckelfrågor 

o Vad innebär begreppet flerspråkighet för dig? 

o Hur upplever du ansvaret för arbetet med flerspråkighet som väntar? 

o Hur känner du att utbildningen gett dig verktyg för arbetet med flerspråkighet? 

o Har din uppfattning av flerspråkighet påverkats av tidigare erfarenheter under dina 

studier? 

(Om ja, hur?) 

o Hur kan ett arbete med den likvärdiga förskolan riktat till flerspråkighet se ut för 

dig? 

o Finns det något du hade önskat mer av under utbildningen för att vara redo i arbetet 

med flerspråkighet när du är klar? 

Avslutande frågor 

o Hur har du reflekterat över arbetet med flerspråkighet under tiden du studerat? 

o Känner du dig redo för det praktiska arbetet med flerspråkighet? 

o Har det uppkommit några frågor eller tankar under intervjun som du vill framföra? 
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Bilaga 2  

Intervjuguide om specialpedagogik – till förskollärarstudenter 

Faktafrågor: 

o Är du bosatt i Uppsala? 

o Har du länge velat arbeta med barn? 

o Har du några fritidsintressen? 

Introduktionsfrågorna:  

o Har du arbetat i förskolan innan du började studera? 

o Varför ville du bli förskollärare? 

o Vilken känsla har du inför att börja arbeta efter denna termin? 

o Uppfyllde utbildningen dina förväntningar? 

Övergångsfrågor: Begreppet likvärdig förskola 

o Vad innebär begreppet likvärdig förskola för dig? 

o Har du upplevt förskolan som ”likvärdig” under din VFU eller tidigare arbeten? 

Om nej, varför? 

o Hur anser du att arbetet med den likvärdiga förskolan kan se ut i praktiken? 

o Hur har du upplevt utbildningen som hjälpsam för det kommande uppdraget med 

den likvärdiga förskolan? 

Nyckelfrågor: Specialpedagogik 

o Vad tänker du på när du hör begreppet specialpedagogik? 

o Har din uppfattning om specialpedagogik påverkats av tidigare erfarenheter under 

dina studier? 

Om ja, hur? 

o Hur upplever du ansvaret kring att arbeta med specialpedagogik nu när du snart är 

färdigutbildad förskollärare? 

o Hur känner du att utbildningen har givit dig verktyg för att kunna arbeta med 

specialpedagogik i praktiken? 

o Hur kan ett arbete kring den likvärdiga förskolan, riktat till specialpedagogik, se ut 

för dig som förskollärare? 

o Finns det någonting du hade önskat mer av under utbildningen, för att vara redo i 

arbetet med specialpedagogik när du är färdigutbildad?  

Avslutande frågor: 

o Hur har du reflekterat över arbetet med specialpedagogik under tiden du studerat? 

o Känner du dig redo för det praktiska arbetet med specialpedagogik? 

o Är det något mer du vill tillägga kring intervjun, frågor eller tankar som 

uppkommit? 
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Bilaga 3.  

Till deltagare av studien om förskollärarstudenternas uppfattningar av den likvärdiga 

förskolan. 

 

Information om en studie av förskollärarstudenternas 

uppfattningar om den likvärdiga förskolan.  
 

Vi är två lärarstudenter som går sista terminen på förskollärarprogrammet och har påbörjat ett 

självständigt arbete vid Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier, Uppsala 

universitet. 

 

Under utbildningen till förskollärare genomförs kurserna specialpedagogik förskollärare, svenska 

som andraspråk och flerspråkighet i förskolan, utvecklings- och utvärderingsarbete i förskolan samt 

förskolans uppdrag som ger studenterna möjlighet till redskap för det kommande arbetet med den 

likvärdiga förskolan. Den likvärdiga förskolan är ett omtalat begrepp som innebär att alla barn ska 

ges likvärdiga förutsättningar till utveckling, lärande och omsorg. Barn som har speciella behov på 

grund av funktionsnedsättningar, andra språk samt särskilda skäl, ska ges förutsättningar utifrån det 

individuella behovet. Hur detta sker ansvarar förskolläraren till stor del för. Vår studie riktar sig till 

att undersöka förskollärarstudenternas uppfattningar av det kommande arbetet kring den likvärdiga 

förskolan, samt hur utbildningen gett dem förutsättningar för att bemöta det ansvaret en förskollärare 

har i arbetet. Vår studie kommer studera uppfattningarna som presenteras genom den 

fenomenografiska ansatsen som ger oss inblick i vilka uppfattningar som finns för fenomenet.  

 

Deltagandet i studien innebär att vi kommer att intervjua cirka tio studenter som går termin 

sju på förskollärarprogrammet. Vi kommer att samla in data genom att intervjua 

förskollärarstudenter under cirka två veckor för att sedan kunna analysera transkriptioner 

gjorda utifrån intervjuerna. Vi kommer att använda ljudinspelning under intervjun för att 

vara fullt närvarande i intervjutillfället och få en helhetssyn av det som framförs av 

informanten.  
 

Datainsamlingen kommer att ske under oktober samt november månad. Den insamlade 

empirin kommer att analyseras under innevarande termin. Data kommer att hanteras och 

förvaras på sådant sätt att ingen obehörig kan ta del av den, samt exluderat från 

personuppgifter. I presenterat resultat av studien kommer alla personuppgifter vara 

borttagna.  

 

Deltagandet i studien är frivilligt. Deltagandet kan avbrytas när som helst, även efter att 

datainsamlingen är genomförd. Ingen ekonomisk ersättning utgår.  

 
Om ni avser delta i studien ges möjlighet till att skriva på medgivandet i samband med intervjun och 

omhändertas av forskarstudenten.  

 

Studiens handledare: Karin Litsner 
E-post:  

 

Uppsala 2022-10-20 

 

Johanna Heikkilä 

 

Ida Holward 
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Bilaga 4  

 

Till deltagare i studien om förskollärarstudenters uppfattningar om den likvärdiga förskolan. 

 

Medgivande till deltagande i en studie 

 

Studien som kommer att handla om studenternas uppfattningar kring det kommande 

arbetet med den likvärdiga förskolan utifrån specialpedagogik och flerspråkighet, detta 

utförs inom ramen för ett självständigt arbete. Studien genomförs av Johanna Heikkilä och 

Ida Holward som går sista terminen på förskollärarprogrammet, Institutionen för pedagogik, 

didaktik och utbildningsstudier vid Uppsala universitet. 

 

Jag ger härmed mitt medgivande till att mina svar används i presentationen av den ovan nämnda 

studien.  

 

Jag har tagit del av informationen om studien. Jag är införstådd med att jag kommer intervjuas, samt 

att svaren som delges i intervjun kommer analyseras och presenteras i en publicerad uppsats.  

 

Jag vet att ingen obehörig får ta del av insamlade data, och att data förvaras på ett sådant sätt att 

deltagarna inte kan identifieras.  

 

Jag har informerats om att ingen ekonomisk ersättning utgår samt att min medverkan är frivillig och 

när som helst kan avbrytas.  

 

 

1. Mitt namn: …………………………………………………………………….. 

 

Adress: …………………………………………………………………………….. 

 

Telefon: ……………………………………………………………………………. 

 

 

 

....................................................................... 

Ort och datum    

 

 

....................................................................... ................................................................ 

Underskrift textad    Forskarens underskrift  

 

....................................................................... 

Signatur 

    

 Blanketten skrivs under innan intervjun påbörjas.  

 


