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1. INLEDNING 

Skollagen skriver att “Utbildningen inom skolväsendet ska vara likvärdig inom varje skolform och 

inom fritidshemmet oavsett var i landet den anordnas” (1 kap. 9§, SFS 2010:800). Läroplanen för 

förskolan har kommit med en ny revidering som börjar gälla 1 juli 2019 som för första gången 

innehåller ett helt eget avsnitt om likvärdig utbildning (Skolverket, 2018). Lindblom (2019) påstår 

att alla har en egen definition av begreppet likvärdighet och därmed en egen tolkning av när 

likvärdigheten är uppnådd eller inte. Även vi förskollärarstudenter har under vår utbildningstid 

och i denna studie fått uppfattningen av att likvärdighet är ett komplext begrepp samt sett att det 

inte diskuteras mycket ute i förskoleverksamheterna. 

 

Förskolans likvärdighet har inte genomgått någon systematisk forskning utan istället baserats på 

antaganden utifrån kvalitetsskillnader (Vetenskapsrådet, 2015a) och där har det visat sig att 

kvalitén och måluppfyllelserna varierar när det gäller förskolan (Skolinspektionen, 2018). 

Förskollärarens kompetens är viktig när det kommer till likvärdighet och avgörande för hur det 

kommer till uttryck i verksamheten. Begreppet likvärdighet behöver därför förstås ur 

förskollärarens perspektiv, för att synliggöra den variation som begreppet idag hyser. Detta då von 

Greiff (2009) skriver att det inte finns och aldrig har funnits någon allmän definition på begreppet 

likvärdighet.  

 

Vetenskapsrådet (2015a) har gjort en studie där de belyser att förskollärarens kunskap är av stor 

betydelse, men det har inte gjorts någon vidare forskning om vad förskollärare idag har för kunskap 

om begreppet likvärdighet och dess tillämpning i förskoleverksamheten. Därför ser vi att det finns 

ett kunskapsutrymme att fylla och därmed är syftet med studien att undersöka hur förskollärare 

uppfattar likvärdighet i en förskolekontext. Studien går inte ut på att finna rätta eller felaktiga svar, 

utan att kunna förstå begreppet utefter vad förskolläraren har för uppfattning om likvärdighet. Vi 

anser det viktigt för blivande förskollärare såväl som redan yrkesverksamma förskollärare att bli 

medvetna om uppfattningarna kring begreppet likvärdighet samt hur man arbetar för en likvärdig 

förskoleverksamhet.  
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2. BAKGRUND 

I följande kapitel kommer bakgrund presenteras utifrån följande rubriker: Begrepp, Historiskt 

perspektiv, Styrdokument, Tidigare forskning och Teoretisk utgångspunkt. 

2.1 Begrepp 

I detta avsnitt kommer begreppen likvärdighet och uppfattning definieras. Detta för att få en 

grundläggande förståelse för de centrala begrepp som används i studien.  

2.1.1 Likvärdighet 

Enligt von Greiff (2009) finns det inte och har aldrig funnits någon rådande definition på begreppet 

likvärdighet. Han skriver dock att begreppet är kopplat till individens begåvning, prestation och 

förmåga snarare än kön, etnicitet samt social bakgrund, den underliggande förklaringen av 

begreppet kan vara att “skapa jämlikhet i livschanser” (2009, s.30). På liknande sätt förklarar också 

Vetenskapsrådet (2015a) likvärdighet, då det enligt dem innebär att alla barn ska kunna utnyttja 

sin potential.  

2.1.2 Uppfattning 

Svenska akademiens ordlista (Svenska akademien, 2006) definierar uppfattning som en “åsikt” 

eller “mening”. Svensk ordbok (Svenska akademien, 2009) ger två olika definitioner på begreppet 

uppfattning. Det första är “det att kunna uppfatta med sinnena” och den andra definitionen är 

“personligt sätt att betrakta och bedöma något”. Den definitionen vi ämnar använda i vår studie är 

däremot fenomenografins egen som skiljer sig från dessa definitioner. Fenomenografin betraktar 

begreppet uppfattning som att människans grundläggande förståelse av något är i fokus (Marton, 

1981), till skillnad från en uppfattning i allmän betydelse där egna värderingar om något vägs in i 

en medveten reflektion om något (Segolsson, 2006).  

2.2 Historiskt perspektiv på likvärdighet 

Likvärdighetsbegreppet har under 1960-, 1970- samt början av 1980-talet varit starkt förknippat 

med jämlikhet, kompensation, enhetlighet och lika fostran. Det är dessa delar som begreppet kom 

att representera efterhand (Englund & Quennerstedt, 2008). År 1972 publicerades 

barnstugeutredningen av socialdepartementet där begreppet jämlikhet lyfts fram och syftade till 

att erbjuda alla barn likvärdiga möjligheter och utjämna skillnader. Man ville att alla skulle få 

samma tillgång till en förskoleverksamhet oberoende av var man bodde, familjens ekonomi eller 
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hemförhållanden. Framträdande var också att en jämlik förskoleverksamhet ger en mer jämlik 

skola (SOU 1972:26).  

Under 1980- och 1990-talen blir definitionen av likvärdighet skiftande och till viss del 

motsägande. Likvärdighet börjar vid denna tid tydas som föräldrarätt och valfrihet samt tillämpas 

i olika sammanhang i skolans värld (Englund & Quennerstedt, 2008). I regeringens proposition 

1990/91:18 skrivs det till exempel fram ett förslag för skolan, där de skriver att utbildningen ska 

vara likvärdig (Prop. 1990/91:18).  Vidare skrivs det i propositionen att den gemensamma 

läroplanen är en relevant grund för den likvärdiga utbildningen. År 1998 införs förskolans första 

läroplan och förskolan blir en integrerad del av utbildningssystemet (von Greiff, 2009). Därefter 

revideras den år 2010, 2016 och 2018. Målet med läroplanen är att skapa en likvärdig utbildning 

för alla barn (Wahlström, 2016) och den beskriver förskolans värdegrund och uppdrag samt 

innehåller mål och riktlinjer för arbetet i förskolan. Begreppet likvärdighet nämns för första gången 

i förskolans läroplan år 2016 (Skolverket, 2016) och i den senaste revideringen som kom år 2018 

har likvärdig utbildning fått ett helt eget avsnitt (Skolverket, 2018).  

2.3 Styrdokument 

Skollagen skriver att “Utbildningen inom skolväsendet ska vara likvärdig inom varje skolform och 

inom fritidshemmet oavsett var i landet den anordnas” (1 kap. 9§, SFS 2010:800). Det står också 

att likvärdighet främst kan belysas utifrån aspekterna:  

• Lika tillgång till utbildning 

• Lika kvalitet på utbildningen 

• En kompenserande utbildning 

Som framkommit under “Historiskt perspektiv på likvärdighet” kom det en ny revidering av 

förskolans läroplan 2018. Till skillnad från tidigare läroplan innehåller den avsnittet “En likvärdig 

utbildning”. Det innebär att pedagogerna fått ytterligare ett ansvarsområde som inte stod 

framskrivet i förskolans läroplan innan. Avsnittet bygger på det skollagen skriver i den nionde 

paragrafen och behandlar det ämne vår studie bygger på, nämligen likvärdighet kopplat till det 

pedagogiska uppdraget. I både skollagen och förskolans läroplan står det att en likvärdig utbildning 

präglas av att barnens olika förutsättningar och behov tas i beaktande och ligger till grund när varje 

barn ges stöd och stimulans (SFS 2010:800; Skolverket, 2018). Skolverket (2018) skriver vidare 
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att utbildningen därför bör utformas på olika sätt och att resurserna på grund av det behöver 

fördelas olika. Sista stycket i avsnittet handlar om att förskolan ska organisera utbildningen så att 

barn kan vistas där på samma villkor och erbjudas samma utbildning, oberoende av 

könstillhörighet.  

Förskolans läroplan är något som ska beröra alla barn oavsett ålder, etnicitet, religion, social 

tillhörighet eller funktionsnedsättning (Skolverket, 2018). Det innebär att alla barn på förskolan 

ska ha samma rättigheter och möjligheter samt att verksamheten ska anpassas efter alla barn. 

Skolinspektionen skriver däremot att “I många förskolor har inte läroplansuppdraget till fullo 

implementerats och innebörden i skollagsbestämmelser har inte diskuterats och tolkats” (2018, s. 

15).  

2.4 Tidigare forskning  

I Sverige har vi idag allmän förskola för alla barn från tre år (SFS 2010:800). Det innebär att de 

gratis får vistas femton timmar per vecka på förskolan, men många barn börjar i förskolan tidigare 

än så och tillbringar längre dagar där. Mer än 50 procent av barnen börjar redan innan de fyllt tre 

år (Pramling-Samuelsson, 2017). Det året barnen fyller sex år är det numera obligatoriskt att börja 

i förskoleklass (SFS 2010:800). I studier som gjorts i USA har man kommit fram till att små 

kunskapsskillnader mellan barnen bara blir större och större ju längre in i skolsystemet man 

kommer (Alexander, Entwisle & Olson, 2007). Därför är det viktigt att arbetet med att utjämna 

dessa skillnader startar redan i förskolan där många barn spenderar mycket av sin tid i dagens 

samhälle. Skolinspektionen (2017) skriver dock att olika forskningsstudier och utredningar visar 

att det skiljer sig mellan olika förskolor i hur det pedagogiska arbetet organiseras och genomförs 

samt att detta får konsekvenser för alla de barn som vistas i förskolan. Det kan bidra till att alla 

barn inte får möjlighet att utvecklas och lära till sin fulla potential och öka skillnaderna som 

Alexander, Entwisle & Olson (2007) pratar om.  

I Prop. 2009/10:165 står det skrivet att det finns olika sätt att nå de mål som finns fastställda i 

skollagen, men hänsyn ska alltid tas till barnens olika behov och förutsättningar. Därav finns det 

utrymme för anpassningar i undervisningen så länge barnen garanteras lika tillgång till likvärdig 

utbildning. I SOU 1997:157 skrivs om barn i behov av särskilt stöd, att de inte riktar detta till 

någon bestämd grupp med bestämda egenskaper, utan menar att barn tillfälligt eller mer varaktigt 
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kan vara i behov av mer stöd än andra. Barnen har därför rätt till en verksamhet med en sådan 

kvalitet som ser till deras behov och att dessa blir tillgodosedda.  

Det har dock visat sig att kvalitén och måluppfyllelserna varierar när det gäller förskolan 

(Skolinspektionen, 2018). Författarna menar att det påverkar barnens möjlighet att utvecklas efter 

deras behov samt det kompensatoriska uppdraget som förskolan har. Andra granskningar som 

Skolinspektionen (2018) gjort kring förskolans kvalitet, visar på att förskolepersonalen inte är 

tillräckligt närvarande i verksamheten vilket bidrar till en minskad tillgänglighet och lyhördhet 

bland barnen. Resultatet kan bli att det skapar en otrygg miljö för barnen där kvaliteten brister 

eftersom den viktigaste faktorn för förskolans kvalitét är de pedagogiska relationerna mellan barn 

och personal (Vetenskapsrådet, 2015a). Vidare skriver Vetenskapsrådet (2015a) att 

förskolepersonalens utbildningsnivå och kompetens är en av tre faktorer som är mest 

betydelsefulla för förskolans likvärdighet. 

Likvärdighet är ett begrepp som blivit mer aktuellt inom förskolan (Skolverket, 2018) och kvalitet 

har en central roll när det talas om likvärdighet (Vetenskapsrådet, 2015a). Enligt Englund och 

Quennerstedt (2008) har dock likvärdighet en “performativ funktion”. Det innebär att likvärdighet 

är beskrivande samtidigt som det är skapande och värderande. Det gör begreppet öppet för olika 

tolkningar och innebär att alla har en individuell tolkning av vad likvärdighet egentligen innebär.  

Lindblom (2019) anser att likvärdighetsbegreppet är ett jämlikhetsbegrepp och att det finns fyra 

olika sätt att tolka begreppet på. Dessa tolkningar är strikt jämlikhet, tillräcklighet, prioritarianism 

och turjämlikhet. Dessa förklaras nedan. 

• Strikt jämlikhet innebär att alla ska ha lika mycket av det som är värdefullt. 

• Tillräcklighet innebär att alla ska ha tillräckligt av det som är viktigt. Alla behöver därför 

inte ha lika mycket men ska över en viss gräns.  

• Prioritarianism innebär att de som har det sämst ställt ska ha det så bra som möjligt. 

Skillnader mellan dem och de som har det bättre ställt gör inte så mycket om de får det så 

bra det är möjligt.  

•  Turjämlikhet innebär att skillnader som beror på slumpen bör utjämnas medan skillnader 

som beror på fria val är rättvist.  
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De olika tolkningarna av begreppet gör att pedagogerna på förskolan har olika tolkningar av vilka 

åtgärder som ska sättas in och anses som effektiva, vilket leder till att arbetet organiseras och 

genomförs olika (Erikson & Unemo, 2019). Detta bidrar till att förskolorna får varierande eller 

bristande kvaliteter (Skolinspektionen, 2018). Man vet dock inte vilka uppfattningar förskollärarna 

har kring begreppet likvärdighet, bara att kvalitén på förskolorna ser olika ut (a.a).  

Enligt Skolinspektionen (2018) är det av stor betydelse att förskollärarna bemöter barnen utifrån 

ett likvärdighet förhållningssätt där man ser till barnens behov så att alla har rätt att utvecklas till 

sin fulla potential. Av den anledningen anser Vetenskapsrådet (2015a) att det är viktigt med 

kompetensutveckling för förskolepersonalen då deras förhållningssätt är av stor vikt för barnens 

möjlighet till en likvärdig förskolevistelse. Alla barn ska ha rätt till en likvärdig förskola med 

kompetent och kunnig förskolepersonal som har rätt förutsättningar att möta varje barn och därmed 

hålla en hög pedagogisk kvalitet (a.a.). Det handlar om att aktivt arbeta mot de mål och syften som 

finns med arbetet. För att detta ska vara möjligt står det skrivet i SOU 1997:157 att det behövs 

kunskap om barns lärande och utveckling, men även en medvetenhet om pedagogens roll och 

miljöns betydelse för lärandet. 

Då förskolan har strävansmål och inte uppnåendemål som skolan, är det däremot svårt att mäta 

förskolans likvärdighet (Vetenskapsrådet, 2015a). Det finns inget konkret material som till 

exempel betyg att kunna jämföra de olika förskolorna med och på så sätt få reda på vilka förskolor 

som är mest eller minst likvärdiga. Lindblom (2019) påstår också att det är svårt att utvärdera sin 

egen förskolas likvärdighet då alla har en egen definition av begreppet och därmed en egen 

tolkning av när likvärdigheten är uppnådd eller inte. Vill man uppnå en likvärdighet måste man 

därför bestämma sig för vad likvärdighet innebär för en själv, så man vet vad man ska sträva mot.  

Enligt Vetenskapsrådet (2015a) är det av stor vikt att identifiera kunskaps- och kompetensområden 

för att stärka och förbättra likvärdigheten och kvalitén i förskolan. Förskolans likvärdighet är 

grunden till det livslånga lärandet och därför finns ett stort behov av undersökningar och kunskap 

om förskolans likvärdighet (a.a.).  

2.5 Sammanfattning  

Likvärdighet började tillämpas i skolans sammanhang under 1980- och 1990-talen. År 1998 kom 

förskolans första läroplan som ett steg mot en mer likvärdig förskola. Idag finns likvärdighet som 
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en del i både förskolans läroplan samt skollagen, där det står att en likvärdig utbildning präglas av 

att barnens olika förutsättningar och behov tas i beaktande och ligger till grund när varje barn ges 

stöd och stimulans.  

Likvärdighet har en “performativ funktion” och är därmed öppet för olika tolkningar. Det innebär 

att det kan förstås på många olika sätt och detta påverkar vilka åtgärder pedagogerna ser som 

effektiva. Det är dock svårt att utvärdera likvärdigheten i sin verksamhet då alla tolkar likvärdighet 

olika och därför har olika uppfattningar om när likvärdigheten är uppnådd. Det är också svårt att 

mäta likvärdigheten mellan förskolor eftersom det inte finns något konkret material att jämföra 

med. Något som däremot har jämförts mellan förskolorna är deras kvalitet och det har visat sig att 

den skiljer sig och ibland påträffas brister. Dessa brister kan bero på förskollärarnas olika 

arbetssätt, som påverkas av deras uppfattningar av vad likvärdighet innebär. Det har gjorts studier 

på hur jämlikhetssbegreppet kan uppfattas, men inte på hur just förskollärare uppfattar 

likvärdighetsbegreppet. 

2.6 Teoretisk utgångspunkt 

Vi har valt en fenomenografisk ansats till denna studie då vi studerat hur förskollärare uppfattar 

likvärdighet i en förskolekontext. Vi söker inte efter rätta eller felaktiga svar utan är mer 

intresserade av variationen av uppfattningarna och enligt Larsson (1986) är det just det 

fenomenografin handlar om.  

Den fenomenografiska ansatsen utgår från första- och andra ordningens perspektiv. Första 

ordningens perspektiv handlar mer om fakta som kan undersökas genom observation (Marton, 

1981). Den är mer användbar i en naturvetenskaplig studie då det mer är den objektiva världen 

som styr verkligheten som ska observeras (Kroksmark, 2007). Vi tar därför vår grund i andra 

ordningens perspektiv, där utgångspunkten är hur någon upplever något och hur det ter sig för 

denna person (Marton, 1981). Fenomenografin är en metod för olika sorters kvalitativa studier, 

men används främst inom pedagogiken (Kroksmark, 2007). 

Fenomen är ett centralt begrepp inom fenomenografin och syftar på det man vill ha en uppfattning 

om. Uppfattningarna av likvärdighet betraktas som fenomenet i vår studie. Fenomen kan även 

benämnas som företeelser eller objekt (Alexandersson, 1994). Huvudsyftet i ansatsen är att 

beskriva hur ett fenomen uppfattas av människor samt att se likheter och olikheter i den förståelsen 
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(Alexandersson, 1994; Dahlgren & Johansson, 2015). Uppfattningarna människan får beror på det 

perspektiv de har när de ser på något och saker får en mening när det upplevs ur en specifik 

situation i vardagen (Kroksmark, 2007). Begreppet uppfattning innefattar en vad- och hur-aspekt, 

vilka är nära sammankopplade med didaktiken. Vad-aspekten visar på ett innehåll medan hur-

aspekten visar på processen till det som utgör karaktären för fenomenet (Segolsson, 2006). Det 

blir därför avgörande att visa på båda aspekterna när man ska beskriva hur något uppfattas, då de 

är ömsesidigt beroende av varandra (Segolsson, 2006; Alexandersson, 1994). Innebörden hur-

aspekten får, hänger ihop med vad-aspektens innehåll, det vill säga att man behöver ha en 

uppfattning av vad ett fenomen är innan det går att resonera om hur den är utformad. Därav är 

frågeställningarna i studien utformade efter vad- och hur-aspekten för att förankra dem i den 

fenomenografiska ansatsen.  

Slutligen handlar inte fenomenografin om att se till hur stor del av befolkningen som uppfattar ett 

fenomen lika, utan att identifiera olika uppfattningar som kan visa på den större delen av 

variationen av förståelsen av ett fenomen (Alexandersson, 1994). 
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3. SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR 

 

Syfte 

Syftet med studien är att undersöka hur förskollärare uppfattar likvärdighet i en förskolekontext. 

Frågeställningar 

• Vad är förskollärares uppfattningar av begreppet likvärdighet? 

• Hur beskriver förskollärare att de arbetar för en likvärdig förskoleverksamhet? 
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4. METOD 

I följande kapitel kommer metoden presenteras utifrån följande rubriker: Val av metod, Urval, 

Genomförande, Databearbetning och analys, Tillförlitlighet och Etiska aspekter. 

4.1 Val av metod  

Studien utgår från en kvalitativ metod där syftet är att på ett fördjupat sätt förstå människors tankar 

(Ahrne & Svensson, 2015).  Enligt Dahlgren och Johansson (2015) är grunden i fenomenografi 

kvalitativa studier i form av intervjuer. För att studera hur förskollärare tänker och talar om 

likvärdighet och därigenom få tag på deras uppfattningar, har vi använt oss av semistrukturerade 

intervjuer, också kallat halvstrukturerade intervjuer.  

4.2 Urval  

Eriksson-Zetterquist och Ahrne (2015) beskriver ett tvåstegsurval vilket vårt urval grundar sig i. 

Det första steget innebär att välja organisation och då vi undersökt förskollärares uppfattningar 

blev valet av organisation i detta fallet förskolor. Då vi också strävade efter en så stor variation 

som möjligt när det gäller uppfattningar om begreppet likvärdighet, vilket Alexandersson (1994) 

hävdar att fenomenografin handlar om, är därför respondenterna från olika förskolor, i olika 

kommuner. Det andra steget i urvalet handlar om vem som ska intervjuas och i vårt fall är det fem 

utbildade förskollärare som är verksamma idag. Vilket också anses vara ett kriteriebaserat urval, 

där respondenterna skall uppfylla vissa kriterier för att kunna delta i studien (Christoffersen & 

Johannessen, 2015) och dessa kriterier är att respondenterna ska vara verksamma idag och att de 

är utbildade förskollärare. Förskollärarna är mellan 40–55 år och presenteras i resultatet som 

Förskollärare 1–5.  

4.3 Genomförande 

Till en början kontaktades en förskolechef eller pedagog per kommun via mejl (se bilaga 2) eller 

samtal och därigenom kom vi i kontakt med fem förskollärare som uppfyller de kriterier som 

framkommer i vårt urval.  

Datainsamlingsmetoden för studien är semistrukturerade intervjuer (se intervjuguide bilaga 1). 

Fördelen med en semistrukturerad intervju är att intervjuguiden innehåller ett mindre antal frågor 

där man är fri att lägga till och ställa följdfrågor under intervjuns gång (Dahlgren & Johansson, 

2015; Eriksson-Zetterquist & Ahrne, 2015). I detta fall låg ett ansvar på oss som intervjuade att 
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begränsa fenomenet för att förhålla oss till ämnet. Det var vidare i denna fas som fenomenografins 

vad- och hur-aspekt trädde in och ett intresse riktades mot vad respondenterna berättade i 

förhållande till dessa aspekter (Segolsson, 2006). Enligt Dahlgren och Johansson (2015) är det 

inom fenomenografin av stor vikt att forskningsfrågorna har en viss karaktär där respondenterna 

beskriver hur ett fenomen uppfattas. Därför tillförde vi under intervjuns gång stimulimaterial i 

form av citat från läroplanen och fiktiva påståenden (se bilaga 1). Det bidrog till att utveckla 

intervjun, vilket resulterade i en djupare och bredare förståelse av hur förskollärarna uppfattade 

begreppet likvärdighet. I stimulimaterialet hade vi även med två bilder. Som Sverrisson (2015) 

skriver och vilket vi också kunde se, så aktiverar bilder vid intervjuer de människor som studeras 

så de inte enbart ses som passiva utlämnare av information. Respondenterna blev mer 

reflekterande, vilket fördjupade vårt insamlade material. 

Varje intervju tog 35–45 minuter och vi båda deltog vid samtliga intervjutillfällen. En var ansvarig 

för att ställa intervjufrågorna, medan den andra registrerade tiden och dokumenterade. Detta gav 

en fördel i efterarbetet då det fanns möjlighet att diskutera tolkningar efteråt (Christoffersen & 

Johannessen, 2015). Enligt Eriksson-Zetterqvist och Ahrne (2015) bidrar det till en trygghet för 

intervjupersonen och blir ett större fokus på frågorna om man genomför intervjun i en välkänd 

miljö för intervjupersonen. Vi valde därför att åka till de olika förskolorna för att genomföra 

intervjuerna. Innan varje intervju påbörjades fick respondenten läsa igenom Samtycke för 

deltagande (bilaga 3) samt skriva under Missivbrevet (bilaga 4). 

Genom att spela in intervjuerna blir det möjligt att få med allt som intervjupersonerna säger, 

intervjuerna kan transkriberas till analysen och det blir möjligt för respondenterna att kontrollera 

det som sagts, så som beskrivs av Bryman (2018). Detta såg vi som behjälpligt för vår studie och 

därför spelade vi in varje intervju med hjälp av två mobiltelefoner. De inspelade intervjuerna 

transkriberades sedan och för att göra citaten mer lättläsliga i resultatet skrevs de mer likt 

skriftspråk än talspråk, utan att ändra citatets innebörd. När samtliga transkriberingar var 

genomförda gick vi vidare till nästa steg Databearbetning och analys som följer här efter. 

4.4 Databearbetning och analys  

I studien användes en fenomenografisk ansats för att genomföra analysen. Den fenomenografiska 

analysen är uppdelad i fyra olika faser. Det centrala i denna typ av analys är att synliggöra likheter 

och skillnader i uppfattningarna som sedan skapar de olika beskrivningskategorierna. 
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Beskrivningskategorierna placeras sedan in i utfallsrummet, vilket är huvudresultatet, för en vidare 

systematisk analys (Larsson, 1986), se sidan 15. I Alexandersson (1994, s. 122) finns en 

schematisk bild över fenomenografins arbetsgång vilket illustreras i figur 1 här nedan. Företeelse 

är detsamma som fenomen. 

Figur 1 – Fenomenografisk arbetsgång, från Alexandersson (1994). 

I den första rutan kan man se att det handlar om att avgränsa ett fenomen som man vill studera 

närmare och i denna studie är fenomenet likvärdighet. Den andra rutan innehåller 

datainsamlingsmetoden vilket vi skrivit om under 4.3 Genomförande. Sista rutan visar de olika 

stegen i den fenomenografiska analysen, vilket bygger på de fyra analysfaserna som vidare 

kommer att presenteras för att få en djupare inblick i hur analysen för studien genomfördes. 

Fas 1 kallas för “Att bekanta sig med data och etablera ett helhetsintryck”. Detta är den inledande 

fasen och den bygger på att skapa ett helhetsintryck genom ett ostrukturerat läsande bland de 

transkriberade intervjuerna (Alexandersson, 1994). Det är inte i denna del som uppfattningarna 

visar sig till en början, men det är en start i ett sökande efter avgörande uttalanden för att avtäcka 

skillnader i innehållet från de olika intervjuerna (a.a.).  

Fas 2, “Att uppmärksamma likheter och skillnader”, blir mer systematisk när intervjuutsagorna 

ställs mot varandra för att på så sätt få syn på likheter och skillnader. I denna analysdel är 

fenomenet relevant och allt annat sorteras därför bort (Alexandersson, 1994). I vårt fall är 

fenomenet likvärdighet, där fokus varit på att se likheter och skillnader i förhållande till 

likvärdighet som frågeställningarna och studien bygger på. Det gäller att bearbeta materialet 

grundligt för att kunna komma in i ett arbete så att man upptäcker uppfattningar. Det kan leda till 

att ett arbete kan behöva läsas igenom flera gånger, eftersom det i detta skede gäller att veta vilket 

fenomen som är intressant för analysen (Larsson, 1986).  
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Fas 3, “Att kategorisera uppfattningar i beskrivningskategorier”, påbörjas när inte nya tolkningar 

kan göras. Därför skall nu beskrivningar kategoriseras i beskrivningskategorier och dessa ska 

skilja sig från varandra. De får inte överlappa eller svara på för vida uppfattningar så att de kan 

passa in i vilken kategori som helst. Dessa ska innefatta olika uppfattningar om samma innehåll 

som sker i en helhet och sammanställas i utfallsrummet, vilket är sista steget i Alexanderssons 

(1994) schematiska bild (se figur 1). Det vill säga för att få en gemensam struktur i utfallsrummet, 

så behövs det återges i en abstrakt form kallat beskrivningskategori som kommer från 

undersökningspersonernas bestämda uppfattningar (Alexandersson, 1994). 

Beskrivningskategorierna i denna studie placerades i två utfallsrum som utgörs utav studiens två 

frågeställningar, där det sammanlagt blev fem beskrivningskategorier per frågeställning. 

Fas 4, “Att studera den underliggande strukturen i kategorisystemet”, innebär att utfallsrummet 

som är huvudresultatet bildar en grund för en mer systematisk analys kring hur uppfattningar 

förhåller sig till varandra. I detta är ingen uppfattning mer värd och de ska därför inte rangordnas 

mellan varandra. Om det behöver rangordnas, ska det ske mot de yttre kriterium som finns, till 

exempel aktuell forskning (Alexandersson, 1994).  

4.5 Tillförlitlighet  

Enligt Bryman (2018) består tillförlitligheten i kvalitativa metoder av fyra delkriterier. Dessa 

delkriterier har legat till grund för vår studie och ska nu presenteras. Trovärdighet innebär att man 

garanterar att arbetet genomförts utefter de regler som forskningen ska följa samt att de som 

deltagit i studien fått godkänna det transkriberade materialet för att se om det överensstämde med 

vad de hade sagt i intervjun. Det sista är en sort respondentvalidering (Bryman, 2018). Då studien 

uppfyller samtliga krav anser vi således att trovärdigheten är hög. Överförbarhet svarar på 

huruvida resultatet kan användas i en annan kontext vid senare tidpunkt (Bryman, 2018). Resultatet 

för studien kan inte generaliseras till alla förskolor men det har heller inte varit syftet. Målet har 

istället varit att visa på variationen av uppfattningarna kring likvärdighet. Pålitlighet handlar om 

att skapa en fullständig och tillgänglig beskrivning av alla faser som studien har genomgått 

(Bryman, 2018). Därav har vi försökt vara så tydliga som möjligt i vår metodbeskrivning så att 

andra har möjlighet att studera samma sak, för att se om de får fram ett liknande resultat. Även om 

vi därför anser att studien har en hög tillförlitlighet, kan den ifrågasättas då det inte går att garantera 

att resultatet blir detsamma i en ny studie. Respondenternas kunskaper och erfarenheter kan 
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förändras, vilket resulterar i nya uppfattningar kring fenomenet. Möjlighet att styrka och 

konfirmera utgår från att inte låta personliga värderingar medvetet påverka arbetet på så vis att det 

influerar undersökningens utförande och slutsatser (Bryman, 2018).  Under studiens gång har vi 

därav medvetet försökt förhålla oss objektiva och istället försökt få vårt arbete att bygga på 

respondenternas utsagor. 

4.6 Etiska aspekter 

Under vår studie har vi tagit etiska överväganden och val i beaktning. Det centrala har varit 

individskyddskravet vilket innebär att ingen som deltar ska känna sig förödmjukad, kränkt eller 

utsättas för fysisk eller psykisk skada (Vetenskapsrådet, 2002). Vi har också utgått från de fyra 

forskningsetiska principerna som nu ska presenteras. Informationskravet innebär att vi 

informerade intervjupersonerna om vårt syfte med studien och deras uppgift och villkor i det hela. 

Vi poängterade också att deras deltagande är frivilligt och att de när som helst kan avbryta sin 

medverkan. Samtyckeskravet innebär att vi inhämtade samtycke från deltagarna då de själva har 

rätt att styra över sin medverkan. Detta innebär att deltagarna går med på att delta i studien. De får 

också veta hur länge deltagandet ska pågå samt på vilka villkor det sker. De har också rätt att 

avbryta deltagandet utan negativa påföljder. Konfidentialitetskravet innebär att vi avidentifierade 

alla deltagare och insamlade uppgifter (Vetenskapsrådet, 2002). Intervjupersonerna skrivs därför 

ut som respondenter och förskollärare i studien, där vi heller inte skiljer på de som deltagit. Valet 

av att använda respondenter istället för informanter beror på att studien handlar om 

intervjupersonernas egna uppfattningar samt åsikter och då ska de enligt Repstad (2007) kallas 

respondenter. Hade det varit så att intervjupersonerna gav information om faktiska förhållanden 

eller andras uppfattningar skulle de ha kallats informanter (a.a.). Nyttjandekravet som är den sista 

principen innebär att det insamlade materialet enbart kommer användas till vår studie och inte 

delges eller utlånas till någon annan forskning (Vetenskapsrådet, 2002). 
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5. RESULTAT 

I följande kapitel kommer resultatet av studien redovisas med utgångspunkt i studiens syfte: Syftet 

med studien är att undersöka hur förskollärare uppfattar likvärdighet i en förskolekontext. 

Respondenternas utsagor är sammanställda utifrån den fenomenografiska analysmetoden och 

resultatet utgörs av fem beskrivningskategorier per utfallsrum. I studien återfinns de två 

frågeställningar i varsitt utfallsrum och beskrivningskategorierna utgör en variation av 

uppfattningar om vad likvärdighet i förskolan innebär. Detta kommer även att exemplifieras 

genom citat från intervjuerna. 

5.1 Uppfattningar av begreppet likvärdighet 

Vid analysen av materialet framkom fem beskrivningskategorier för den första frågeställningen: 

Vad är förskollärares uppfattningar av begreppet likvärdighet? Dessa beskrivningskategorier är: 

1. Likvärdighet som att se till barnens intresse  

2. Likvärdighet som att se till barnens behov  

3. Likvärdighet som lika bemötande  

4. Likvärdighet som kvalitet  

5. Likvärdighet som rättvisa  

Beskrivningskategorierna kommer presenteras i utfallsrummet nedan. 

Beskrivningskategori 1. Likvärdighet som att se till barnens intresse 

I utsagorna från respondenterna framkom det att de ser fenomenet likvärdighet som att se till 

barnens intressen vilket citatet nedan är ett exempel på. 

Förskollärare 3: […] det här med att barnen själva får det inflytande över vad 

dom vill göra. Att man frågar barnen, till exempel när man har teman och så att 

man lyssnar på vad barnen har för intressen och hur dom vill gå vidare. Så att 

man arbetar utefter vad barnen har för intressen.  

 

En annan respondent uttrycker det såhär: 

Förskollärare 2: Likvärdighet i förskolan för mig är nog olikhet måste jag nog 

säga. Därför att alla barn har olika förutsättningar, olika intressen, olika 

erfarenheter. 
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Hos samtliga respondenter är uppfattningen att likvärdighet handlar om att utgå från den enskilde 

individens intressen då barnen är olika. 

 

Beskrivningskategori 2. Likvärdighet som att se till barnens behov 

Vid denna beskrivningskategori blir behov en utmärkande del i samtliga utsagor. 

Förskollärare 4: Men just vad likvärdighet på min förskola är för mig är väl det 

här, alltså det kompenserande att man tänker på varje barns behov och att man 

ska göra de bästa förutsättningarna för att det barnet ska utvecklas, utveckla sin 

potential på bästa sätt. 

Här anses fenomenet som att se till varje barns behov för att ge dem de bästa förutsättningarna till 

att utvecklas.  

Beskrivningskategori 3. Likvärdighet som lika bemötande 

Karakteristiskt i denna kategori är att en förskollärare beskrev fenomenet som att bemöta barnen 

lika i olika situationer. I citaten nedan förklarar respondenten att de tänker på hur de tilltalar pojkar 

och flickor.  

Förskollärare 1: Jo men vi försöker behandla alla lika, att man tänker på hur 

man tilltalar dem.  

Förskollärare 1: Vi ska behandla pojkarna och flickorna lika. Det spelar ingen roll 

om det är pojkar eller flickor, de ska ju ha samma möjligheter och rättigheter till 

att delta i olika saker. 

Det framkom även att respondenten uppfattar det som likvärdigt när man behandlar alla barnen 

lika i leksituationer. 

Förskollärare 1: Det är viktigt att jag sitter med och behandlar alla lika när jag är 

med i leken, för då blir det likvärdigt. 

Beskrivningskategori 4. Likvärdighet som kvalitet 

Innehållet i denna kategori innehåller beskrivningar där ett par förskollärare beskriver likvärdighet 

som att säkra en kvalitet inom förskolan.  
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Förskollärare 5: Likvärdighet, det tänker jag är att man säkrar en kvalitet inom 

förskolan. 

Ett annat uttalande från intervjuerna som visar på att fenomenet kopplas till kvalitet är det nedan. 

Förskollärare 4: Det ska vara en likvärdig kvalitet, eller lika kvalitet, när man 

jämför förskolor. 

Beskrivningskategori 5. Likvärdighet som rättvisa 

Denna kategori kännetecknas av att alla respondenter utom en beskriver att likvärdighet och 

rättvisa nästan kan ses som synonymt. Enligt respondenterna blir det rättvist när man arbetar 

likvärdigt och för att få det rättvist kan man därför inte behandla alla barn likadant, utan det måste 

ske utefter deras förutsättningar. Detta exemplifieras i citaten nedan. 

Förskollärare 2: Likvärdigt och rättvist går lite hand i hand för behandlar jag ett 

barn likvärdigt utefter deras förutsättningar så är det rättvist för det barnet, även 

om det innebär att man har andra förutsättningar och andra krav på ett annat barn, 

så är det ju också rättvist utifrån barnets erfarenheter och kunskaper och 

förutsättningar. 

En respondent talar om rättvisa och likvärdighet utifrån bild 2 i bilaga 1 och förklarar såhär: 

Förskollärare 4: Det här är begreppet rättvisa (pekar på bilden till höger). Så här 

får man olika förutsättningar och då blir resultatet rättvist. […] Så om man tänker 

så skulle ju rättvisa och likvärdighet kunna gå hand i hand egentligen. Alltså 

resultatet blir rättvist och då blir det likvärdigt. 

 

5.2 Beskrivningar av arbetet med likvärdighet 

Vid analysen av materialet framkom fem beskrivningskategorier för den andra frågeställningen: 

Hur beskriver förskollärare att de arbetar för en likvärdig förskoleverksamhet? Dessa 

beskrivningskategorier är: 

1. Anpassa miljön 

2. Dela upp barngruppen 

3. Följa styrdokumenten 
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4. Dokumentera och utvärdera 

5. Ge förutsättningar för kommunikation 

Beskrivningskategorierna kommer presenteras i utfallsrummet nedan. 

Beskrivningskategori 1. Anpassa miljön 

Denna kategori kännetecknas av att fyra av förskollärarna beskrev att de anpassar miljön för att 

uppnå en likvärdig förskoleverksamhet. De nämner dock olika anledningar till varför miljön ska 

anpassas. En anledning kan vara att alla barn har olika möjligheter och förutsättningar till lek.  

Förskollärare 5: Den tjejen kanske inte riktigt kommer in i leken och då får vi 

kanske anpassa antingen gruppen eller lekmiljön eller vårat sätt att vara med. 

En annan anledning kan vara att alla barn ska få samma möjligheter på förskolan, oberoende av 

kön.  

Förskollärare 4: Vi har inga speciella tjejhörnor och killhörnor men det är väl 

ingen som har så nuförtiden. Men att det är okej att pröva allting, vi uppmuntrar 

alla att pröva. 

Det kan också vara på grund av att barnen har olika behov som man vill ta hänsyn till. 

Förskollärare 2: Vi har ju de barn som har ett större rörelsebehov och då 

försöker vi tillgodose det och vi har barn som behöver ha en liten vrå att krypa 

in i och då har vi försökt tillvarata det i miljön. Jag tycker att vi tänker mycket 

på barnens bästa alltså det enskilda barnets bästa också. 

Den sista anledningen som visade sig i analysarbetet var att man anpassar materialet i miljön 

utifrån ålder på barnen. 

Förskollärare 1: Vi arbetar väldigt olika mellan avdelningarna. Om man bara 

tänker på material som vi erbjuder har vi inte riktigt samma material. Då tänker 

vi lite åldersmässigt på materialet. 

Beskrivningskategori 2. Dela upp barngruppen 

Utsagorna i denna kategori utmärks av att tre av förskollärarna delar barngruppen i mindre grupper 

när det finns möjlighet under dagen. Det kan till exempel vara vid lek, samling eller under tiden 

man arbetar med ett projekt inom förskolan. En respondent uttryckte att de brukar dela in 
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grupperna efter främst ålder, men också med hänsyn till barnens behov och intressen. Det framkom 

också flera anledningar till varför man ska dela upp barngruppen vilket respondenten förklarar i 

citatet nedan. 

Förskollärare 2: Grundtanken i det är att man ska ge barnen möjlighet att få syn 

på lärandet och deras utveckling och kunskap och så lite lättare när man jobbar i 

de mindre än när man är i de stora. […] Men tanken är ju att man ska kunna få 

liksom lite den här kvaliteten så, få tid att lyssna in och talutrymme och vi ska få 

tiden till att observera och dokumentera tillsammans. Så det är ju en av de största 

anledningarna till att vi jobbar så. 

Beskrivningskategori 3. Följa styrdokumenten 

Utsagorna i denna kategori innehåller beskrivningar där samtliga respondenter uttrycker att man 

kan uppnå en likvärdighet genom att följa styrdokumenten. I följande citatet relaterar respondenten 

till en likvärdighet mellan alla förskolor i hela landet. 

Förskollärare 1: Men sen blir det en likvärdighet när man jobbar med läroplanen, 

för det gör vi ju alla. 

Respondenterna beskriver också att de ser styrdokumenten som ett stöd i sitt pedagogiska arbete, 

vilket exemplifieras i citatet nedan.  

Förskollärare 3: Jag tänker att det är viktigt att man utgår från läroplanen och 

skollagen. Och att all planering man gör, att man har läroplanen som stöd för att 

det ska bli en likvärdig utbildning för alla. 

Det nya avsnittet i förskolans läroplan som belyser likvärdighet och vad begreppet innebär ser 

förskollärarna som behjälpligt för en mer likvärdig förskoleverksamhet.  

Förskollärare 5: Det är vårt uppdrag att följa läroplanen. Det är en ganska stor bit 

som man ska dra. Då är det nog en hjälp för förskollärarna, att man får in det i 

läroplanen. 

Beskrivningskategori 4. Dokumentera och utvärdera 

Det som kännetecknar denna kategori är att tre av förskollärarna beskriver att en förutsättning för 

arbetet mot en likvärdighet i förskolan är att dokumentera och utvärdera sitt arbete. Utvärderingar 

stödjer förskollärarna i hur de ska gå vidare på ett sätt som blir bra för alla barn. 



20 
 

Förskollärare 3: Men det är ju att man hela tiden utvärderar arbetet och ser, hur 

går vi vidare här för att det ska passa och bli bra för alla barn? 

Pedagogisk dokumentation beskrivs också som ett grundläggande verktyg för arbetet med 

likvärdighet bland barnen, vilket exemplifieras i citatet nedan.  

Förskollärare 2: Vi som jobbar jättemycket med pedagogisk dokumentation och 

observationer där man ser barns olika intressen och anpassar vårat projekt efter 

deras intressen och kunskapsbehov och då känner jag att vi tittar på barnet som 

barnet. 

Beskrivningskategori 5. Ge förutsättningar för kommunikation 

Karakteristisk för denna kategori är tre respondenters beskrivningar av att ge alla barn 

förutsättningar för kommunikation. Två förskollärare nämner tecken som ett verktyg för detta. 

Förskollärare 2: Man har ju lyft lite det här med teckenspråk och sådana saker 

och det är ju också ett sätt att göra likvärdighet för barnen. Genom möjligheten 

att kommunicera trots att man kanske inte har språket. 

Förskollärare 4: Vissa barn behöver vi kanske använda tecken till för att det 

barnet ska förstå och då använder vi det kanske till hela gruppen. Men just för att 

man ska ge barnet samma förutsättningar. 

Bildstöd är ett annat verktyg som respondenterna beskriver att de använder sig av för ökad 

likvärdighet. 

Förskollärare 3: Jag tänker en sån här sak som att man använder bildstöd för dom 

barnen som behöver det. Det är ju att bidra till likvärdighet tänker jag. Att alla 

barn ska få ha rätt att förstå och kommunicera 
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6. DISKUSSION 

I följande kapitel kommer studiens resultat att diskuteras, följt av en metoddiskussion kring de val 

som gjorts gällande de metoder som använts i studien. Som avslutning i kapitlet kommer slutsatser 

och förslag på vidare forskning presenteras. 

6.1 Resultatdiskussion 

Resultatet kommer diskuteras i förhållande till studiens syfte och frågeställningar, hur 

förskollärare uppfattar likvärdighet i en förskolekontext. Frågeställningarna handlar om hur 

förskollärarna uppfattar begreppet likvärdighet samt hur de arbetar för en likvärdig 

förskoleverksamhet.  

De fem beskrivningskategorierna i utfallsrum 1 innehåller vad förskollärarna har för uppfattningar 

av fenomenet och svarar därför an på den fenomenografiska vad-aspekten. Lindblom (2019) anser 

att det finns fyra olika sätt att tolka jämlikhetsbegrepp på och i våra respondenters utsagor har vi 

också kunnat urskilja två av dessa, nämligen strikt jämlikhet och tillräcklighet. Gemensamt för 

Kategori 1 och 2 är att dessa har med tillräcklighet att göra då utsagorna i dessa kategorier handlar 

om att se till alla barns intresse och behov, vilket medför att alla barn får olika mycket av det som 

är viktigt. Kategori 3 och 4 har istället med strikt jämlikhet att göra. I Kategori 3 beskriver en 

förskollärare att man ska behandla pojkar och flickor lika, att man ska tilltala barnen lika samt 

behandla barnen lika i leken. Respondenten anser alltså att det blir likvärdigt när alla barnen får 

lika mycket av något, vilken strikt jämlikhet innebär (Lindblom, 2019). I Kategori 4 handlar det 

också om att det ska vara lika mycket av något och i detta fall beskriver ett par respondenter att 

alla förskolor ska ha lika kvalitet. Kategori 5 blir svårt att placera in i någon specifik tolkning då 

kategorin karakteriseras av att förskollärarna ser likvärdighet som synonymt med rättvisa. 

Tolkningen man har av likvärdighetsbegreppet är alltså densamma som rättvisebegreppet och 

därför kan Kategori 5 gå in under samtliga av de tolkningar Lindblom (2019) beskriver. 

I resultatet framgår olika uppfattningar om fenomenet, där respondenternas uppfattningar beror på 

hur de förstår begreppet. Vi anser att variationen av uppfattningarna beror på att fenomenet kan 

förstås på flera olika sätt, vilket styrks av Englund och Quennerstedt (2008) då de skriver att 

likvärdighet har en “performativ funktion” och är öppet för flera olika tolkningar. Vilket bekräftas 

av att ett par respondenter själva uttryckte att det finns flera olika sätt att tolka fenomenet på. Det 
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var svårt att få tillgång till respondenter som ville ställa upp på en intervju och under de intervjuer 

som genomfördes upplevde vi en viss osäkerhet hos respondenterna när de skulle berätta om 

fenomenet. En respondent uttryckte ”Man säger att det ska vara en likvärdig förskola, men vad 

innebär det?”. Osäkerheten tror vi beror på att respondenterna själva inte har en klar definition av 

vad likvärdighet innebär och att det därför känns svårt och lite känsligt att tala om det. Vi tycker 

inte detta är så konstigt då begreppet är öppet för tolkning och i stort sätt samtliga respondenter 

berättade också att det är ett begrepp som kommit in sent i deras yrkesliv. Ingen av respondenterna 

läste om likvärdighet under sin förskollärarutbildning och det kan bero på att det börjat tillämpas 

i olika sammanhang i skolans värld först runt 1980- och 1990-talet (Englund & Quennerstedt, 

2008). Vi tror att det tog ett tag innan begreppet likvärdighet började tillämpas i både pedagogiska 

utbildningar och förskolor och då samtliga respondenter utbildade sig för mer än 10 år sedan var 

det antagligen inte lika aktuellt då. 

En annan faktor som vi tror påverkat att förskollärarna inte har en tydligare definition av begreppet 

likvärdighet kan vara att samtliga respondenter inte samtalat om just likvärdighet med arbetslaget. 

Detta kan vi se stämmer överens med det Skolinspektionen (2018) kommit fram till, att 

läroplansuppdraget inte till fullo implementerats i förskolan samt att innebörden i 

skollagsbestämmelserna inte har diskuterats och tolkats. Enligt Vetenskapsrådet (2015a) är det 

viktigt med kompetensutveckling för förskolepersonalen då deras förhållningssätt är av stor vikt 

för barnens möjlighet till en likvärdig förskolevistelse. Alla barn ska ha rätt till en likvärdig 

förskola med kompetent och kunnig förskolepersonal som har rätt förutsättningar att möta varje 

barn och därmed hålla en hög pedagogisk kvalitet. Vi ser samtal och diskussioner inom arbetslaget 

som en form av kompetensutveckling och tror att förskollärarnas definition av begreppet hade varit 

tydligare om de samtalat om fenomenet. Ett par förskollärare nämnde dock att begreppet ska 

diskuteras i arbetslaget i och med den nya revideringen av förskolans läroplan som börjar gälla i 

juli 2019 och som innehåller ett eget avsnitt om likvärdig utbildning (Skolverket, 2018). Här såg 

vi en skillnad mellan kommunerna då dessa respondenter fått till sig från sin förskolechef att den 

reviderade läroplanen ska gås igenom i arbetslaget, medan resterande inte nämnde detta. 

Innan studien tänkte vi att det var en förutsättning att diskutera likvärdighet i arbetslaget för att 

gemensamt arbeta mot en likvärdig förskoleverksamhet, då begreppet kan tolkas på så många olika 

sätt (Englund och Quennerstedt, 2008). Samtliga förskollärare beskrev dock att de genom samtal 
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om barnsyn och förhållningssätt kunde se att arbetslaget har en liknande syn på likvärdighet då de 

anser att arbetslaget uppfattar fenomenet på liknande sätt som de själva. Flera förskollärare ansåg 

också att pedagogerna på förskolan kan arbeta mot samma likvärdiga mål, fast nå dit på olika sätt. 

Även i Prop. 2009/10:165 står det skrivet att det finns olika sätt att nå de mål som finns fastställda 

i skollagen, men hänsyn ska alltid tas till barnens olika behov och förutsättningar. Detta anser vi 

visar att man i arbetslaget kan ha ett liknande synsätt på begreppet likvärdighet även om man inte 

diskuterat vad det innebär för var och en. Däremot uttryckte samtidigt samtliga respondenter att 

det nya avsnittet om likvärdighet i förskolans reviderade läroplan (Skolverket, 2018) är relevant 

då de sett ett behov av att förtydliga begreppet likvärdighet. Enligt vissa förskollärare behöver 

begreppet också lyftas och diskuteras i arbetslaget, så man får en fördjupad förståelse för vad 

fenomenet betyder. Det visar på en osäkerhet kring begreppet och arbetet med likvärdighet. Å ena 

sidan tycker respondenterna att arbetslaget har en gemensam syn på likvärdighet, å andra sidan ser 

man ett behov av att förtydliga vad begreppet innebär. Om det stämmer som Lindblom (2019) 

skriver, att man måste ha en klar definition av vad likvärdighet innebär för att kunna arbeta mot 

en likvärdig förskoleverksamhet, borde det samtidigt vara lika viktigt att arbetslaget har en klar 

gemensam definition för att kunna sträva mot det.  

Under analysen kunde vi se att förskollärarnas uppfattningar av fenomenet stämde överens med 

hur de arbetade för en likvärdig förskoleverksamhet. En respondent förklarade likvärdighet som 

att se till barnens behov och när respondenten förklarade hur de arbetar för en likvärdig 

förskoleverksamhet gav den exemplet att de ändrat i miljön för att något barn behöver en lugn vrå 

att krypa in i. I SOU 1997:157 poängteras att det är viktigt att man som pedagog är medveten om 

miljöns betydelse för lärandet och det kan vi genom detta se att denna förskollärare tagit till sig. 

En annan respondent uppfattade likvärdighet främst som att ge alla barn förutsättningar för 

kommunikation och när respondenten förklarade hur de arbetar för en likvärdig 

förskoleverksamhet, gav den exemplet att de använder tecken och bildstöd. Detta är ytterligare ett 

exempel på att fenomenet stämmer överens med arbetssättet.  

I analysen visade det sig att en förskollärare ansåg att man ska behandla alla barn lika i leken, 

medan en annan förskollärare ansåg att man ska behandla barnen olika då alla barn har olika behov 

och intressen. Vår tolkning är att det beror på att förskollärarna uppfattar begreppet likvärdighet 

på olika sätt och därför sätter in olika åtgärder i vissa situationer. Detta stämmer överens med det 
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som Erikson och Unemo (2019) kommit fram till, nämligen att innebörden man ger begreppet 

likvärdighet påverkar vilka åtgärder som sätts in och anses vara effektiva. Vi kan se både för- och 

nackdelar med att åtgärderna som sätts in beror på vilken innebörd förskolläraren ger begreppet 

likvärdighet. Fördelen är att rätt åtgärder kan sättas in och nackdelen är att fel åtgärder kan sättas 

in, då förskollärarens uppfattningar av begreppet är avgörande för hur man bemöter barnen. Här 

menar Skolinspektionen (2017) också att det skiljer sig mellan olika förskolor i hur det 

pedagogiska arbetet organiseras samt genomförs och att det kan få konsekvenser för barnen som 

vistas i förskolan. Vår tolkning är att det bidrar till den varierande och bristande kvalitén man kan 

se i dagens förskola (Skolinspektionen, 2018) och då kunskapsskillnader mellan barnen bara blir 

större och större ju längre upp i skolsystemet man kommer (Alexander, Entwisle & Olson, 2007) 

anser vi det vara av stor vikt att finna ett sätt att utvärdera och jämföra förskolornas likvärdighet.  

Sannolikt skulle en allmän definition av fenomenet underlättat likvärdighetsarbetet. Utifrån 

resultatet undrar vi dock om det är möjligt att precisera likvärdighet mer än så det förklaras i bland 

annat skollagen och förskolans läroplan då alla verksamheter ser olika ut. Alla förskolor har olika 

förutsättningar och behov utifrån till exempel barngrupp och förskolepersonalens kompetens. Det 

är nog istället så att begreppet behöver diskuteras mer i arbetslaget så att alla kan få en gemensam 

definition på det och därmed ett gemensamt mål att sträva mot. Snart implementeras den nya 

läroplanen och det innebär att alla förskolor ska kunna erbjuda barnen en likvärdig utbildning 

(Skolverket, 2018). 

6.2 Metoddiskussion  

Eftersom vi undersökt förskollärares uppfattningar kring ett fenomen, i detta fallet likvärdighet, 

ser vi valet av att använda oss av semistrukturerade intervjuer som lämpligt för vår studie. Under 

intervjuerna kunde förskollärarna tala mer fritt och utveckla sina svar. Vi studentforskare hade 

också möjlighet att lägga till följdfrågor vilket gav oss ett mer omfattande material än om vi varit 

låsta till frågorna i intervjuguiden. En negativ konsekvens som vi uppmärksammade under 

intervjuerna var dock att både respondenterna och vi kom ifrån syftet ibland och in på andra 

områden som inte var relevanta för studien, vilket är en risk som även lyfts av Eriksson-Zetterquist 

och Ahrne (2015). Här var det en fördel av vi båda två deltog under samtliga intervjuer då den 

andra kunde leda samtalet tillbaka till syftet igen. Vi upplevde också att den som höll i intervjun 

ibland blev lite låst vid frågorna i intervjuguiden och glömde ställa följdfrågor som fördjupade 
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samtalet. Här såg vi ytterligare en fördel med att vara två, då den som hade ansvar för tiden och 

dokumenterade kunde inflika och komma med följdfrågor istället. I vår intervjuguide hade vi också 

stimulimaterial i form av utdrag från läroplanen, fiktiva påståenden och bilder (se bilaga 1). 

Tankarna som uppstod kring dessa berikade vårt material då det kom fram ytterligare uppfattningar 

och nya vinklar kring fenomenet. Vi upplevde det som att vissa påståenden fick respondenterna 

att verkligen tänka till och fundera över hur de tänker kring dem och det var detta vi ville uppnå 

för att mer på djupet förstå hur de uppfattar fenomenet. 

Vi kände aldrig att vi uppnådde den mättnadskänsla som Eriksson-Zetterquist och Ahrne (2015) 

pratar om att man känner när man genomfört tillräckligt många intervjuer. Vid varje intervju visade 

sig fler uppfattningar och arbetssätt, men på grund av tidsbristen hann vi inte genomföra fler än 

fem intervjuer. Hade fler intervjuer genomförts hade vi fått ett ännu mer omfattande material och 

ökat trovärdighet för studien ytterligare. 

Under analysarbetet har vi använt oss av den fenomenografiska ansatsen som består av fyra olika 

faser (Alexandersson, 1994). Det har varit passande för vår studie då vi inte varit ute efter rätta- 

eller felaktiga svar, utan respondenternas uppfattningar och det är det som fenomenografin handlar 

om (Larsson, 1986). Vi valde också att genomföra enskilda intervjuer istället för fokusgruppsamtal 

som vi varit inne på från början, då det genom enskilda intervjuer blir tydligare vad den enskilde 

förskollärarens uppfattningar är (Eriksson-Zetterquist & Ahrne, 2015). Vi ansåg det som mest 

lämpligt då det stämde överens med både syftet och ansatsen. Men trots detta var det svårt att få 

fram beskrivningskategorierna då vi till en början upplevde att respondenternas svar kunde passa 

till båda frågeställningarna. Vi fick gå tillbaka och läsa om den fenomenografiska analysmetoden 

och insåg då att vi behövde genomföra Fas 2 - “Att uppmärksamma likheter och skillnader” 

(Alexandersson, 1994), ännu en gång. Efter att ha läst igenom och analyserat transkriberingarna 

flera gånger blev det tydligare för oss hur de olika beskrivningskategorierna skulle utformas. 

Då vi ville få fram en så stor variation som möjligt i respondenternas uppfattningar 

(Alexandersson, 1994) byggde första steget i vårt urval på att förskollärarna skulle vara från olika 

förskolor samt olika kommuner. Detta upplever vi bidrog till fler uppfattningar och ett mer 

omfattande material då vår upplevelse är att förskolläraren kopplade fenomenet till sin egen 

barngrupp eller till hur de jobbar i kommunen. Arbetade respondenten till exempel på en förskola 

med flera barn med annat modersmål beskrev de främst likvärdighet som att alla barn ska ha rätt 
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till kommunikation och arbetade förskolläraren i en kommun där man implementerar den nya 

läroplanen för förskolan ser man läroplanen som ett stöd i att det ska bli likvärdigt mellan 

förskolor.  

Hade vi genomfört vår studie igen hade vi troligtvis genomfört test-intervjuer innan de gällande 

intervjuerna började genomföras. Genom dem hade vi kunnat öva på att hålla oss till syftet samt 

ställa relevanta följdfrågor. Vi skulle också ha blivit uppmärksamma på hur våra intervjufrågor 

kunde tolkas och om någon fråga borde förtydligas. Under intervjuernas gång upptäckte vi att en 

intervjufråga kunde tolkas väldigt olika och var svår att förstå, nämligen Tänker du att man kan 

arbeta pedagogiskt på olika sätt även om man har samma synsätt på begreppet likvärdighet? (se 

bilaga 1). Hade vi genomfört test-intervjuer hade frågan kunnat omformuleras så att den blivit 

tydligare och därför mer relevant för resultatet.  

6.3 Slutsatser 

Under analysarbetet framkom det att samtliga respondenter har sin egen uppfattning av vad 

begreppet likvärdighet innebär och kan ge flera exempel på hur de arbetar för en likvärdig 

förskoleverksamhet. Vi har kunnat se att de främst kopplar begreppet och hur man kan arbeta för 

en likvärdig förskoleverksamhet till sin egen verksamhet, men de har även förklarat det utifrån 

andra aspekter. Uppfattningarna kring fenomenet har varit relativt lika för de olika respondenterna 

då samtliga kopplar det till att se till barnens behov och intressen. Det har dock skiljt sig i vissa 

avseenden då en respondent uppfattar likvärdighet som att behandla barnen lika. Det har också 

framkommit att likvärdighet kan ses som synonymt med rättvisa och att likvärdighet innebär att 

säkra en kvalitet inom förskolan, vilket visar på hur viktigt begreppet är. 

Sammanfattningsvis kan vi dra slutsatsen att begreppet likvärdighet behöver lyftas mer i förskolan. 

Även om vi kan se att de arbetar likvärdigt enligt de utsagor som framkommer är det ändå relevant 

att samtala och reflektera tillsammans över den gemensamma uppfattningen kring det, då samtliga 

respondenter uttryckt att de inte diskuterat begreppet i arbetslaget ännu. Ett par av förskollärarna 

förklarade att de ska diskutera fenomenet i och med att det fått ett eget avsnitt i förskolans 

reviderade läroplan (Skolverket, 2018). Vi anser att det är relevant att alla följer deras exempel då 

samtliga förskollärare samtidigt uttryckte att de kan se ett behov av att förtydliga begreppet då det 

precis som Englund och Quennerstedt (2008) påstår är ett begrepp som kan tolkas på många olika 

sätt. Flera av respondenterna hade svårt att själva förklara fenomenet och det tycker vi visar på att 
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det behöver diskuteras kring så att det blir tydligt för var och en vad det faktiskt innebär. Som vi 

nämnt innan skriver också Skolinspektionen (2018) att flera förskolor inte till fullo har 

implementerat läroplansuppdraget och att innehållet i skollagsbestämmelserna inte har diskuterats 

och tolkats. Likvärdighet är en del i både läroplanen samt skollagen och detta tycker vi styrker att 

likvärdighet är ett begrepp som måste lyftas mer i arbetslaget. 

6.4 Vidare forskning 

Förslag på vidare forskning är att genomföra vår studie en gång till men med skillnaden att man 

skulle intervjuat fler förskollärare. Som vi nämnt tidigare kände vi aldrig den mättnadskänsla som 

Eriksson-Zetterquist och Ahrne (2015) pratar om att man känner när man genomfört tillräckligt 

många intervjuer, då nya uppfattningar visade sig hela tiden. Genom fler intervjuer anser vi att fler 

uppfattningar visat sig och detta hade gjort studien ännu mer tillförlitlig. Därför anser vi att studien 

är värd att genomföras en gång till fast med fler respondenter. Den nya läroplanen för förskolan 

börjar också gälla 1 juli 2019 (Skolverket, 2018) och skulle studien genomföras när läroplanen 

blivit ordentligt implementerad skulle man kunna jämföra med vår studie för att se om 

uppfattningarna skiljer sig åt. Man hade också kunnat inkludera barnskötare och personal utan 

pedagogisk inriktning i en studie då dessa tillsammans med förskollärarna utgör ett arbetslag på 

förskolan. Det hade varit spännande att se om variationen blivit annorlunda och om 

uppfattningarna hade skiljt sig mellan förskollärare, barnskötare och personal utan pedagogisk 

utbildning.  
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8. BILAGOR  
 

8.1 Bilaga 1 (4) Intervjuguide 

Intervjuguide 

Intervjufrågor: 

• Ålder, utbildningsort, utbildningens längd, år som verksam förskollärare, hur ser 

arbetslaget ut på din avdelning, ålder på barn, kort presentation av barngruppen.  

 

• Vad är likvärdighet i förskolan för dig? 

• Hur arbetar ni med likvärdighet utefter de organisatoriska förutsättningar som finns på er 

förskola? 

- Kan du ge några exempel? 

 

• Upplever du att ni i arbetslaget har samma synsätt på begreppet likvärdighet? 

• Tänker du att man kan arbeta pedagogiskt på olika sätt även om man har samma synsätt 

på begreppet likvärdighet? 

- Kan du ge några exempel? 

 

• Har din uppfattning av likvärdighet förändrats under din verksamma tid som 

förskollärare? 

- På vilket sätt? 

• Har du någon gång under din tid som förskollärare upplevt att ditt arbete inte resulterat i 

en likvärdighet? 

- Kan du ge några exempel? 

- Vad kan det ha berott på? 

 

• Vad tror du ligger bakom att likvärdighet framskrivs tydligare i den nya revideringen av 

förskolans läroplan? 
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- Tror du detta kommer göra någon skillnad för arbetet med likvärdighet i förskolan? 

 

• Tillför stimulimaterial för reflektion. 

Stimulimaterial: 

Läroplanen: 

• “Förskolan ska aktivt och medvetet främja alla barns lika rättigheter och möjligheter, 

oberoende av könstillhörighet.” (Skolverket, 2018, s.7). 

Påståenden: 

• “Det går inte att arbeta både likvärdigt och rättvist.” 

• “Det är viktigt att alla barn sitter stilla och deltar i samlingen, låter vi ett barn göra något 

annat måste vi tillåta alla att göra det.”  

• “Likvärdighet innebär att behandla alla barn lika.” 

• “När vi genomför en aktivitet på förskolan är det viktigt att alla barn har möjlighet att 

delta.” 

Bilder: 

 

Bild 1, Stimulimaterial. Hämtad från: https://peterals.wordpress.com/2018/10/11/utkastet-till-

natiuon/likvardighet/.  
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Bild 2, 

Stimulimaterial. Hämtad från: http://hemmaforaldrar.blogspot.com/2017/04/ansvaret-att-losa-problemen-

i-manga.html.  

Avslutning: 

• Har du något du vill tillägga eller utveckla innan vi avslutar? 
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8.2 Bilaga 2 (4) Informationsmejl 
 

Hej!  

Vi heter Julia Vändal och Ann-Caroline Lundqvist och genomför en studie i kursen 

“Examensarbete för förskollärare” inom förskollärarprogrammet vid Jönköpings Universitet. Vi 

söker verksamma och utbildade förskollärare som kan tänka sig att delta i vår intervjustudie kring 

likvärdighet. Därför har vi valt att kontakta fem olika kommuner, varav er är en av dessa. Vi vill 

få kontakt med en förskollärare per kommun och undrar om du kan hjälpa oss att få kontakt med 

någon som har möjlighet att ställa upp? Intervjun kommer äga rum någon gång under v.16 och vi 

kommer ut till verksamheten och genomför den. Tidsåtgång beräknas vara 45 minuter.   

Har ni några frågor är ni varmt välkomna att höra av er!  

 

Med vänliga hälsningar  

Julia och Ann-Caroline 
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8.2 Bilaga 3 (4) Samtycke för deltagande 

 

Samtycke för deltagande 

 

Studien utgår från Vetenskapsrådets fyra forskningsetiska principer. Dessa 

principer beskriver rättigheterna för er som deltar. Genom att skriva under 

denna blankett samtycker Du till deltagande i denna studie. 
 

Informationskravet innebär att vi kommer informera er intervjupersoner om vårt syfte med studien 

och er uppgift och era villkor i det hela. Deltagande är frivilligt och ni kan när som helst avbryta 

er medverkan.  

Samtyckeskravet innebär att vi inhämtar samtycke från er deltagare då ni själva har rätt att styra 

över er medverkan. Det handlar om ifall ni ska delta, hur länge ni ska delta och på vilka villkor 

deltagandet sker. Ni har också rätt att avbryta deltagandet utan negativa påföljder.  

Konfidentialitetskravet innebär att vi kommer avidentifiera alla er deltagare samt alla insamlade 

uppgifter. Ni kommer därför benämnas som Förskollärare 1–5. Dessutom kommer det insamlade 

materialet förvaras på ett säkert sätt så att till exempel stöld förhindras.  

Nyttjandekravet innebär att det insamlade materialet enbart kommer användas till vår studie och 

inte delges eller utlånas till någon annan forskning. 

 

Hur går studien till? 

Metoden för att samla in material för studien sker genom fem individuella intervjuer med 

verksamma förskollärare. Valet grundar sig i att vi är intresserade av förskollärares enskilda 

uppfattningar och tankar, utan påverkan från andra.  

Intervjuerna kommer att spelas in som ljudfil för att vi studentforskare ska kunna transkribera och 

analysera materialet. 

Hur får jag information om studiens resultat? 

Alla som intervjuas har rätt att läsa det transkriberade materialet för att se om det överensstämmer 

med verkligheten. När studien är godkänd på den slutliga examinationen kommer den att 

publiceras på www.diva-portal.org och de deltagande förskollärarna kommer då bli meddelade om 

studiens titel så de kan ta del av resultatet. 

 

 

 

http://www.diva-portal.org/
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8.3 Bilaga 4 (4) Missivbrev 

 

Förskollärarutbildningen - Examensarbete LEFP17 – V19 

 

Ann-Caroline Lundqvist och Julia Vändal genomför en studie i kursen Examensarbete inom 

ramen för förskollärarprogrammet vid Jönköping University. Övergripande fokus i studien är att 

undersöka pedagogiska och didaktiska frågor rörande förskolans policy och praktik. Mer 

specifikt handlar denna studie om förskollärares uppfattningar av begreppet likvärdighet. 

Studenterna genomför denna studie i syfte att (a) bidra till kunskap om förskolan och dess 

verksamhet; (b) får erfarenhet av att genomföra empirisk forskning inom utbildning och 

undervisning; och (c) fullgöra kraven för att bli examinerad från förskollärarprogrammet på 

Högskolan för lärande och kommunikation vid Jönköping University.  

Om du accepterar att delta i denna studie kommer du bli involverad i följande 

forskningsaktivitet: 

− Samtalar med studentforskarna i informella individuella intervjuer.  

 

Du har din fulla rätt att avbryta ditt deltagande och därmed ta tillbaka samtycke när som 

helst och av vilken orsak som helst. 

 

Om du har frågor gällande den här undersökningen och/eller ditt deltagande, vänligen kontakta 

kursansvarig, Ann Ludvigsson (ann.ludvigsson@ju.se) eller examinator, Carin Falkner 

(carin.falkner@ju.se).  

Om du accepterar ditt deltagande, vänligen skriv under nedan. 

 

___________________________ 

Datum 

 

___________________________                                     ___________________________      

Deltagarens signatur                                                            Deltagarens namnförtydligande 

 

___________________________                                     ___________________________     

Studentens signatur                                                            Studentens namnförtydligande 

 

___________________________                                     ___________________________     

Studentens signatur                                                            Studentens namnförtydligande 

mailto:ann.ludvigsson@ju.se
mailto:carin.falkner@ju.se

