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Sammanfattning 

Den här studien syftar till att undersöka åtta förskolors likabehandlingsplaner för att ta reda på hur de 

talar om ”en förskola för alla” och likvärdighet i den pedagogiska verksamheten. Jag redogör en 

definition av ”en förskola för alla” som kommer att användas genom min studie. Jag har använt mig av 

kritisk diskursanalys när jag granskat de olika likabehandlingsplanerna och utifrån den teori och 

metodiken använt mig av olika begrepp som jag anser tillämpbara i min studie, utifrån definitionen av 

”en förskola för alla”. I de olika likabehandlingsplanerna finner jag att det inte finns något klart sätt att 

tala om hur man ser på ”en förskola för alla” eller hur man talar om likvärdig verksamhet. Resultatet 

visar olika saker som, för studien relevanta, för att leva upp till ”en förskola för alla” och slutsatsen 

kretsar kring hur de olika tolkningsmöjligheterna påverkar realiseringen av en likvärdig pedagogisk 

verksamhet och ”en förskola för alla” i koppling till de granskade likabehandlingsplanerna.  
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Förord 

Jag har under min utbildning kommit i kontakt med begreppet ”en skola/förskola för alla” som innebär 

att alla barn ska erbjudas en likvärdig vistelse i förskolan. I teorin handlar ”en förskola för alla” om 

hur alla barn har samma rätt till en likvärdig förskola, vilket jag personligen upplever som nödvändigt 

och relevant för att skapa en förskoleverksamhet som kan leva upp till förskolans uppdrag. Men enligt 

personlig erfarenhet har jag upptäckt att det i verksamhetsarenan är problematiskt och svårt att sträva 

efter i det praktiska arbetet. Min erfarenhet av ”en förskola för alla” baserar sig på mina egna 

upplevelser från vistelser i förskolans verksamhet och samtal med föräldrar till barn i förskolan. När 

jag skulle välja mitt intresseområde för min uppsats föll det sig då naturligt att undersöka hur förskolor 

tolkar begrepp som ”en förskola för alla” och likvärdighet. Att få ökad förståelse för tolkningen av 

begrepp som ”en förskola för alla” kan i längden ge en ökad förståelse för sättet att realisera, eller 

problematiken i realiseringen av, ”en förskola för alla”.  

Studier kring likvärdighet i den pedagogiska verksamheten och ”en förskola för alla” blir relevanta 

och högst aktuella i koppling till dagens samhällsproblematik angående flyktingfrågan och den stora 

flyktingkrisen som pågår i världen och Sverige. Genom att det anländer flera barn från olika bakgrund 

och med andra förutsättningar, där förskolan blir familjernas första inträde i det svenska samhället, så 

skapas en press på förskolan att leva upp till styrdokument om att alla barn som vistas på förskolan har 

samma rättigheter till en likvärdig verksamhet som skapar möjligheter för utveckling och lärande.  

Jag vill rikta ett tack till min handledare för stöd och korrekturläsning i skrivandet av mitt 

självständiga arbete.  

Louise Helmersson 
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Inledning 

Förskolans uppdrag är vårt ansvar. Vi på Förskollärarprogrammet går en yrkesutbildning där vi, när vi 

tagit examen, kan arbeta med det vi drömt om under hela vår utbildning. Det många kanske glömmer 

bort eller inte tänker på är att vi har ett ansvar, ett ansvar för alla de barn som vistas i förskolans 

verksamhet. Detta ansvar står beskrivet i en rad olika dokument, så som skollagen och läroplanen för 

förskolan. I uppdraget som står beskrivet i Läroplanen för förskolan, Lpfö 98 (Skolverket 2010), talar 

man om omsorg, fostran och lärande som tillsammans ska prägla den pedagogiska omsorgen. Det är 

vårt uppdrag att se till att förskolan ger alla barn möjlighet att utvecklas efter sina egna förutsättningar 

(Skolverket 2010, s. 5). Barnen som vistas på förskolan ska garanteras en verksamhet som anpassas 

efter barnen, det betyder att det inte får bli tvärtom. Det ligger i förskollärarens ansvar att 

verksamheten ständigt förändras efter barnen som tillfälligt eller varaktigt befinner sig behov av 

särskilt stöd och övriga barn utan behov av särskilt stöd (Skolverket 2010, s. 5). Det är innebär inte en 

pedagogisk verksamhet som ska anpassas efter några barn, många barn eller nästan alla barn, utan 

verksamheten ska anpassas efter alla barn i förskolan. Det är utifrån detta vi kan tala om ”en förskola 

för alla”. Men trots detta politiska uppdrag om ”en förskola för alla” och trots inkluderingstraditionen 

inom förskolan finns det inom olika kommuner i landet en viss tendens av särlösningar (Palla 2009, s. 

2). Utifrån detta är det av intresse för mig att studera hur förskolor, i deras likabehandlingsplaner, 

beskriver att de arbetar med likvärdighet och ”en förskola för alla”. Jag vill framför allt se hur man på 

olika förskolor kan tolka det politiska uppdraget ”en förskola för alla”, för att lyfta 

tolkningsproblematiken och att realiseringen av ”en förskola för alla” kan se olika ut beroende på hur 

man tolkar uppdraget och därför blir ”en förskola för alla” på olika sätt förverkligat eller inte.  

   

Bakgrund - ”en förskola för alla” 

Man kan se 1960-talet som inledande i processen mot ”en förskola för alla”. Normaliseringsprincipen 

myntades, blev internationell och handlade om människor med funktionsnedsättning och deras rätt att 

leva i gemenskap under normala förhållanden. Det handlade följaktligen inte om att normalisera 

individen utan att skapa sådana förhållanden som gjorde det möjligt för individen att göra och delta i 

samma aktiviteter som andra medborgare (Assarson 2012, s. 23). Detta var ett stort steg i att gå från de 

tidigare 1900-talets biologiska tänkande om hur ”defekta” människor skulle tas om hand och, för att 

skydda samhället, institutionaliseras (Assarson 2012, s. 20).  

Normaliseringsprincipen gjorde att barn med speciella behov fick möjlighet att komma hem och bo i 

normala familjeförhållanden och leva som normala jämnåriga. I och med att de kom in i samhället, 

skapades förutsättningar för att starta påtryckningar om bättre levnadsvillkor och människor med 

funktionsnedsättningar krävde att få leva som andra, i gemenskap med alla andra (Assarson 2012, s. 

24). Det dessa rörelser gjorde för skolan var att rikta synen mot de elever som gick i segregerade och 

särskilda skolor. Utvärderingar på 1960-talet gjorde därför att man fick fram att avskiljningen av 
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elever med särskilda behov var för att homogenisera klassen snarare än att gynna barnets egna lärande. 

Därigenom kom barnen från särskolorna att flyttas från egna enheter till den allmänna skolan 

(Assarson 2012, s. 25). 

Allt sedan den integreringen av särskolans elever till lokaler i ”vanliga” skolor, har skolgången för 

barn i behov av särskilt stöd varit föremål för diskussion. Särskolan som egen skolform strider mot 

demokratiska principer och FN:s standardregler tillsammans med Salamancadeklarationen uppmanar 

medlemsländer till inkluderande undervisning (Assarson 2012, s. 25). Salamancadeklarationen är just 

en deklaration som ska beskriva en överenskommelse om att barn med behov av särskilt stöd ska få 

undervisning tillsammans med andra barn och ligger som grund för var barns rätt till undervisning 

tillsammans. Salamancadeklarationen antogs den 10 juni 1994 i Salamanca i Spanien, det deltog totalt 

300 deltagare från 92 regeringar och 25 internationella organisationer. Deklarationen fastställer att alla 

barn, oavsett fysiska, intellektuella, känslomässiga, sociala, språkliga eller andra villkor, rätt att få 

undervisning tillsammans (Assarson 2012, s. 25).  

Barnkonventionen blir viktig i sammanhang som förskolan för att den berör mötet med barn och 

tanken om barnets bästa, vilket är något som ska finnas som grund i allt vi gör på förskolan. 

Barnkonventionen, eller FN:s konvention om barnets rättigheter som den heter, är en konvention som 

syftar till att ge alla barn oavsett bakgrund rätt att komma till tals och behandlas med respekt 

(Barnombudsmannen 2015) och också den lyfter barns rätt till gemenskap.  

Idén om ”en förskola för alla” grundar i en önskan om att alla barn ska ges möjligheter att nå kunskap 

i gemenskap med andra och skapa förutsättningar för en framtida delaktighet i det samhälle vi lever i. 

Begreppet, som jag kallar det, är en politisk vision om att skolan som obligatorisk också ska vara för 

alla barn och myntades i och med införandet av grundskolans läroplan 1980 (Matson 2007, s. 10). Det 

finns egentligen ingen entydig definition av begreppet utan det kan betyda olika för olika individer. 

Men i och med kopplingar till lagar och till exempel Salamancadeklarationen kan man fastställa att 

”en förskola för alla” innefattar att förskolan ska vara för alla barn, oavsett tillkortakommanden, 

funktionsnedsättningar eller klass och ekonomi. Begrepp som inkludering och likvärdighet kan 

likställas med ”en förskola för alla” om man ser till kopplingen mellan Salamancadeklarationen, där 

inkludering har stor betydelse, Barnkonventionen och ”en förskola för alla” (Matson 2007, s.13). I 

detta sammanhang, där det kommer till syftet med min studie, kommer ”en förskola för alla” stå för att 

alla barn inkluderas i förskolan och att verksamheten är likvärdig för alla barn oavsett bakgrund eller 

tillkortakommanden. Alla barn ska ha rätt till att vara på förskolan och ta del av lika förutsättningar för 

utveckling och lärande utifrån egna förutsättningar. 

Viktig aspekt av ”en förskola för alla” är att i min studie av förskolors tolkning utifrån 

likabehandlingsplaner, behöver göras på kommunala förskolor då privata förskolor inte står framför 

samma krav på en inkluderande verksamhet. En privatägd förskola behöver inte inkludera till exempel 

barn i behov av särskilt stöd, då de fritt kan välja sin barngrupp utifrån egna visioner eller 

kompetenser. 

”En förskola för alla” förankrad i lagtexter 

Enligt Skollagen ska förskolan vara likvärdig och erbjuda alla barn en 

förskoleverksamhet av hög kvalitet (Vetenskapsrådet 2015, s. 6).  
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Så öppnar Vetenskapsrådet publikationen ”En likvärdig förskola för alla barn – innebörder och 

indikatorer”. Skollagen i sig benämner inte visionen ”en förskola för alla” ordagrant, men befäster 

med olika lagtexter innebörden bakom och min studies definition av uppdraget.  

Skollagen (SFS 2010:800) utfärdades den 23 juni 2010 och trädde i kraft i augusti samma år och har 

reviderats i omgångar fram till och med 2015 och en ny revidering träder i kraft den 1 januari 2016. 

Lagen består av 29 kapitel som innehåller grundläggande bestämmelser om skola och förskola, men 

det är kapitel 1-9 som främst berör förskolan. Skollagens första kapitel, paragraf 4 behandlar 

skolväsendets uppdrag att förmedla kunskap och värden. Den visar hur demokratin ska vara 

grundläggande och hur utbildningen ska förankra en respekt för de mänskliga rättigheterna. 

Paragraftexten tar upp hur skolväsendet ska vara för alla barn;  

I utbildningen ska hänsyn tas till barns och elevers olika behov. Barn och elever ska ges 

stöd och stimulans så att de utvecklas så långt som möjligt. En strävan ska vara att 

uppväga skillnader i barnens och elevernas förutsättningar att tillgodogöra sig 

utbildningen (SFS 2010:800).  

Vidare i skollagen omnämns även likvärdighet ordagrant och i kontext. Paragraf 8 i skollagens första 

kapitel (SFS 2010:800) påvisar att alla barn ska ha lika tillgång till utbildning, där olika förutsättningar 

tas upp som exempel som inte ska vara hinder för att få vara en del i skolväsendet. I paragraf 9 i 

samma kapitel (SFS 2010:800) står det kort och gott att utbildning inom alla skolformer ska vara 

likvärdig, oavsett vart i landet den anordnas. Kapitel 3, paragraf 3 (SFS 2010:800) tar upp hur varje 

barn har rätt till ledning och stimulans för att kunna utvecklas så långt som möjligt utifrån sina egna 

förutsättningar enligt skolformens mål. Det står beskrivet hur barn med funktionsnedsättning ska få 

stöd för att motverka funktionsnedsättningens konsekvenser, men också hur barn som inte har 

svårigheter eller problem att nå kunskapsmål ska ha rätt till stöd och stimulans för att nå längre i sin 

kunskapsutveckling. Det är på så vis i ”en förskola för alla” inte enbart de barn som är i behov av 

särskilt stöd som ska få en förskolemiljö som anpassas efter behov och förutsättningar utan, enligt 

skollagen, även de som har lätt att nå kunskapsmål/krav. 

I dessa inledande kapitel skriver lagen om vårt uppdrag som främjande för var barns personliga 

utveckling utifrån individens egna förutsättningar och behov. Det går inte för förskolan eller skolan att 

förhandla kring skollagen, utan vi är enligt den bundna att följa dess föreskrifter. Skollagen beskriver 

också om ansvarsfördelning där det i kapitel 2 paragraf 15, står att det är den legitimerade 

förskolläraren som har ansvaret för den undervisning som han eller hon bedriver, vilket då gör att det 

är i längden förskollärarens ansvar att se till att varje barn får lika förutsättningar för undervisning och 

utveckling efter vars och eget behov och villkor, som enligt lagen beskriver.  

Kapitel 8, som berör just förskolan i skollagen, beskriver i paragraf 2 förskolans syfte: 

Förskolan ska stimulera barns utveckling och lärande samt erbjuda barnen en trygg 

omsorg. Verksamheten ska utgå från en helhetssyn på barnet och barnets behov och 

utformas så att omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet (SFS 2010:800). 

Det står således klart och tydligt beskrivet i skollagen att förskolan ska anpassas efter varje barn och se 

till alla barns behov och villkor. Vidare står det skrivet i kapitel 8 i skollagen att alla barn ska erbjudas 

en plats i förskolan. Det har därigenom ingen betydelse hur barnets levnadssituation ser ut, sociala, 

ekonomiska eller psykiska eller fysiska olika förutsättningar, alla barn ska erbjudas plats i förskolans 

verksamhet. Vid barn med speciella behov ska speciella stödinsatser ges om barnet behöver det. I 

paragraf 9 i kapitel 8, står det att om det framkommer från personal, vårdnadshavare eller annan, att ett 
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barn är i behov av särskilt stöd ska förskolechefen se till att barnet får det stöd den behöver för att 

förskolan ska för detta barn kunna infria det mål som är förskolans inför var barn.   

Vidare berörs förskolan av diskrimineringslagen, som ofta behandlas i sådana texter som 

likabehandlingsplaner, vilka jag kommer granska i denna studie. Kortfattat redogjort är 

diskrimineringslagen, lagen om att ingen människa får diskrimineras eller utsättas för kränkande 

behandling utifrån diskrimineringsgrunderna (DO 2015). Lagen definierar diskriminering utifrån 

grunderna kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan 

trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder. Formerna för diskriminering som 

lagen förbjuder är direkt diskriminering, indirekt diskriminering, trakasserier, sexuella trakasserier, 

instruktioner att diskriminera och bristande tillgänglighet (DO 2015).  

Det nyaste tillägget till diskrimineringslagen trädde i kraft i januari 2015. Det debatterades i juni 2014 

och beslutades samma månad, att bristande tillgänglighet blir en form av diskriminering (Riksdagen 

2014). Det tillägget handlar om att en verksamhet inte vidtar skäliga tillgänglighetsåtgärder för att en 

person med funktionsnedsättning ska kunna delta i verksamheten i jämförbar situation som en person 

utan funktionsnedsättning. En underlåtenhet att inte vidta skäliga tillgänglighetsåtgärder definieras 

som diskriminering eller missgynnande enligt lagen (DO 2015).  

Likabehandlingsplanen 

Genom att ta del av skollagen kan förskollärare och personal i förskolan få förståelse för hur de bör 

arbeta i förskolan för varje barns lika rätt till lika utbildning och lärande. Det finns inga klara 

tillvägagångssätt för hur personal ska arbeta för att följa lagar och riktlinjer, utan det är med hjälp av 

dessa medel som förskollärare och individer inom förskolan ska skapa en likabehandlingsplan. 

Ofta när man skriver fram likabehandlingsplaner i förskolan berör man med diskrimineringslagen och 

läroplanen för förskolan. En likabehandlingsplan utformas på det sättet att alla på förskolan involveras 

i arbetet med planen, det handlar inte om en enskild persons visioner om verksamheten utan förskolans 

gemensamma arbete för likabehandling och arbete mot diskriminering och kränkande behandling 

(Skolverket 2013). Likabehandlingsplanen kan ses som en dokumentation av det främjande, 

förebyggande och åtgärdande arbetet och det systematiska kvalitetsarbetet inom likabehandling på 

förskolan. Likabehandlingen ska skrivas om årligen och beskriva det främjande arbetet i relation till 

utvärdering och kartläggning av tidigare års arbete (Skolverket 2013). Planens syfte är att användas för 

kontinuerlig utveckling och förbättring av verksamheten. Nyckeln till en fungerande 

likabehandlingsplan är att den uppföljs, utvärderas och uppdateras kontinuerligt, genom 

erfarenhetsåterföring, nulägesbeskrivning och framtidsplanering (Skolverket 2015). Genom att aktivt 

skriva ner verksamhetens mål och visioner kan man höja kvalitén i verksamheten. Ett fungerande 

kvalitetsarbete i förskolan är avgörande för att skapa möjligheter för barns utveckling och lärande 

(Skolverket 2015). 

I förskolan bör förskollärare reflektera över den maktsituation som faktiskt pågår i verksamheten. 

Relationen mellan barn och förskollärare ser ut så att personalen bestämmer över barnen och 

verksamheten så som normen är. Det är av vikt att personal på förskolan är medvetna om denna 

maktposition för att kunna reflektera över förhållningssätt och de rådande normer man arbetar utifrån. 

Förskollärare behöver därför se över hur det rådande arbetet ser ut och vilka metoder man arbetar med 

i verksamheten och vilka värderingar var och en har och hur det faktiskt påverkar arbetet i 

verksamheten. Det är genom ett aktivt självvärderande som förskollärare kan ta ansvar för det arbetet 
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de utför på förskolan och genom att involvera barnen i utvärderingen och arbetet med 

likabehandlingsplanerna kan man skapa en verksamhet som arbetar med barnens bästa som intresse. 

En likabehandlingsplan ska författas av alla förskolans intressenter och därför kommer jag att tala om 

förskolans likabehandlingsplan som hela förskolans vision och tankar, förskolan kommer således talas 

om som en person i den här studien.   

Det yttersta styrdokumentet 

När förskolan ska formulera sin likabehandlingsplan är det lämpligt att den baseras på delvis 

diskrimineringslagen men också läroplanen.  Det är läroplanen som, för förskolan och förskollärarna, 

ligger närmast realiseringsarenan, alltså praktiken i sig, och därför det jag kallar det yttersta 

styrdokument. Läroplanen baseras på bland annat skollagen, men är specificerad för förskolan och 

därför det som förskollärarna först ser till som vägledning i sitt arbete.  

Det är skollagen som talar om att det för varje utbildningsform ska finnas en läroplan: 

För varje skolform och för fritidshemmet ska gälla en läroplan som utgår från 

bestämmelserna i denna lag. Läroplanen ska ange utbildningens värdegrund och 

uppdrag. Den ska också ange mål och riktlinjer för utbildningen (SFS 2010:800, kapitel 

1 paragraf 11). 

Det finns således en förordningshierarki som vi i landet måste följa där först och främst rikets 

grundlagar står. Därefter kommer lagar så som skollagen, och därefter kommer läroplanen som för oss 

i förskolan är det yttersta styrdokumentet att förhålla oss till. Alla lagar baseras på grundlagarna, så 

som läroplanen utgår från skollagen.  

Förskolan styrs av läroplanens intentioner som beskriver förskolans värdegrund och uppdrag samt mål 

och riktlinjer för verksamheten. Det är förskolechefens ansvar att se till att förskollärarna fullgör sitt 

ansvar och följer läroplanen. Läroplanen tar upp barns utveckling och lärande, vilket inflytande som 

ska finnas för barnen i verksamheten och förskollärarnas och förskolans relation med hemmet. Det 

finns även beskrivet hur förskolan ska samverka med fritidshemmet, förskoleklassen och skolan 

(Skolverket 2010).  

Läroplanen, liksom skollagen, tar upp likvärdighet i förskolan som en del av att göra förskolan för alla 

barn. Som tidigare citerat står det i skollagen att utbildningen ska vara likvärdig inom varje skolform, 

vilket läroplanen för förskolan utvecklar vidare: 

Verksamheten ska anpassas till alla barn i förskolan. Barn som tillfälligt eller varaktigt 

behöver mer stöd och stimulans än andra ska få detta stöd utformat med hänsyn till 

egna behov och förutsättningar så att de utvecklas så långt som möjligt (Skolverket 

2010, s. 5). 

Undervisningen i förskolan ska därför anpassas till alla barns förutsättningar och behov för att skapa 

möjligheter till barnens fortsatta lärande och kunskapsutveckling, med utgångspunkt i barnens 

bakgrund, erfarenheter, språk och tidigare kunskaper. På så sätt innebär en likvärdig utbildning inte att 

verksamheten ska utformas på samma sätt överallt eller att förskolans resurser ska fördelas lika över 

verksamhetens alla enheter, utan hänsyn ska tas till alla barns olika förutsättningar och behov 

(Skolverket 2010, s. 5). Det finns olika sätt att nå dessa strävans mål om alla barns utveckling och 

lärande, men som läroplanen beskriver är det förskolans uppgift att samarbeta med vårdnadshavarna 
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för att verka för att varje barn får den möjlighet att utvecklas efter egna förutsättningar som den har 

rätt till (Skolverket 2010, s. 5).  

Förskolan har därför ett särskilt ansvar för de barn som av olika anledningar är i behov av särskilt stöd 

eller barn med svårigheter, där personalen ska arbeta för att alla barn får erfara tillfredsställelsen det 

ger att göra framsteg eller övervinna svårigheter och att få uppleva att vara en tillgång till gruppen. 

Därför kan förskolan följaktligen aldrig utformas lika för alla. 

Tidigare forskning 

För att grunda min studie i tolkningsproblematiken i visionen ”en förskola för alla” tänker jag redovisa 

tidigare forskning som jag har parallelliserat med innebörden bakom ”en förskola för alla”. Jag 

redovisar här nedan tre olika vinklar i tidigare forskning som kan ses som olika sätt eller fenomen som 

gör att man kan uppfylla/leva upp till innebörden med ”en förskola för alla”. Dessa tre vinklar är 

kvalitet i förskolan, delaktighet och personaltäthet och barngruppsstorlek. En kvalitativ verksamhet är 

en verksamhet som kan uppfylla förskolans mål och uppdrag, så som att göra förskolan likvärdig för 

alla barn. Barns delaktighet i förskolans verksamhet är en grundläggande förutsättning för att alla barn 

ska kunna göra sig hörda och skapa förutsättningar för att verksamheten ska kunna formas efter barnet. 

Barngruppens storlek skapar olika förutsättningar för hur väl personalen på förskolan kan möta alla 

barn och skapa en verksamhet som anpassas efter alla barn i den pedagogiska verksamheten. Dessa tre 

fenomen blir därför viktiga aspekter i en studie som denna kring likvärdighet i förskolan och ”en 

förskola för alla”. 

Kvalitet i förskolan 

En likvärdig förskola är relaterad till kvalitet i förskolan, förskolan kan först bli likvärdig när 

verksamheten når en hög kvalitativ nivå, därför att kvalitet i förskolan delvis baseras på hur väl 

förskolan uppfyller de mål och värderingar som styrdokumenten beskriver. Jag menar på att en 

likvärdig förskola är möjligt om förskolan uppfyller målen med läroplanen och skollagen, så som att 

alla barn har rätt till en likvärdig verksamhet.  

En kvalitativ verksamhet baserar på en personal som kan uppfylla förskolans uppdrag (Barnett & 

Belfield 2006, s. 7). ”En förskola för alla” är, som jag tidigare nämnt, att alla barn ska rätt till en 

likvärdig verksamhet, det innebär som beskrivet inte att förskolans verksamhet ska vara likadan för 

alla barn som vistas där, utan den ska vara likvärdig baserad på alla barns olikheter och 

förutsättningar. Detta kräver kvalitet i den pedagogiska verksamheten, och därigenom en verksamhet 

som kvalitetsbedöms i mötet med barnen. Genom att arbeta för att öka kvaliteten på verksamheten i 

förskolan och att endast ha utbildad personal på förskolan samt att göra detta för alla barn som vistas 

på förskolan och göra förskolan tillgänglig för alla barn kan vi gagna samhället som helhet (Barnett & 

Belfield 2006, s. 73)  

Enligt internationell forskning (Barnett, Brown & Shore 2004) så är en likvärdig förskola och en 

förskola för alla mest gynnsam för barn med särskilda behov, från missgynnande förhållanden eller 

barn från minoritetsgrupper (Barnett, Brown & Shore 2004). ”En förskola för alla” kan därför bidra till 

att alla barn får den möjlighet till utveckling och lärande som skollagen säger att de har rätt till. En 
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förskola som kan ge alla barn en likvärdig verksamhet är således en förskola som kan stå för den 

kvalitativa verksamheten som styrdokumenten beskriver. 

Kvalitet i förskolan baseras delvis på hur verksamheten uppfyller de mål och värderingar som 

styrdokument, så som, läroplanen beskriver. Det menar att kvalitet inte enbart betyder tillgång till 

material eller möjlighet till vistelse i verksamheten, utan pedagogisk kvalitet, så som innehållet i 

verksamheten, och anpassningen till alla barns olika förutsättningar till utveckling och lärande (Kärrby 

2001, s. 85). Som universella kvalitetsaspekter på förskolan kan vi se till exempel Barnkonventionen 

som förklarar var barns rätt till kunskap och utbildning, samt rätten till inflytande och möjlighet att 

påverka den egna tillvaron. Dessa bör följaktligen vara grundläggande i all behandling av barn och en 

god förskolemiljö (Kärrby 2001, s. 87). På en nationell nivå har vi läroplanen för förskolan som 

vägledning för en god kvalitativ pedagogisk verksamhet, hur väl vi lyckas uppnå de strävans mål för 

förskolan är ett viktigt kriterium på kvalitet i förskolan (Kärrby 2001, s. 88). I läroplanen står det: 

För att utvärdera förskolans kvalitet och skapa goda villkor för lärande behöver barns 

utveckling och lärande följas, dokumenteras och analyseras (Skolverket 2010, s. 14). 

Det står således beskrivet att för att kunna nå kvalitativ verksamhet behöver vi utvärdera huruvida vi 

ger var barn möjligheter för utveckling och lärande. I Sverige har vi därför nationella mål som 

vägleder oss i den pedagogiska verksamheten för att garantera en kvalitativ verksamhet i enlighet med 

styrdokumenten. 

Internationellt sett pratar man om kvalitet i andra aspekter där ekonomi och organisation spelar större 

roll (Kärrby 2001, s. 88). I länder där dessa saker inte är tillgodosedda ser man på kvalitet ur det 

materiella perspektivet. Kärrby (2001, s. 88) beskriver kriterierna på kvalitet i Pakistan som tillgång 

till toalett eller rent vatten, skydd mot faror och tillgången till pedagogiskt material. Vidare skriver hon 

även att i rikare länder som USA är huvudkriteriet av kvalitet tillgången till utbildad personal (Kärrby 

2001, s. 88). I Sverige är oftast dessa kriterier tillgodosedda så kvalitetsbegreppet diskuteras i frågor 

om utvärdering av de pedagogiska målen, men värt att diskutera är de kommuner som har försämrat de 

ekonomiska förutsättningarna så att denna grundläggande kvalitet kan ifrågasättas (Kärrby 2001, s. 

88). Kärrby skriver att kvalitet i hög grad är kopplat till samspelet mellan människor (2001, s. 88). 

Eftersom det är förskollärarens ansvar att verksamheten anpassas och formas efter varje barn som 

vistas på förskolan är det av vikt att förskolläraren har förmåga och möjlighet att se och lyssna på varje 

barn hon eller han har ansvaret över. Om antalet förskollärare minskar, eller barnantalet ökar så pass 

att varje barn inte får den uppmärksamhet den behöver och har rätt till är det således ett tecken på dålig 

kvalitet i förskolans verksamhet. Om man då sätter personaltätheten i relation till begreppet om 

kvalitet i förskolan kan vi då se att barn med behov av särskilt stöd eller barn från sociala 

problematiska förhållanden inte får samma tillgång till en kvalitativ pedagogisk verksamhet då dessa 

barn behöver i större utsträckning mer uppmärksamhet än andra barn (Kärrby 2001, s. 88).  

Delaktighet i förskolan 

Barns delaktighet är en grundförutsättning för att barn ska kunna göra sig hörda och få föra sin talan, 

och beroende på förskollärarens roll, också en förutsättning för att verksamheten ska kunna formas 

efter barnet (Pramling Samuelsson & Sheridan 2013, s. 70). Vidare kan man därför förstå barns 

delaktighet i förskolan som en grundpelare för att förskolan ska kunna leva upp till visionen ”en 

förskola för alla”.  
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Barn är beroende av sociala utbyten för att nå lärande och utveckling och söker ofta interaktion med 

vuxna (Raban 1997, s. 59). Beroende på hur denna interaktion ser ut så skapar sig barnen erfarenheter 

som är basen för dennes fortsatta möjligheter för utveckling och lärande (Raban 1997, ss. 57-63). En 

viktig aspekt av delaktighet som en grundläggande för barns möjlighet att göra sig hörda och få föra 

sin talan är att se till förskollärarens barnsyn. Beroende på vilket barnperspektiv förskolläraren har, 

sker möjligheterna för barns delaktighet på olika sätt. Om vi då tar det Raban (1997, s. 57) skriver i 

beaktning, angående vilken känslomässig miljö lärandet sker i, kan vi se till vilken betydelse det har 

för barnens fortsatta utveckling och lärande hur vi bemöter deras försök och icke försök till delaktighet 

i förskolan.   

I koppling till delaktighet i förskolan blir det relevant att se till förskollärarens och förskolan barnsyn. 

Genom att se till barnen som kapabla och behandla dem med samma respekt som vuxna är en 

förutsättning för att kunna göra lyssna på och tolka varje barns meningsskapande utifrån deras egna 

sätt att uttrycka sig och agera i den pedagogiska verksamheten (Pramling Samuelsson & Sheridan 

2013, s. 71). Det är också relevant att se till barns perspektiv som nära relaterat till delaktighet i 

förskolan. En förutsättning för att förskollärare ska kunna göra barnen delaktiga i den pedagogiska 

verksamheten är att de kan ta ett barns perspektiv (Pramling Samuelsson & Sheridan 2013, s. 71). Ett 

barns perspektiv är att se till olika politiska beslut samt erfarenheter som ryms i de olika positioner 

barn tillåts ta i ett bestämt samhälle, med en viktig aspekt av barnets egna bidrag och informationsbyte 

från barnet själv (Pramling Samuelsson & Sheridan 2013, s. 71). Innebörden är alltså att barn ska ges 

möjligheter att förmedla känslor, erfarenheter, upplevelser, tankar osv genom olika uttrycksformer och 

hela tiden ges förutsättningar för att kunna utveckla sina ståndpunkter. Det tillsammans med 

förskollärare som lyssnar, ser och försöker tolka barns olika sätt utifrån en grundlig kunskap om barns 

utveckling och lärande och i relation till kunskap om enskilda barns erfarenheter och förutsättningar 

(Pramling Samuelsson & Sheridan 2013, s. 71).  

Att närma sig ett barns perspektiv är att för förskollärarna tillskriva barnen en egen kultur, ett eget sätt 

att erfara och förstå världen. Detta förhållningssätt leder till barns delaktighet där tillvaratagande av 

barns perspektiv ger inflytande i den pedagogiska verksamheten (Pramling Samuelsson & Sheridan 

2013, s. 71). Förskollärare kan lyssna in och tolka barns olika agerande och föra fram barns mening, 

men att forma förskolan efter alla barn och låta barn påverka sin egen situation förutsätts att de är 

delaktiga och bemöts med respekt för åsikter och intressen (Pramling Samuelsson & Sheridan 2013, s. 

71).  

Barngruppens storlek  

Det står inte fastställt någonstans vad som klassas som en stor barngrupp i förskolan, det är dock 

fastställt genom styrdokument och lagar vad förskollärare och förskolan ska arbeta med när det 

kommer till barns utveckling och lärande. Hur många barn som befinner sig i förskolans verksamhet 

påverkar förskollärarnas arbete kring förskolans uppdrag. Som ovan beskrivet kan man prata om 

kvalitet i koppling till uppfyllandet av styrdokumentens strävans mål och hur förskolan ger barn 

möjligheter till utveckling och lärande. I relation till det kan man vidare diskutera personaltäthet, 

barngruppernas storlek, förskollärares utbildning och kompetens, arbetsmiljö, lokalernas storlek, 

förskollärares förhållningssätt samt interaktionen med barnen, allt som bidragande faktorer till 

möjlighet till uppfyllnad av förskolans uppdrag och således förskolans kvalitet (Sheridan, Williams & 

Pramling Samuelsson 2014, s. 382). En stor barngrupp försvårar möjligheterna att arbeta efter 

läroplanens mål och möjligheter för en kvalitativ verksamhet. Det finns samband mellan barngruppens 
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storlek och samspel och kommunikation mellan barn och förskollärare, samt mellan barn och 

aktiviteter i förskolan (Sheridan et al 2014, s. 382). Ju fler barn i verksamheten, ju fler barn per 

förskollärare, desto svårare blir det för varje barn att få möjlighet att bli sedd och hörd av en vuxen.  

Rätten att varje barn ska få en likvärdig verksamhet som anpassas efter individens egna förmågor, 

behov och villkor blir svårare att uppfylla då det är förskollärarens uppgift att utforma verksamheten 

efter alla barn efter en analys av var barn. Gruppens storlek påverkar hur mycket tid varje barn kan få 

tillgång till av förskollärare och annan personal. Den påverkar också möjligheten för kommunikation 

mellan barn och vuxna, och framförallt möjligheten att upprätthålla ett längre dialogiskt samtal 

(Sheridan et al 2014, s. 382). En stor barngrupp kan också påverka samspelet mellan barn och 

möjligheterna för tillgång till pedagogiskt material och rum. Möjligheter för olika aktiviteter kan 

begränsas av barngruppens storlek och det kan även försvåra barns delaktighet och inflytande i den 

pedagogiska verksamheten (Sheridan et al 2014, s. 383).  

Antalet barn i den pedagogiska verksamheten kan uppleva som ett hinder när man ser till att arbeta 

med att möta alla barns olika behov och förutsättningar, så som ålderssammansättningarna där man till 

exempel upplever det svårt att utmana och ge möjlighet till utveckling för de äldre barnen när de 

mindre barnen kräver mer (Pramling Samuelsson, Williams & Sheridan 2015, s. 7). I koppling till 

dagen problematik med flyktingfrågan kan man också relatera till att gruppens storlek försvårar arbetet 

med att möta barnen med ett annat modersmål i förskolans verksamhet. I en stor barngrupp blir det 

svårare att arbeta med språk och kommunikation med barnen utifrån läroplanens intentioner (Pramling 

Samuelsson et al. 2015, s. 7). 

Ju fler barn i en grupp, desto fler barn är det för en förskollärare att lära känna, tolka och förstå. Många 

barn i en grupp kan därför upplevas som ett hinder när man ska arbeta utifrån förskolans uppdrag. Men 

det är på förskollärarens ansvar att arbeta utifrån de förutsättningarna som finns i förskolan, så 

beroende på hur förskolläraren resonerar eller vilka föreställningar hon eller han har påverkas 

utformningen av verksamheten och hur de väljer att genomföra arbetet med läroplanens strävans mål.  

Syfte och frågeställningar  

Syftet med min studie är att, via förskolors likabehandlingsplaner, kritiskt granska hur man talar om 

innebörden bakom den politiska visionen ”en förskola för alla” och undersöka hur förskolorna talar 

om likvärdighet i verksamheten. Genom att studera förskolors likabehandlingsplaner kan jag få syn på 

om det finns skillnader eller likheter i förskolornas sätt att tala om begreppen och genom analysen dra 

slutsatser kring hur de olika sätten får betydelses för likvärdighet i förskolan och sätta det i relation till 

förskolans uppdrag.  

Mina frågeställningar är; 

 Hur beskriver man inom förskolor, utifrån deras likabehandlingsplaner, ”en förskola för alla”, 

hur talar man om begreppet?  

 Vilken uppfattning har förskolor, tolkat utifrån likabehandlingsplanerna, om 

likvärdighetsbegrepp i verksamheten, hur talas det om detta? 
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 Hur beskriver förskolor i likabehandlingsarbetet, att de arbetar för ”en förskola för alla”, hur 

talar de om hur de anpassar verksamheten för alla barns olika behov och villkor? 

Teoretiskt perspektiv 

I denna textanalytiska studie där jag granskar förskolors likabehandlingsplaner har jag valt att använda 

mig av en diskursteoretisk och kritisk diskursanalytisk teori och metod, där man ser till språk och text 

som ett sätt att förklara och konstruera världen och omvärlden. Genom att grunda min analys i denna 

teori och metodologi kan jag få syn på hur förskolorna talar om begrepp som likvärdighet och 

innebörden bakom ”en förskola för alla”. 

Diskursteori 

En diskurs är ett sätt att tala om världen, ett sätt som vi förstår en del av världen ifrån (Winther 

Jørgensen & Phillips 2000, s. 10). Diskursteori är en teori kring att diskursen konstruerar den sociala 

världen i betydelser, och att betydelserna aldrig är slutgiltiga utan i ständig kamp med varandra 

(Winther Jørgensen & Phillips 2000, s. 13). Diskursteori är följaktligen en teori om förståelse för det 

sociala som diskursiv konstruktion där alla sociala fenomen kan analyseras med diskursanalytiska 

redskap. De sociala fenomenen är inom teorin aldrig färdiga eller slutgiltiga, betydelsen är aldrig klar 

vilket skapar plats för ständig social strid om definitioner av samhället och identitet (Winther 

Jørgensen & Phillips 2000, s. 31). Nyckelordet i teorin är därför diskursiv kamp (Winther Jørgensen & 

Phillips 2000, s. 13). Det betyder att olika diskurser, som var och en representerar olika sätt att tala om 

världen, hela tiden kämpar mot varandra för att låsa fast språkets betydelser på sitt eget sätt (Winther 

Jørgensen & Phillips 2000, s. 13). Denna teori blir intressant i en studie som denna för att den kan 

synliggöra olika diskurser i förskolorna utifrån likabehandlingsplanerna. När studien handlar om att se 

till hur olika förskolor, utifrån likabehandlingsplanerna, tolkar eller talar om begrepp som likvärdighet 

och inkludering kan man med denna teoretiska ansats se hur sanningar skapas genom hur 

likabehandlingsplanerna skrivs fram, samt vilken diskursiv kamp som kan framgå vid olika tolkningar 

av begreppen.  

Diskursteorins grunder kommer från Ernesto Laclau och Chantal Mouffe, som med sina tankar syftar 

att teoriutveckla, vilket gör att det inte finns praktiska redskap för textnära diskursanalys, och vidare 

gör att man med fördel kan kombinera teorin med inspiration från andra författare (Winther Jørgensen 

& Phillips 2000, s. 31). Jag tänker därför använda mig av både diskursteori och kritisk diskursanalys i 

den här studien.  

Kritisk diskursanalys 

Den kritiska diskursanalysen betonar diskurs som bidragande till att skapa den sociala världen. I den 

kritiska diskursanalysen redogör man för teori och metod för att sedan teoretiskt problematisera och 

empiriskt undersöka relationerna mellan den diskursiva praktiken och den sociala och kulturella 

utvecklingen i olika sociala sammanhang (Winther Jørgensen & Phillips 2000, s. 66). Den kritiska 

diskursanalysen baseras på Fariclougs tankar om hur diskurser bidrar till att skapa den sociala världen 
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men att det också bara är en aspekt av den sociala praktiken (Winther Jørgensen & Phillips 2000, s. 

13). Så genom kritisk diskursanalys som analysmetod kan jag få syn på olika diskurser som behandlar 

likvärdighet i de olika likabehandlingsplanerna och därigenom möjliggöra närmare analys av 

likabehandlingsplanerna. Eftersom kritisk diskursanalys handlar om att undersöka relationen mellan 

den diskursiva praktiken och den sociala världen, blir den relevant i en studie om förskolan som 

institution då det ingår många olika sociala sammanhang i verksamheten. Diskursiva praktiker är där 

man producerar och konsumerar texter, vilka ses som en viktig form av social praktik som bidrar till 

att konstituera den sociala världen (Winther Jørgensen & Phillips 2000, s. 67). I denna studie kan jag 

förklara detta genom likabehandlingsplaner som en del av skapandet av förskolans sociala värld, 

innefattande sociala relationer och sociala identiteter.   

Den kritiska diskursanalysen betonar intertextualitet som en viktig del (Winther Jørgensen & Phillips 

2000, s. 13). Med detta menas att ett konkret språkbruk alltid hänvisar bakåt till tidigare diskursiva 

struktureringar (Winther Jørgensen & Phillips 2000, s. 13) och att med intertextualitet visar på hur en 

text bygger på element och diskurser från andra texter. Med intertextualitet kan man således se på hur 

reproduktionen av diskurser ser ut och hur de förändras genom nya sammansättningar (Winther 

Jørgensen & Phillips 2000, s. 13).  

En text kan ses som en del av en intertextuell kedja (Winther Jørgensen & Phillips 2000, s. 77). Med 

detta menar man att en serie texttyper kan bindas samman i en kedja genom att varje text bygger på 

och införlivar element från en eller flera andra texter (Winther Jørgensen & Phillips 2000, s. 77). Detta 

blir relevant för en studie som denna när jag granskar likabehandlingsplaner som baseras på bland 

annat skollagen och diskrimineringslagen och det får en betydelse då jag kan få syn på hur varje 

förskola, via likabehandlingsplanerna, beskriver diskurser som likvärdighet och vilka förändringar 

som sker genom olika sammansättningar. Den intertextuella kedjan blir intressant då de granskade 

likabehandlingsplanerna är utformade utifrån samma lagar och föreskrifter, men de inte är likadana 

utan utformade på olika sätt och betonar olika saker i ”samma” texter (Winther Jørgensen & Phillips 

2000, s. 85). Genom att analysera en intertextuell kedja kan göra att man får syn på hur uppbyggnad 

och innehåll transformeras och därigenom ställa upp hypoteser kring vilka produktionsförhållanden 

som spelar roll för de olika utgåvorna (Winther Jørgensen & Phillips 2000, ss. 85-86). Alltså kan jag 

genom att analysera den intertextuella kedjan mellan de olika likabehandlingsplanerna skapa hypoteser 

kring varför innehållet i till exempel diskrimineringslagen formuleras olika i relation till, till exempel 

hur, var eller av vem/vilka, likabehandlingsplanerna formulerats.  

Den kritiska diskursanalysen hävdar att diskursiva praktiker bidrar till att skapa och reproducera 

ojämlika maktförhållanden (Winther Jørgensen & Phillips 2000, s. 69). Förskolan som institution kan 

ses som en diskursiv praktik där man producerar texter och konsumerar dem och detta ses som en 

viktig form av social praktik där man bidrar till att skapa den sociala världen (Winther Jørgensen & 

Phillips 2000, s. 67). Men den sociala världen kopplar man sociala identiteter och relationer. 

Effekterna av diskursiva praktiker betraktas som ideologiska effekter (Winther Jørgensen & Phillips 

2000, s. 69). Den kritiska diskursanalysen blir kritisk för att den ser som sin uppgift att klargöra den 

diskursiva praktikens roll i att skapa och upprätthålla den sociala värld som innebär ojämlika 

maktförhållanden.  Syftet med analysmetoden är att bidra till social förändring i riktning mot mer 

jämlika maktförhållandena i kommunikationsprocesserna och i samhället som helhet (Winther 

Jørgensen & Phillips 2000, s. 69). Likabehandlingsplaner reflekteras och analyseras årligen i syfte att 

förändra och förbättra verksamheten som en del av kvalitetsarbetet på förskolorna och detta kan jag 

koppla till det Winther Jørgensen och Phillips skriver om (2000, s. 78) att möjligheter till förändring 

begränsas av maktrelationer som sätter ramarna för hur olika aktörers tillträde till olika diskurser. 
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Jag använder mig av begreppet maktförhållanden i min studie för att jag vill undersöka hur förskolor 

genom likabehandlingsplaner berör maktfenomenet. Möjligheter för en likvärdig förskoleverksamhet 

är som tidigare redogjort bland annat möjlighet till delaktighet i förskolan och beroende på 

förskollärarnas varierande utövande av maktsituationer i förskolan kan barn få olika förutsättningar för 

delaktighet i förskolan. Att använda sig av kritisk diskursanalys och maktförhållanden som analytiskt 

begrepp kan jag få syn på olika positiva synvinklar, men också de ojämlika förhållanden som 

möjligtvis skapas i formuleringen av likabehandlingsplanerna och som resultat för ett sådant påvisande 

kan ge ökad förbättring av kvaliteten på förskolan.   

Metod 

Val av metod 

När jag bestämde mig för att göra en studie av förskolors tolkning av likvärdighet och ”en förskola för 

alla” valde jag ganska omgående att använda mig av en textanalyserande analysmetod. Genom att 

analysera texter kan jag få tag i olika tolkningar och ställa dem i relation till teoretiska begrepp och 

mitt syfte. En kritisk diskursanalytisk metod och teori ger möjligheter att se olika sätt att tala om och 

förklara världen och omvärlden, och blir därför relevant för en studie som denna där jag syftar till att 

få tag i olika tolkningar av likvärdighet och innebörden bakom ”en förskola för alla”.  

Det stod klart relativt tidigt att vårt självständiga arbete i förskollärarutbildningen skulle bli ett arbete 

som inte innefattade mycket tid. Som ensam forskare var jag intresserad av att hitta en metod som 

skulle ge mig mest tid för analys och resultatbearbetning. Genom att då använda mig av en metod som 

består av textanalys och inte till exempel intervjuer eller observationer som skulle kräva mer tid för 

planering samt insamlande av empiri, kunde jag få in ett empiriskt material tidigt i processen. En 

analysmetod som textanalys handlar om att läsa och analysera handskrivna texter, tryckta källor eller 

arkiverade dokument av olika slag (Widén 2014, s. 177). 

I min studie där jag använt mig av diskursteori och kritisk diskursanalys när jag granskat förskolors 

likabehandlingsplaner och hur de fram skriver förskolans arbete med likvärdighet och alla barns rätt 

till en pedagogisk verksamhet som anpassas efter varje barn, har jag genomgående använt mig av 

litteratur som stöd både i arbetet med studiens upplägg, skrivandet av den akademiska texten samt 

grundläggande tankar kring innehållet.  

Det svåraste med studiens upplägg har varit att finna tidigare forskning kring ”en förskola för alla” 

som vision och begrepp. Genom att söka kring framkomsten av den politiska visionen och texter om 

definitionen av begreppet kunde jag bryta ner innebörden i andra begrepp och fenomen och skapa en 

definition av begreppet som studien sedan vilar på. I mitt sökande efter tidigare forskning fann jag att 

många texter tar upp ”en förskola för alla” i olika sammanhang och i de sammanhangen fann jag 

fenomen som kvalitet, delaktighet och gruppstorlek, som kom att bli basen för min tidigare forskning 

och det diskussionen sedan behandlar som sådan som gör det möjligt att leva upp till ”en förskola för 

alla”. 

Eftersom jag tidigt valt fokus i min studie, likvärdighets begrepp i förskolan, kunde jag omgående 

börja söka likabehandlingsplaner på internet. Jag bestämde mig för att sporadiskt och utan någon 

egentlig systematik välja dem första planerna jag kom över. Dels för att det för mig var viktigt att inte 
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lägga någon värdering i vilka planer som var bra, respektive dåliga. Jag ville ta del att riktiga planer, 

sådana som speglar verkligheten. Genom att bara välja ut dem likabehandlingsplanerna som enbart var 

bra eller enbart dåliga skulle göra att jag skapade en studie som blev vinklad efter mina värderingar 

och förutfattade tankar. Mitt mål var att läsa förskolors tolkningar av likvärdighetsbegrepp i 

likabehandlingsplanerna och inte hitta min tolkning av begreppen i planerna och sedan analysera dem.  

Likabehandlingsplaner är offentliga dokument som alla intressenter inom förskolan ska kunna få 

tillgång till, därför var det inte heller svårt att hitta under en sökning på vanliga sökmotorer på internet. 

Insamlandet av materialet gick därför fort och relativt lätt. Innan jag sedan började min analys gick jag 

igenom teori och metod litteratur för att få tips och råd i hur min analys skulle gå tillväga. Genom att 

läsa om diskursteori och kritisk diskursanalys kom jag också fram till vilka begrepp jag borde använda 

mig av i min analys, vilka var diskursiv kamp, intertextuella kedjan och maktförhållanden. Dessa 

ansåg jag mest relevanta för min studie då dem kan hjälpa till att få syn på olika tolkningar och sätt att 

tala om begrepp och fenomen. Den diskursiva kampen kan ge förutsättningar att få syn på olika 

krockar i sätt att tala om den pedagogiska verksamheten och den intertextuella kedjan kan visa olika 

tolkningar av begrepp från samma bakgrund. Maktförhållanden visar på hur förskolan som institution 

begränsas av olika maktrelationer. Allt detta kan ge ett resultat som visar olika tolkningar av 

likvärdighets begrepp i förskolan.  

Urval och avgränsningar 

Eftersom jag bestämde mig för att inte använda mig av någon som helst struktur i valet av 

likabehandlingsplanerna och inte heller läsa igenom dem innan jag valde dem till studien för att inte 

riskera att lägga värdering kring materialet, så valde jag bara sporadiskt planer som kommit upp som 

genom sökning på en vanlig sökmotor på internet. Förenklat förklarat googlade jag 

”likabehandlingsplan, förskola, 2015”. 

Mitt enda kriterium för att använda mig av likabehandlingsplanen var att det skulle vara en relativt 

aktuell plan som ligger nära i tiden för min utbildning och min studie så att resultat och slutsats kan 

användas i eventuell vidare forskning eller bidra till den verksamma praktiken idag. Jag valde därför 

hellre planer från 2015-2016 och inte sådana från 2014-2015. Årtalen stod med på listan över 

sökresultat så jag behövde därför inte gå in och läsa i dokumenten när jag valde ut mina 

likabehandlingsplaner för studien.  

De citat eller delar av förskolornas olika likabehandlingsplaner jag valt att ta med är de bitar av 

texterna som jag fann mest relevant för min studie och de uttalanden som jag ansåg tolkningsbara i 

relation till mitt syfte och min frågeställning samt den teoretiska och metodologiska utgångspunkt jag 

valt till denna studie.  

Undersökningsmaterial 

De likabehandlingsplaner jag valt till min studie har jag valt att inte namnge och kommer därför 

använda mig av siffror istället för att skriva ut namnet på förskolorna som författat 

likabehandlingsplanen. Nedan följer en förteckning över likabehandlingsplanerna som jag använt i 

min studie, samt viket år den författats för att visa hur pass aktuell den är i tiden.  
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Likabehandlingsplansförteckning  Författnings år 

Likabehandlingsplan 1  2015-2016 

Likabehandlingsplan 2 2015-2016 

Likabehandlingsplan 3 2015 

Likabehandlingsplan 4 2015 

Likabehandlingsplan 5 2015-2016 

Likabehandlingsplan 6 2015 

Likabehandlingsplan 7 2015-2016 

Likabehandlingsplan 8 2015-2016 

 

Databearbetning och analysmetod 

Jag började min studie med att välja olika likabehandlingsplaner att genomföra min studie på. Jag 

valde åtta stycken likabehandlingsplaner, oberoende av varandra och utan någon strategisk tanke 

bakom.  

Jag började genom att läsa igenom alla likabehandlingsplanerna en första gång utan att anteckna eller 

göra några direkta kopplingar till min studies syfte. Detta för att jag så brett som möjligt skulle få en 

översikt över hur de olika förskolorna lagt upp sina likabehandlingsplaner i genomförande och 

planering. I en andra läsning gick jag mer ingående igenom texterna för att fånga teman eller 

gemensamma mönster i likabehandlingsplanerna. I boken ”Examensarbete i lärarexamen” skriver 

Johansson och Svedner (2010, s. 57) om textanalytiska metoder att det grundläggande för en 

textanalys är att man gör en ordentlig närläsning av dokumenten. Det man därför ska tänka på är att 

inte bara snabbt ögna igenom texterna för att enbart få sig en bild av huvudlinjerna eller 

huvudtankarna med texten eller bara söka upp ett speciellt stycke man är ute efter och endast läsa det 

avsnittet. Vill man ordentligt fastställa det väsentliga i en text räcker det inte med att enbart ”normal 

läsa” en text utan man behöver aktivt läsa genom att anteckna, stycka under eller sammanfatta 

innehållet (Johansson & Svedner 2010, s. 57). Det är det som är närläsning.  

Så när jag återgick till texterna så hade jag några allmänt formulerade frågor jag genom aktiva 

anteckningar svarade på. De frågor jag hade som utgångspunkt när jag läste texterna var; 

 Vad står det i texten? 

 Vad står det inte i texten? 

 Kan jag läsa något som inte uttrycks, som kan avslöja författarens perspektiv? 

Genom att koppla ihop det förskolorna beskrev i sina likabehandlingsplaner med den tidigare 

forskningen jag sökt reda på kring likvärdighetsbegrepp i förskolan kunde jag skapa mig en överblick 

över hur förskolorna tolkade begrepp rörande ”en förskola för alla”. Jag kunde använda mig av den 

tidigare forskningen rörande barngruppsstorleken, kvalitetsaspekten och delaktighet i förskolan och 

dra paralleller till hur förskolorna, i deras likabehandlingsplaner, berörde dessa teman.  
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Eftersom mitt syfte och mina frågeställningar var klara före jag börjat närläsa och analysera mitt 

empiriska material så kunde jag använda det som hjälp när jag valde ut dem delar jag ville bearbeta i 

mitt resultat och min analys del i studien.  

Efter att jag samlat in mitt material och gjort den första närläsningen med aktiva anteckningar valde 

jag att närmare gå in i min valda teori för att få hjälp i hur jag skulle lägga upp analysen av mitt 

resultat. I analysen har jag då valt att koppla mitt resultat till min tidigare forskning och dem begrepp 

jag ansåg med tillämpbara från min valda teori, diskursiv kamp, den intertextuella kedjan och 

maktförhållanden. 

Genom att sedan anteckna likheter och skillnader mellan de olika likabehandlingsplanerna rörande 

mitt syfte och frågeställningarna kunde jag använda de resultaten i min analys och min slutsats. Jag 

använde mig även av en omformerad version av mina problemformuleringar när jag skulle strukturera 

upp och formatera uppsatsens resultat del. Detta gjorde jag för att förtydliga att min frågeställning var 

den som skulle besvaras i och med ett resultat av min studie.  

Forskningsetiska överväganden  

I och med mitt val av metod har jag i min studie inte haft kontakt med människor, som man i till 

exempel intervjuer eller observationer har. När jag använt mig av en metod som innebär att jag 

analyserat texter har jag inte heller behövt kontakta några personer, utan sökt upp de officiella texterna 

via internet. Lagen kring ”etikprövning av forskning som avser människor” (Löfdahl 2014, s. 33) 

innefattar inte oss som skriver högskolearbete på grundnivå, vi behöver således inte enligt lag följa 

dem forskningsetiska förhållningssätt som lagen föreskriver, men enligt högskolelagen betonas att god 

forskningssed ska värnas om, vilket indirekt gör att jag måste förhålla mig till samma principer och 

regelverk (Löfdahl 2014, s. 34). Men eftersom jag inte har haft någon kontakt med människor i min 

studie har jag inte heller behövt tänka på individskydd och avidentifiering av personer, men jag har 

valt att inte skriva ut namn på förskolorna, för att på så vis avidentifiera de individer som författat 

dokumenten och de personer som texterna berör (Vetenskapsrådet 2011, s. 68).  

Ett av de etiska dilemman som jag fann med min studie är bland annat maktsituationen, att det är jag 

som har makten över studien eftersom det endast är jag som läser materialet. Jag är medveten om att 

när det endast finns en läsare som ska närläsa och kartlägga innehållet noggrant i saktexter, så kommer 

det automatiskt skapa en stor subjektivitet (Johansson & Svedner 2010, s. 57). En läsare fastnar vid 

olika saker i texter och uppfattar resonemang och sammanhang olika beroende på vilket perspektiv 

och bakgrund de har (Johansson & Svedner 2010, s. 57). Så egentligen behöver en analys av 

likabehandlingsplaner flera läsare, men det blir svårt att uppnå då det gäller ett självständigt arbete på 

grundnivå. Så det jag behöver vara medveten om är att den absolut objektiva läsningen troligen inte 

kommer att gå att uppnå, men att jag ska sträva efter en så stor exakthet som möjligt.  

Det största etiska övervägandet jag gjort har varit att sätta förskolornas anonymitet mot studiens 

transparens. Eftersom jag valt att studera offentliga handlingar så finns det heller inga bestämmelser 

som säger att jag måste avidentifiera förskolorna, men eftersom att förskolorna inte har tagit det av 

studiens syfte eller fått information om att det kommer ske en studie av deras likabehandlingsplaner, 

har jag gjort det etiska övervägandet att förskolorna ska förbli namnlösa då det inte finns möjlighet för 

förskolorna att förklara eller kommentera deras likabehandlingsplaner. Dock är jag medveten om att 

dessa offentliga handlingar aldrig kan bli helt anonymiserade i en studie som denna, då jag behöver 

använda mig av citat ur likabehandlingsplanerna för att redovisa studiens resultat, samt att 
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förskolornas författnings år redovisas. Så helt omöjligt kommer det inte bli att hitta de granskade 

likabehandlingsplanerna, men jag finner det inte viktigt för studien att redovisa förskolornas namn. På 

detta viset försvårar jag transparens, men gör det inte helt omöjligt, samtidigt som jag försvårar att 

söka rätt på förskolorna, men det är inte heller helt omöjligt.  

Studiens kvalitet 

Att välja textanalys som metod stod klart för mig i min planering av mitt självständiga arbete. 

Eftersom jag ville få en saklig redogörelse kring hur förskolor beskriver likvärdighetsbegrepp är en 

kritisk diskursanalytisk studie att föredra då jag inte har någon kontakt med människor. Studien blir 

därigenom opersonlig och saklig. Resultatet blir dock tillförlitligt då det handlar om nedskrivna 

dokument, och genom att det är texter från senare år blir resultatet också aktuellt. Jag ansåg också 

tidigt att det för mig skulle vara mest rimliga med en textanalytisk studie om jag skulle kunna 

genomföra en studie som skulle vara etisk försvarbar och kvalitativ under den korta period som stod 

till förfogande för detta självständiga arbete.  

Genom handledning kom jag fram till valet av teori och metod. Min handledare föreslog kritisk 

diskursanalys för en sådan textanalytisk studie som jag ville genomföra och efter att jag läst på i teori 

och metodböcker slog jag fast vid att det var detta jag skulle använda mig av i min studie. Den 

intertextuella kedjan, diskursiv kamp och maktförhållanden blir högst tillämpbara när man ser till hur 

förskolorna beskriver likvärdighet och ”en förskola för alla” i deras likabehandlingsplaner, vilket 

redovisas nedan.  

Genom att använda mig av likabehandlingsplaner för att undersöka mitt syfte kunde jag dra sakliga 

slutsatser utifrån min teori och metod. Genom att använda mig av textanalys utifrån 

likabehandlingsplaner istället för intervjuer gör att resultatet blir tillförlitligt då man kan redovisa 

resultaten från nedskrivna dokument. Om jag använt mig av intervjuer så hade det varit svårare att 

säkerställa slutsatser, alltså förskollärares eller förskolechefers intervjusvar skulle bli mer osäkra och 

baseras på erfarenheter och förhållningssätt och eventuellt otillförlitliga då jag inte skulle veta om 

intervjuobjektet utesluter någon viktig information som skulle kunna komma att påverka resultatet.  

Resultat och Analys 

Jag har delat upp resultatet under tre rubriker, som har kommit av min frågeställning, där jag valt att 

korta ner frågorna så att de passar som rubriker. Rubrikerna är ”en förskola för alla”, likvärdighet och 

det praktiska arbetet i verksamheten och detta har jag gjort för att tydliggöra för läsaren att det är min 

frågeställning som besvaras genom resultatet och analysen.  

Mitt resultat kommer från åtta granskade likabehandlingsplaner från slumpmässigt valda förskolor i 

Sverige. I dessa likabehandlingsplaner får man syn på vad förskolorna beskriver att de arbetar med i 

praktiken, hur dem arbetar med förebyggandet av diskriminering och kränkande behandling samt hur 

dem arbetar för likabehandling. I de valda likabehandlingsplanerna i min studie kunde jag se tydliga 

tecken på arbetet med läroplanen, skollagen, diskrimineringslagen. I samtliga likabehandlingsplanerna 

förtydligades uppdragen från styrdokumenten som reglerar förskolans verksamhet. För att säkerställa 

kvalitativ pedagogisk verksamhet ska verksamheten följas upp, utvärderas och analyseras (Skolverket 
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2015). Likabehandlingsplanerna kan på så vis ses som ett redskap för kvalitetsarbete i praktiken, och 

det är de planerna jag har tittat på i min studie om hur förskolor tolkar/talar om likvärdighetsbegrepp i 

förskolan. 

”En förskola för alla” 

I samtliga av de likabehandlingsplanerna jag granskat i min studie är det ingen av förskolorna som 

nämner begreppet ”en förskola för alla”. Definitionen jag tidigare redovisat om vad ”en förskola för 

alla” är, handlar om att alla barn ska ha rätt till att vara på förskolan och ta del av lika möjligheter för 

utveckling och lärande utifrån egna förutsättningar. För att få ett grepp om hur förskolorna tolkar 

begreppet, undersökte jag därför hur förskolorna tolkat ”en förskola för alla” utifrån den definitionen. 

Det ämnet berör många av dem likabehandlingsplaner jag granskat och där igenom drar jag parallellen 

till hur förskolorna talar om ”en förskola för alla”.  

I likabehandlingsplan 4 står det att förskolan ska arbeta kring uppdraget om alla barns lika rättigheter, 

och att ”förskolan ska präglas av respekt för människors olikheter”. Det är fler av 

likabehandlingsplanerna som skriver om alla människors lika rättigheter (5 av 8) och som då har 

beskrivit att förskolan ska värna om att alla i förskolan bemöts med värdighet och respekt. Respekt är 

ett begrepp som förekommer frekvent i nästan alla likabehandlingsplaner, där respekt för varandra och 

andra likställs med att alla har rätt att vara som de är och att olikheter ska värnas om.  

En förskola skriver i sin likabehandlingsplan att;  

Det demokratiska uppdraget och arbetet med delaktighet och inflytande för barnen 

utvecklas genom att vi under året fortlöpande diskuterar och gör insatser för att anpassa 

verksamheten för varje individ (Likabehandlingsplan 2). 

Här talar förskolan direkt om verksamheten som formbar och hur arbetet fortlöpande ska möjliggöra 

för att alla barn i förskolan får tillgång till den pedagogiska verksamheten. Vidare skriver förskolan att 

verksamheten ska bygga på individen (Likabehandlingsplan 2), vilket också talar för att förskolan 

skapar förutsättningar för att alla barn får ta del av lika förutsättningar för utveckling och lärande.  

En annan förskola (Likabehandlingsplan 6) talar om alla barns rättigheter till att uttrycka sin mening 

och höras i alla frågor som rör honom eller henne. Genom det uttalandet kan man tolka det som att 

förskolan formar sin verksamhet utifrån alla barns olikheter och olika förutsättningar för delaktighet i 

den pedagogiska verksamheten. Hur förskolorna talar om förutsättningar för barns delaktighet i 

verksamheten bli viktigt att titta på i relation till förskollärarens barnsyn och de maktsituationer som 

finns på förskolan. Genom att redogöra för hur förskolor skapar och upprätthåller barns olika sociala 

relationer och identiteter kan man få syn på ojämlika maktförhållanden i syfte att skapa mer jämlika 

förutsättningar. Exempelvis skriver en förskola hur; ”likabehandlingsarbetet är en stående punkt på 

våra verksamhetsträffar samt tas upp med jämna mellanrum vid våra reflektionsgruppsträffar” 

(Likabehandlingsplan 1). Detta innebär indirekt att barnen som likabehandlingsarbetet berör inte deltar 

vid samtal om likabehandlingsplanen eller vid reflekterandet kring arbetet, vilket i sin tur indirekt 

redogör för hur förskolan skapar en ojämlik formuleringsarena där barnen inte blir delaktiga i 

skapandet likabehandlingsplanen för deras förskola.  

Maktförhållanden i ”en förskola för alla” 

Maktförhållanden i förskolan kan ses i olika sociala sammanhang kring verksamheten. Man kan delvis 

se till relationen mellan barn och förskollärare, där det finns maktskillnader som är institutionella. Det 
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handlar om ojämlika maktförhållanden där förskolläraren inom praktiken förväntas leda och barnen 

förväntas följa, och därmed blir det frågan om institutionell makt där förskolläraren har kontrollen. I 

enlighet med läroplanen för förskolan (Skolverket 2010) är detta ett ojämlikt maktförhållande som 

förskollärare måste förhålla sig till, då det står beskrivet hur förskolläraren till exempel har ansvar för 

”att barnen ställs inför nya utmaningar som stimulerar lusten att erövra nya färdigheter, erfarenheter 

och kunskaper” (Skolverket 2010, s. 11). Genom att skriva fram förskollärarens ansvar kommer 

därmed också förskollärarens och barnens ojämlika maktförhållande fram, då det exempelvis kommer 

bli förskolläraren som bestämmer aktiviteter och liknande som barnen ska göra, för att förskolläraren 

ska fylla sitt ansvar. Det blir därmed också tydligt att det är det egna förhållningssättet hos 

förskolläraren som avgör hur mycket barnen involveras i arbetet kring likabehandlingsplanerna och 

därmed också arbetet med likvärdighet i förskolan. I de granskade likabehandlingsplanerna kan man se 

att det råder skillnader i hur mycket barnen involveras i arbetet, där vissa förskolor poängterar tydligt 

att barnen är med vid framställandet av likabehandlingsplanen och andra nämner barnen främst i hur 

det främjande arbetet ska gå till. Man kan delvis koppla de ojämlika institutionella maktförhållandena 

till förskollärarens förhållningssätt i relation till den diskursiva praktik som förskolan är, där 

förskolläraren ska ha den ledande rollen och vägleda barnen i utveckling och lärande. Detta ger ett 

ojämlikt maktförhållande där förskolläraren bestämmer över barnen och vilka aktiviteter de ska göra, 

samt där lagar och läroplanen för förskolan bestämmer över förskolläraren och hur denne ska arbeta, 

kring till exempel likvärdighet.  

Det ger oss också en annan aspekt av maktförhållanden, där man ser till relationen mellan 

förskolläraren och olika lagar och föreskrifter som styr hur vad förskolläraren får göra och inte göra. 

Det är genom makt som vår sociala omvärld skapas, den gör att omvärlden ser ut som den gör och kan 

omnämnas på ett visst sätt medan andra sätt utesluts (Winther Jørgensen & Phillips 2000, s. 20). Det är 

därför rimligt att också se till hur förskolläraren inte har makt över lagar och regler, där således 

läroplanen bestämmer över förskolan. Dessa ojämlika maktförhållanden i förskolan som diskursiv 

praktik kan ses som skapande av ideologiska effekter (Winther Jørgensen & Phillips 2000, s. 69), man 

ser makt som något ideologiskt då en social grupp står över en annan. Det blir tydligt i läsandet av 

likabehandlingsplanerna när man ser till hur de skriver fram ansvarsfördelning, där förskolläraren få 

den största makten över hur verksamheten ska bedrivas. I koppling till det ovan nämnda citatet ur 

likabehandlingsplan 2, där man skriver att man fortlöpande genom året diskuterar och gör insatser för 

att bidra till barns inflytande och delaktighet, kan man se till de ojämlika maktförhållandena i den 

diskursiva praktiken där det är förskollärarna som diskuterar likabehandlingsplanen och arbetet med 

likvärdighet i verksamheten och skapar de insatser som behövs och därmed har makten över 

verksamheten.  

I arbetet kring likvärdighet i förskolan och ambitionen att skapa ”en förskola för alla” och kopplingen 

till ojämlika maktförhållanden, kan man se hur vissa av förskolorna i deras likabehandlingsplaner 

skriver fram hur de försöker göra arbetet med likabehandlingsplanerna som något för alla intressenter 

inom förskolan, så som även barnen och föräldrarna. De beskriver hur de vill involvera barnen i 

planering och utvärdering av arbetet mer likabehandlingsplanerna och skapa mer möjligheter för 

föräldrarna att ge synpunkter. Men detta kan ändå ses som en aspekt av de ojämlika maktförhållandena 

då det ändå är förskollärarna som har makten över hur mycket barn och föräldrar ska ha delaktighet 

och inflytande i arbetet med revidering, utvärdering och planering av likabehandlingsplanerna och 

arbetet med likvärdighet i förskolans verksamhet.  
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Likvärdighet 

Jag har valt att ordagrant plocka ut ordet likvärdighet i granskningen av likabehandlingsplanerna, för 

att få en uppfattning om hur förskolorna talar om begreppet. Återigen är det ingen av de granskade 

förskolorna som benämner likvärdighet ordagrant i sina likabehandlingsplaner. För att få ett grepp om 

hur förskolorna talar om likvärdighet undersökte jag istället hur de olika förskolorna kan ha talat kring 

likvärdighet som begrepp och inte ordagrant. Många av förskolorna beskriver hur dem arbetar för att 

värna om olikheter, där alla människor olikheter och respekten för att ingen är den andre lik kan 

likställas med att alla människor har samma värde/ är lika värda. I likabehandlingsplan 1 står det; ”Det 

är viktigt att vara införstådd med att det enskilda barnet är en del av en grupp”. Detta kan man förstå 

som att barnens olikheter är en del av en grupps helhet och att detta skapar förutsättningar att utgå 

ifrån i likvärdighetsarbetet i förskolan. I likabehandlingsplan 4 står det att; ”personalen lyfter fram 

barns olikheter och ser det som en tillgång”. Många likabehandlingsplaner visar alltså på att alla barn 

är olika och förtjänar respekt för sin egen person, och genom detta kan man se det som att förskolorna 

via sina likabehandlingsplaner pratar om hur förskolan ska vara likvärdig för alla barn, det är därför 

ingen som ska särbehandlas eller petas ur gruppen för att barnet har särskilda förutsättningar eller är i 

behov av särskilt stöd. Det som inte kan läsas är hur verksamheten blir likvärdig för alla barn, endast 

att ingen skillnad ska göras mellan barnen och att alla barn har ett lika värde, men också då i längden 

samma rätt till utveckling och lärande anpassat efter de egna förutsättningarna.  

Fyra av likabehandlingsplanerna (likabehandlingsplan 1,2,6 och 8) tar upp barnkonventioner och dess 

intentioner. De berör mer om vad barnkonventionen handlar om, än hur den uppfattas av förskolan. 

Likabehandlingsplan 6 är nämner barnkonventionen i samband med mötet med hemmet. Förskolan 

förklarar att dem ska arbeta med barns ökade förståelse för olika kulturer och hur man ska bemöta 

allas olika bakgrund med respekt och förståelse, dock med hänsyn till barnkonventionen. En annan 

förskola talar om likvärdighet i en mer lös definiering; ”vi har ett öppet klimat för olikheter både 

fysiska och psykiska” (Likabehandlingsplan 1). På så vis kan man tolka det som att förskolan vill 

skapa goda förutsättningar för alla barn att kunna delta i verksamheten, men inte om verksamheten 

anpassas efter de olikheter som finns.  

Likabehandlingsplan 3 skriver på liknande sätt att alla barn har ett lika värde;  

Alla barn och elever ska kunna känna sig trygga och bemötas och behandlas med 

respekt för sin egenart (Likabehandlingsplan 3)  

Här man kan se det som att förskolan visar på verksamhetens öppenhet för olikheter där alla ska mötas 

med respekt, alla barn har alltså ett lika värde. Att tala om barns egenart är också att tala om att alla 

barn har olika förutsättningar för utveckling och lärande, och därmed får också verksamheten olika 

förutsättningar för den pedagogiska utformningen. De flesta förskolor talar, i deras 

likabehandlingsplaner, om att alla ska bemötas med respekt och att olikheter ska värnas om och att 

ingen får kränkas eller trakasseras för de egenskaperna han eller hon innehar. Detta poängteras av 

nästan alla likabehandlingsplaner som, via diskrimineringslagen, att förskolorna ska motverka indirekt 

eller direkt kränkande behandling. Några förskolor skriver i sina likabehandlingsplaner (3,4,6) att 

ingen får missgynnas i verksamheten medvetet eller inte, medan en annan förskola skriver att ”man 

kan också diskriminera genom att behandla alla lika” (Likabehandlingsplan 8). 

Den intertextuella kedjan 

Intertextualitet kan som tidigare nämnt, förklaras som att en text bygger på tidigare formulerade texter, 

i denna studie förklaras det genom hur likabehandlingsplanerna bygger på texter så som lagar och 
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läroplanen för förskolan. Den intertextuella kedjan är därmed ett sätt att se till hur olika texter binds 

samman genom att de införlivar element från samma tidigare texter. I analyssyfte ser man till kedjans 

samband, man försöker synliggöra hur uppbyggnad och innehåll transformeras och därigenom skapa 

teorier kring vad som påverkar hur de nya texterna produceras (Winther Jørgensen & Phillips 2000, ss. 

85-86). I den här studien kan man se till hur de olika förskolorna formulerat de olika lagarnas riktlinjer 

för förskolan som de är skyldiga att följa och vad skillnaderna mellan de olika beskrivningarna är för 

att skapa en hypotes om vad skillnaderna beror på.  

Alla likabehandlingsplaner i min studie tar upp diskrimineringslagen och dess olika grunder för 

diskriminering och sätt att diskriminera på. Där förklarar de på olika sätt människors lika värde och 

okränkbarhet. Däremot beskriver de olika likabehandlingsplanerna lagarna på olika sätt.  

Som redovisat skriver några förskolor (Likabehandlingsplan 3,4,6) hur indirekt diskriminering kan 

vara hur någon på förskolan ”tillämpar en bestämmelse eller ett förfaringssätt som missgynnar ett 

barn” utifrån diskrimineringsgrunderna, medan en annan förskola (Likabehandlingsplan 7) förklarar 

indirekt diskriminering som att ”man kan också diskriminera genom att behandla alla lika”. 

Förskolorna har därigenom tillämpat samma lag i deras likabehandlingsplaner, men genom deras egna 

förklaringar eller definitioner av lagen, format om innebörden för läsaren beroende på vilken 

likabehandlingsplan man arbetar med. Utifrån samma tidigare texter säger sig alltså förskolorna 

indirekt arbeta utifrån olika förutsättningar. Genom att deras egen läsning och tolkning av 

diskrimineringslagen skapas olika utformningar av likabehandlingsplanernas riktlinjer, trots att 

förskolorna baserar på samma lagtexter.  

Det är i konsumerandet och i tolkningsskeendet av de olika föreskrifterna, som förskolorna ska basera 

likabehandlingsplanerna på, som det egna språkbruket kommer in, det som är förbundet med just den 

förskolan som likabehandlingsplanen berör, som olikheterna mellan likabehandlingsplanerna uppstår 

(Winther Jørgensen & Phillips 2000, s. 85). En förskola som beskriver indirekt diskriminering som 

missgynnande av barn, kan tolkas som att man inte tillåter att barn utesluts ur verksamheten på grund 

av egenarter. Medan en förskola som beskriver indirekt diskriminering som att alla barn behandlas 

lika, kan tolkas som att om alla barn behandlas lika trots egenarter sker det en form av diskriminering. 

Detta är alltså den intertextuella kedjan som blir intressant i läsningen av de olika sätten att tala om 

likvärdighet och en likvärdig förskola för alla i verksamheten 

Det praktiska arbetet i verksamheten 

I likabehandlingsplan 2 står det ordagrant det jag tidigare nämn om likabehandlingsplanen som 

verktyg för kvalitetsarbete i förskolan;  

Planen ska vara en del av vårt systematiska kvalitetsarbete och ständigt finnas med oss i 

vårt dagliga arbete. I och med det systematiska kvalitetsarbetet på förskolan blir planen 

en del av vårt målfokuserade arbete som kontinuerligt följs upp, utvärderas och 

utvecklas för arbetet i vardagen (Likabehandlingsplan 2).   

En förskola (Likabehandlingsplan 7) benämner hur de arbetar med gemensamma samlingar, dagliga 

samtal, gemensamma lekar och tema arbete för att skapa en struktur i vardagen där alla barn få 

möjlighet att växa och bygga respekt för varandra. Likabehandlingsplan 1 skriver att dem har ett öppet 

klimat för olikheter och att de ska befinna sig där barnen, för att lyssna till dem och ta dem på allvar. 
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Alla förskolor nämner att dem arbetar kring olikheter. Några likabehandlingsplaner nämner samlingen 

som en arena för mötet med alla barns olikheter. Där kan förskolorna arbeta med att lyfta frågor och 

funderingar kring barnens olika förutsättningar och behov, så som till exempel känslor vid stark 

känsloyttringar (likabehandlingsplan 7) eller mötet med annan kultur (likabehandlingsplan 3) eller 

grupptillhörighet och känsla av tillförande till gruppen utifrån egna förutsättningar vid funktionshinder 

(likabehandlingsplan 5). Likabehandlingsplan 4 skriver att barnen ska vistas i mindre grupper under 

delar av dagen. Genom uttalanden som dessa kan man se att förskolans olika möjligheter för att forma 

verksamheten efter alla barns olika förutsättningar försvåras av den stora barngruppen. Alla 

likabehandlingsplaner i min studie berör för hur alla barn ska mötas med respekt och hur förskollärare 

ska lyssna till barnen och se olikheterna som tillgångar. Men i en stor barngrupp och alla barns 

olikheter ger en verksamhet som kräver mycket av förskollärarna för att kunna forma verksamheten så 

den blir likvärdig för alla barn som vistas där.  

Likabehandlingsplan 2 skriver; ”vår verksamhet bygger på barnens delaktighet och 

medbestämmande”. Genom detta uttalande kan man förstå det som att förskolan skapar verksamheten 

utifrån barnens egna förutsättningar där de själva väljer intressen och bestämmer hur verksamheten ska 

formas. Vidare står det att förskollärarna på förskolan ska arbeta med att skapa aktiviteter där alla 

barns kompetens kommer fram och tas tillvara på (Likabehandlingsplan 2). En förskola beskriver 

arbetet med att skapa en förskola för alla barn genom den positiva kontakten, att alla vuxna på 

förskolan måste ta ansvar för alla barn och lägga märke till andras barn och lyssna när de har något att 

säga (Likabehandlingsplan 3). Att se verksamheten på det här sättet är att ta ansvar för att alla barn får 

förutsättningar att få inflytande och delaktighet i verksamheten på förskolan.  

Diskursiva kampen 

Kampen om betydelsebildning är en viktig del i det diskursteoretiska perspektivet, som påvisar att det 

sociala genomsyras av konflikt och kamp (Winther Jørgensen & Phillips 2000, s. 54). Som jag tidigare 

nämnt, finns det på så vis ingen sanning eller diskurs som kan etableras totalt, utan den befinner sig 

alltid i kamp med andra diskurser som definierar verkligheten på ett annat sätt och som har andra 

riktlinjer för det sociala handlandet (Winther Jørgensen & Phillips 2000, ss. 54-55). Inom 

diskursteorin betonar man att en diskurs kan tyckas vara självklara vid vissa historiska tidpunkter, då 

man inte säger emot eller ifrågasätter, men de är aldrig så pass etablerade att de inte går att förändras 

eller bli föremål för nya artikulationer (Winther Jørgensen & Phillips 2000, s. 55).  

När det kommer till förskolan som arena finns det många diskurser som kan komma att krocka med 

varandra och en kamp om hur man definierar verkligheten om verksamheten kan uppstå. När det 

kommer till likvärdighet i förskolan kan man se till hur likabehandlingsplanerna beskriver hur 

förskolorna arbetar med att främja olikheter och där man använder sig av samlingar eller 

gruppindelningar för att nå alla barnen. Detta i enlighet med en likvärdig förskola där alla barn ska få 

rätt till en likvärdig pedagogisk verksamhet. Men om man ser till exempel en förskolas uttalande 

(Likabehandlingsplan 3) kring hur ”alla vuxna på förskolan måste ta ansvar för alla barn och lägga 

märke till andras barn och lyssna när de har något att säga”, kan man tolka det som att förskolans 

pedagoger i samstämmighet har försökt finna ett sätt att hjälpa varandra att hinna möta alla barn på 

förskolan. Rent krasst sett kan man tolka det som att en avdelnings förskollärare kanske inte har 

möjlighet eller finner barngruppen för stor eller tiden för knapp för att hinna med barnen på den egna 

avdelningen och därför skapar man ett arbetssätt där olika arbetslag på förskolan behöver hjälpa 

varandra för att alla barn på förskolan ska få det som de har rätt till.  
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Jag vill poängtera att det uppstår en diskursiv kamp när man talar om att förskolan ska vara för alla 

barn, att alla barn har rätt till lika utbildning och förskolan som pedagogisk verksamhet, när man 

ställer det mot förskolans ansvar och uppdrag kring till exempel barns bästa. Jag menar att det är en 

diskursiv kamp kring alla barns rätt till att vistas på förskolan och förskolans uppdrag om barnets 

bästa. Genom att alla barn ska ha rätt att gå på förskolan och också har rätt till en likvärdig förskola 

som möter de egna förutsättningarna och behoven, skapar man också svårigheter i och med sådant som 

en för stor barngrupp då alla barns olikheter också kan krocka eller gå åt olika riktningar när det 

kommer till den pedagogiska verksamheten. Den diskursiva kampen gör att förskollärare i sitt arbete 

med den pedagogiska verksamheten får ställa fördelar och nackdelar med agerandet utifrån de olika 

diskurserna om ”en förskola för alla” och barnets bästa.  

Diskussion  

I den här studien har mitt syfte varit att ta reda på hur förskolor talar om likvärdighet i sina 

likabehandlingsplaner. Jag har undersökt hur man i likabehandlingsplanerna skrivit fram hur man 

tolkar och talar om definitionen bakom ”en förskola för alla”. Jag har via mitt syfte haft en 

frågeställning som jag genom mitt resultat och analys försökt att besvara. Frågorna var; 

 Hur tänker man inom förskolor, utifrån deras likabehandlingsplaner, kring ”en förskola för 

alla”, hur talar man om begreppet?  

 Vilken uppfattning har förskolor, tolkat utifrån likabehandlingsplanerna, om 

likvärdighetsbegrepp i verksamheten, hur talas det om detta? 

 Hur beskriver förskolor i likabehandlingsarbetet, att de arbetar för ”en förskola för alla”, hur 

talar de om hur de anpassar verksamheten för alla barns olika behov och villkor? 

I resultatet har jag redogjort för vad i likabehandlingsplanerna som kan plockas ut som svar på mina 

frågor. Det blir lite problematiskt i och med att ingen av likabehandlingsplanerna tar upp begreppen i 

frågorna ordagrant, utan genom min studie har jag fått definiera vad jag menar när jag talar om ”en 

förskola för alla” och likvärdighet i förskolans verksamhet och utifrån de se till hur förskolorna i deras 

likabehandlingsplaner talar om begreppen utifrån mina definitioner.  

Det vi kan se genom studiens resultat är att alla olika sätt att tala om en likvärdig verksamhet för alla 

barn genererar ingen klar definition om hur man arbetar för ”en förskola för alla” eller något sant sätt 

att se på vad likvärdighet i den pedagogiska verksamheten är. Alla de olika granskade 

likabehandlingsplanerna har olika sätt att tala om likvärdighet hur alla barn ska få en verksamhet 

anpassad efter de egna förutsättningarna. Det man kan se genom de olika tolkningarna är att arbetet 

med att leva upp till ”en förskola för alla” blir svårare när det inte finns en klar definition om vad 

visionen innebär.  

Om jag kopplar den tidigare forskningen med resultatet av studien kan man se hur förskolor jobbar 

med mindre samlingar i barngruppen för att skapa en verksamhet som ger alla barn möjligheter att få 

bli lyssnade på och göra den pedagogiska verksamheten till deras. Att då sätta detta i relation till stora 

barngrupper i förskolan som en aspekt av möjligheter för en likvärdig förskola, gör att man kan se hur 

förskolor försöker arbeta runt hinder i organisationen för att kunna leva upp till visionen, men aspekter 

av den stora barngruppen gör att även mindre grupper av den stora gruppen blir för stora för att 
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pedagogerna ska få möjligheter att skapa en verksamhet och aktiviteter som utmanar och utvecklar alla 

barn i förskolan (Sheridan et al 2014, s. 383) och som är likvärdig för alla barn. Som jag redovisat i 

den tidigare forskningen kan den stora barngruppen försvåra arbetet med att skapa en förskola som 

formar verksamheten efter varje barns olika förutsättningar då det försvårar möjligheterna för 

förskollärarna att skapa kontakt med alla barn som vistas i verksamheten (Sheridan et al 2014, s. 382), 

då även de mindre grupperna blir för stora för att en närmare kontakt med barnen ska kunna bli möjlig. 

Detta skapar svårigheter i mötet mellan de olika diskurserna om att förskolan ska vara för alla barn, 

samt att förskolan ska arbeta med barnets bästa som utgångspunkt. I och med att förskolan ska vara för 

alla barn, att alla barn ska ha rätt att vistas på förskolan, skapas stora barngrupper när alla barn möts i 

verksamheten, vilket då går emot diskursen om att förskolan ska arbeta mot barnets bästa på grund av 

att den stora barngruppen försvårar mötet med varje enskilt barn, samt att skapa en likvärdig 

verksamhet som utgår från var barns intressen och förutsättningar.  

Detta visar också på en aspekt av maktförhållanden, när förskolläraren alltid har kontrollen över den 

pedagogiska verksamheten om barngruppen blir för stor för att kunna hantera. Om den stora 

barngruppen delas in i mindre grupper är det förskollärarens beslut utifrån vad han eller hon anser vara 

bäst för att kunna arbeta pedagogiskt med barnen. Men det påvisar också en annan aspekt av makten 

över förskolans verksamhet, då det i kommunala förskolor är kommunerna som bestämmer hur många 

barn som ska vistas i förskolan och även hur mycket resurser och stöd förskollärarna får i koppling till 

hur många barn i behov av särskilt stöd det finns i verksamheten. Så även om förskollärarna försöker 

arbeta runt problemen med en för stor barngrupp som kan skapa problem för att göra förskolan 

likvärdig för alla barn, så är det ändå inte de som har makten över situationen så kommunerna 

bestämmer gruppkonstellationerna.  

Kvalitet i den pedagogiska verksamheten är som nämnt en utav förutsättningarna för att kunna skapa 

en verksamhet som är likvärdig för alla barn. Om man ser till resultatet av min studie där förskolor 

talar om likvärdighet i förskolan kan man se hur, oavsett om likabehandlingsplanerna är baserade på 

samma lagar och föreskrifter, så som skollagen och läroplanen för förskolan, så ser formuleringarna 

och uppbyggnaden olika ut. Förskolorna förklarar sig alltså arbeta med olika saker i förskolan utifrån 

samma tidigare texter. Om man ser till min redovisning av tidigare forskning kring kvalitet i förskolan, 

ser man på kvalitet i förskolan bland annat som hur väl den pedagogiska verksamheten svarar mot 

styrdokument och hur väl förskolan arbetar mot målen i läroplanen för förskolan (Kärrby 2001, s. 88). 

Då kan vi förstå det som att beroende på vad förskolorna formulerar som viktigt ur till exempel 

läroplanen eller skollagen, som i de granskade likabehandlingsplanerna, så arbetar också förskolorna 

mot olika typer av mål eller strävans mål vilket också gör att kvalitet i den pedagogiska verksamheten 

ser olika ut eller uppfylls på olika sätt och olika mycket. Alltså blir likvärdighet i förskolan aldrig fast 

utan definieras olika av olika förskolor.  

I enlighet med min tidigare forskning bygger ”en förskola för alla” på att alla barn får möjlighet till 

delaktighet och inflytande (Pramling Samuelsson & Sheridan 2013, s. 70). Delaktighet i den 

pedagogiska verksamheten är därför en förutsättning för att leva upp till visionen ”en förskola för 

alla”. Det handlar också om att göra verksamheten likvärdig för alla barn som befinner sig i förskolan, 

genom att låta alla barn ha inflytande och göras delaktiga skapas också en verksamhet som är likvärdig 

för att först då skapas möjlighet för varje barn att göra sig hörd och forma sin egen pedagogiska 

tillvaro. Att forma den pedagogiska verksamheten efter alla barn, förutsätts att barnet görs delaktig i 

arbetet och verksamheten. Problematiken med detta är dock att alla barns delaktighet skapar stor press 

på förskollärare att möta alla barn och skapa en pedagogisk verksamhet tillsammans med alla barn, det 
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är alltså ett svårt arbete som kräver mycket av personalen på förskolan, eftersom alla barn har samma 

rättigheter men olika förutsättningar.  

Slutsatser 

Som jag tidigare nämnt är syftet med min studie att ta reda på hur förskolor i deras 

likabehandlingsplaner talar om likvärdighet i verksamheten för att möjligtvis få syn på om det finns 

skillnader eller likheter i förskolornas olika sätt att tala om likvärdighet och genom analysen dra 

slutsatser kring hur de olika sätten att tala om begreppet får betydelses för likvärdighet i förskolan och 

sätta det i relation till förskolans uppdrag. 

Det ingen av förskolorna som ordagrant pratar om likvärdighet i verksamheten för barnen. Alla 

likabehandlingsplanerna som jag granskat tar upp diskrimineringslagen, och pratar om hur förskolan 

ska arbeta utifrån lagstiftningen. Men frånochmed den första januari i år, 2015, ska bristande 

tillgänglighet betraktas som en del av formerna för diskriminering. Bristande tillgänglighet kan ses 

som en av de lagarna som skulle kunna handla om likvärdighets begrepp och ”en förskola för alla”. 

Med tanke på att de likabehandlingsplaner som jag granskat är aktuella och gällande för år 2015 och 

2016, är det en brist i planerna att inte behandla det nya tillägget i diskrimineringslagen, och eftersom 

det tillägget hade varit relevant för mitt syfte för studien kanske resultatet och analysen sett annorlunda 

ut. 

Det jag kan se genom min studie är att genom den vaga definitionen om ”en förskola för alla”, där 

innebörden egentligen inte slås fast utan mer talar om en strävan att göra förskolan för alla barn där 

verksamheten ska skapa lika förutsättningar för utveckling och lärande oavsett bakgrund eller 

tillkortakommanden, gör att förskolor kan arbeta på olika sätt mer eller mindre för ”en förskola för 

alla” då inget fastslås. Arbetssätten blir därför olika och hur man talar om likvärdighet i förskolan 

varierar. I och med att det finns en möjlighet till tolkning i visionen så har också förskolorna olika 

möjligheter att själva, mer eller mindre, arbeta utifrån visionen. Detta med koppling till det som jag 

redovisat som viktigt i förhållande till att leva upp till ”en förskola för alla”, alltså delaktighet, kvalitet 

och barngruppsstorlek, gör att förskolorna utifrån dessa aspekter skapar sina egna arbetssätt där man 

arbetar för en likvärdig pedagogisk verksamhet.  

En förskola med en relativt stor barngrupp, där kanske flera barn mer eller mindre är i behov av 

särskilt stöd, skapar förutsättningar som gör det svårt att leva upp till visionen ”en förskola för alla”. 

Om verksamheten ska anpassas efter varje barns olika behov och förutsättningar skapar det stora krav 

på förskolläraren att skapa en pedagogisk verksamhet som kan möta alla barn. Att förskollärare inte 

har makten över att styra hur barngruppen ska se ut, gör också att man får arbeta utifrån sin egen 

förmåga att göra situationen så bra som möjligt vilket också går emot styrdokumenten som säger vad 

förskolan och förskollärare SKA göra. I och med dessa olika förutsättningar för att kunna arbeta med 

ett likvärdigt förhållningssätt, skapar också olika sätt att tolka uppdrag som ”en förskola för alla” men 

alltid i relation till förskolans uppdrag och läroplanen för förskolan som talar om för oss att 

”verksamheten ska anpassas till alla barn i förskolan” (Skolverket 2010, s. 5). 

En viktig slutsats av min studie är också att i ett aktivt likvärdighetsarbete på förskolan så är det också 

viktigt att se till att alla barn inte behandlas lika. ”En förskola för alla” innebär inte att alla barn ska få 

vara på förskolan, utan det innebär också att alla barn ska få de möjligheter för utveckling och lärande 

som barnet behöver för att nå nya kunskaper. Det innebär som redovisat i resultatet av min studie att 

olika tolkningar av styrdokument kan göra att man läser av mål och riktlinjer på olika sätt, men ett 
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barn får inte missgynnas i verksamheten eller uteslutas ur det pedagogiska arbetet, men inte heller 

tvingas delta i en pedagogisk verksamhet som inte möter barnets egna behov och förutsättningar. En 

likvärdig förskola innebär inte en likadan förskola för alla barn.   

Betydelse för praktiken och professionen 

Som avslutning vill jag delge varför jag har gjort denna studie, och vad för betydelse jag anser att den 

ger för praktiken och professionen. Jag hade från starten en ambition om att belysa visionen ”en 

förskola för alla” och tydliggöra mina egna frågor och funderingar för att kanske också ge läsaren 

möjlighet till upplysning.  

Enligt Skollagen ska förskolan vara likvärdig och erbjuda alla barn en pedagogisk kvalitativ 

verksamhet som är formad så att alla barn får likvärdiga förutsättningar till utveckling och lärande. 

Likvärdighet i förskolan blir relevant i diskussion kring kvalitet i förskolan samt 

professionsutvecklingen, då förskolan utgör grunden för ett livslångt lärande och som bas för den 

fortsatta utbildningen i det svenska skolsystemet. En förskoleverksamhet som inte är likvärdig riskerar 

att förstärka segregering och sociala ojämlikheter och studier som min kan man bidra till att öka 

förståelsen kring tolkningen av innebörder om likvärdighet i förskolan samt kanske bidra till förståelse 

för innebörder av likvärdighet i förskolans verksamhet. Genom att höja visionen ”en förskola för alla” 

kan enskilda förskolor skapa diskussioner om hur de arbetar för att göra förskolan likvärdig för alla 

barn och skapa en pedagogisk verksamhet som utgår från det enskilda barnets förutsättningar.  

Det som är viktigt för mig är att de som läser min studie blir berörda, att ambitionen hos förskollärare 

att arbeta mot ”en förskola för alla” finns där men många faktorer kanske gör det svårt att orka hålla en 

bra kvalitativ verksamhet som strävar mot likvärdighet i förskolan, men genom att ta del av min studie 

kan man bli medveten om komplexiteten i visionen ”en förskola för alla” och genom det kanske tänka 

om eller skapa nya tankegångar kring förhållningssätt eller arbetssätt när man arbetar mot ”en förskola 

för alla” 

Som avslutning, i relation till ”en förskola för alla” och de svårigheter som kan finnas i realiseringen 

av visionen, vill jag dela ett ”komihåg” från läroplanen för förskolan för att vi ska minnas varför 

visionen finns och varför vi ska kämpa för en likvärdig pedagogisk verksamhet för alla barn i 

förskolan;  

Alla barn ska få erfara den tillfredsställelse det ger att göra framsteg, övervinna 

svårigheter och att få uppleva sig vara en tillgång i gruppen (Skolverket 2010, s. 5). 

Vidare forskning 

Min studie är utförd utifrån en slags formuleringsarena där jag tittat på hur förskolor beskriver ett 

likavärdesarbete, men för att få reda på hur dessa tolkningar ser ut i en realiseringsarena kan det vara 

av vikt att i vidare studier analysera hur förskolor faktiskt arbetar kring ”en förskola för alla” för att få 

syn på hur tolkningarna tar sig uttryck och vidare kunna utveckla en teori om varför realiseringen av 

”en förskola för alla” inte är möjlig/är möjlig och varför. 

Genom att göra en vidare studie med intervjuer eller observationer i förskolan och av förskollärare kan 

man få fatt i hur förskollärare och förskolan arbetar med likvärdighet i förskolan, och hur de ser 

på/arbetar med saker som ligger bakom ”en förskola för alla”, som delaktighet, kvalitetsarbete och 

gruppstorlekar samt hur de bidrar/motsätter realisering av visionen ”en förskola för alla”. En sådan 
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vidare studie skulle skapa ett mer personligt empiriskt material där uppfattningar och upplevelser blir 

det intressanta för studiens resultat.  

Möjliga frågeställningar för en vidare studie skulle kunna vara;  

 Hur arbetar förskollärare för att göra den pedagogiska verksamheten likvärdig för alla barn? 

 Vilka svårigheter/fördelar finner förskollärare med arbetet mot ”en förskola för alla”? 

 Finns det personliga erfarenheter av fördelar/nackdelar med att arbeta mot ”en förskola för 

alla”? 

 Vad anser förskollärare att det behövs för att realisera/skapa bättre förutsättningar för ”en 

förskola för alla”? 

En studie som skulle vara mer personlig och baserad på upplevelser och känslor skulle vara intressant 

av den anledningen att ”en förskola för alla” är ett politiskt uppdrag eller vision, som egentligen är 

utan riktig förankring i realiseringsarenan. Förutsättningar för att visionen ska kunna levas upp till 

behöver möjligtvis mer bearbetning, där sådant som hur mycket gruppstorlek eller personals 

möjligheter att skapa delaktighet för barn i förskolan, kan vara viktiga att undersöka för att få reda på 

hur möjligt det politiska uppdraget är. Att ta reda på hur förskollärare upplever arbetet med, eller 

försöken till att, leva upp till visionen skulle vara att få ett nyanserat och erfarenhetsbaserat resultat 

från självaste realiseringsarenan.  
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