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Abstrakt 

Vårt syfte med denna studie är att undersöka och analysera blivande förskollärares 

föreställningar av och intentioner inför att möta och arbeta utifrån alla barns förutsättningar i 

verksamheten utifrån det relationella och det kategoriska perspektivet. Vi har använt oss av 

kvalitativa halvstrukturerade gruppintervjuer som metod. Vår analys har skett utifrån en 

analysmodell vilken utgår ifrån det relationella och kategoriska perspektivet relaterat till 

läroplanen för förskolan samt den tidigare forskning vi använt oss av i vår studie.  

 

Resultatet utifrån våra gruppintervjuer visar på att de blivande förskollärarna har en väl 

förankrad idé som utgår ifrån ett relationellt perspektiv om hur lärare i förskolan skall möta 

alla barn utifrån dess förutsättningar. Däremot sker inte alltid detta i förskolans verksamhet 

vilket visar sig i de blivande förskollärarnas föreställningar om vad som sker i praktiken 

utifrån sina verksamhetsförlagda utbildningsperioder. 

Vi har utifrån våra intervjuer med de blivande förskollärarna samt vår analysmodell skapat 

oss en uppfattning om vilka perspektiv som kan förekomma i förskolans verksamhet.  

Studien har gett oss en djupare förståelse för och kunskap om hur vi ska agera och verka 

utifrån alla barns förutsättningar i vårt kommande yrke. 
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1 Inledning 

Under vår utbildning har vi lärt oss hur arbetet utifrån alla barns förutsättningar skall bedrivas 

för att barn ska utvecklas och lära på bästa pedagogiska sätt utifrån de gällande 

styrdokumenten för förskolan. Detta pedagogiska arbete skall bedrivas utifrån barns intressen, 

behov, förmågor och vi som lärare har en avgörande roll för hur vi skapar utveckling och 

lärande för alla barn i förskolan.  

Vi har under våra verksamhetsförlagda utbildningstillfällen varit på olika förskolor där vi 

mött och sett hur arbetande förskolepersonal skapat förutsättningar för lärande för olika barn i 

olika grad. Dessa förutsättningar har enligt oss skapats utifrån tidigare föreställningar om vad 

ett barn är och vad ett barn behöver för sin utveckling och sitt lärande.  

Våra föreställningar om hur det pedagogiska arbetet i förskolan bedrivs har inte alltid stämt 

överens med det vi lärt oss under vår lärarutbildning och de intentioner som förskolans 

läroplan uttalar. Förskolans läroplan lyder under Skollagen som är ett övergripande lagstadgat 

styrdokument som gäller för förskola och skola i Sverige.  

I Skollagens kapitel 3 Barns och elevers utveckling mot målen ges följande direktiv: 

 
”3 § Alla barn och elever ska ges den ledning och stimulans som de behöver i sitt lärande och sin 

personliga utveckling för att de utifrån sina egna förutsättningar ska kunna utvecklas så långt som 

möjligt enligt utbildningens mål…” (www.riksdagen.se) 

I förskolans riktlinjer i läroplanen uttalas att den pedagogiska verksamheten skall utgå ifrån 

barns olika behov och förutsättningar där omsorg, utveckling och lärande ska bilda en helhet. 

En verksamhet är ständigt föränderlig och kan aldrig se ut på samma sätt då vi skall utgå ifrån 

det enskilda barnets egna behov och förutsättningar (Utbildningsdepartementet, 2010: 5).  

 

Vi kommer här att beskriva de perspektiv vilka vi anser framträder i förskolans verksamhet 

och vilka vi kommer utgå ifrån i vår studie. Perspektiven har sin grund i forskning om 

specialpedagogik och kan ses som två grundläggande perspektiv som skiljer sig från varandra 

(Nilholm, 2005: 124). Vi tolkar dessa perspektiv som applicerbara i förskolans verksamhet då 

de visar på sätt att arbeta på utifrån alla barns förutsättningar. Dessa perspektiv kommer vi att 

utveckla mer under teori och analysmodellen av vår studie. 

 

Det vanligaste sättet att se på barns lärande handlar om att utveckling och mognad hos barnet 

är avgörande för hur barnet lär. Detta sätt att se på barns lärande har genomsyrat pedagogisk 
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verksamhet över tid fram tills idag då förskolans styrdokument framhåller att lärande sker 

mellan människa och dennes värld. Enligt detta synsätt skall barnets beteende förstås mot 

bakgrund av barnets livsvärld, de erfarenheter som varje barn bär med sig och upplever i sitt 

liv. Detta relationella synsätt på barn innebär att samspelet mellan lärare och barn är centralt 

då lärande ses som ett socialt och kollektivt fenomen (Johansson & Pramling Samuelsson, 

2006: 19). Persson (2007: 166) skriver om det relationella perspektivet vilket han menar 

innebär att barnets förutsättningar påverkas av det som sker i dess omgivning vilket i sin tur 

påverkar barnets förutsättningar att sträva mot uppställda mål och krav. 

 

Persson (2007: 167) beskriver det relationella perspektivets motsats vilket han formulerar som 

ett kategoriskt perspektiv. I detta perspektiv är barnets svårigheter centrala och förklaras 

exempelvis av låg begåvning eller svåra hemförhållanden. Utifrån perspektivet ses barnet som 

bärare av svårigheter, barnet skall anpassas till miljön och ingen hänsyn tas till dess 

förutsättningar. Även Sommer (2005: 31) talar om tidiga teoretiska generaliseringar vilka 

förmedlar ett synsätt om det abstrakta barnet. Då det i dessa teorier inte tas hänsyn till barnets 

kulturella och sociala livsvärld anser Sommer dessa som tvivelaktiga. Ett barns kulturella 

tillhörighet spelar i forskningen en stor roll då dessa måste tas hänsyn till i tolkningen av vad 

ett barn är och hur det utvecklas (Sommer, 2005: 35).  

 

Vi uppfattar att ett relationellt perspektiv går att utläsa i läroplanen för förskolan då hänsyn 

skall tas till barnets förutsättningar och behov i samspel med sin omgivning. Utifrån detta 

resonemang kan vi genom vår förförståelse uppleva att personal i förskolan utgår ifrån både 

ett relationellt och kategoriskt perspektiv i mer eller mindre utsträckning i sin syn på barn och 

hur de väljer att bemöta dem.  

 

Den tidigare forskning och teori som vi tagit del av baseras delvis på studier utifrån 

observationer i förskolemiljö. I vårt examensarbete har vi valt att undersöka blivande 

förskollärares föreställningar av och intentioner inför att möta och arbeta utifrån alla barns 

förutsättningar i verksamheten. Detta har vi undersökt genom gruppintervjuer med 

lärarstudenter vid Halmstad Högskola. Att vi medvetet har valt att intervjua blivande 

förskollärare baseras på våra tankar kring att studenterna är präglade av det de lärt under sin 

utbildning och inte i huvudsak av erfarenheter. 
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1.1 Problemformulering 

Enligt Lpfö98 (Utbildningsdepartementet, 2010: 4) ska verksamheten präglas av ett etiskt 

förhållningssätt då förskolan vilar på en demokratisk värdegrund. Varje lärare i förskolans 

verksamhet är en förebild då barn lär de etiska värdena genom hur vi vuxna agerar samt 

genom det sociala samspelet vi öppnar upp för. Skolverket (2011:58) anser att beroende på 

hur vi vuxna möter, ser och förhåller oss till barn speglar vuxnas barnsyn. De anser att barn 

ska ses som medmänniskor där de bemöts som en person och där vi vuxna utgår ifrån barnets 

livsvärld, behov samt förmågor (Skolverket, 2011:60). Trots Skolverkets rekommendationer 

om hur barn bör bemötas följs inte läroplanen i den mån som vore önskvärt vilket blir 

problematiskt. Denna problematik framgår i Johanssons (2004: 30-31) studie om makt och 

positioner i förskola/skola vilken visar på att trots pedagogers starkt förankrade idé om att 

varje barns integritet skall respekteras så frångår de sin vision. 

 

1.2 Syfte/Frågeställning  

Enligt styrdokumenten för förskolan skall all befintlig personal arbeta utifrån alla barns 

förutsättningar.  

Genom våra frågor hoppas vi kunna bidra till att skapa en ökad förståelse och kunskap kring 

att arbeta utifrån alla barns förutsättningar utifrån gällande styrdokument för förskolan. 

Vi utgår ifrån följande frågeställningar i vårt arbete: 

1. Vilka föreställningar har blivande förskollärare om att arbeta utifrån alla barns 

förutsättningar? 

2. Hur beskriver blivande förskollärare sina intentioner om hur det pedagogiska arbetet 

kan bedrivas utifrån alla barns förutsättningar? 
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2 Teori och tidigare forskning 

Vi har läst in oss på teori och tidigare forskning om barn vilket genomsyrar och återkommer i 

vårt examensarbete. Vår avsikt med den här studien är vad vi tidigare nämnt att synliggöra 

hur blivande förskollärare beskriver sina föreställningar av och intentioner inför att arbeta 

utifrån alla barns förutsättningar.  

Vi har valt att placera teori och tidigare forskning i en viss ordning. Denna ordning baseras på 

hur vi anser att de olika delarna bildar en helhet tillsammans utifrån hur man ser på och 

bemöter barn i förskolans verksamhet. Vi anser att litteraturen lyfter de centrala delarna vilka 

spelar en avgörande roll för hur barn lär och utvecklas utifrån sina förutsättningar. 

Vårt fokus ligger på de relationella och kategoriska perspektiven i den litteratur vi har 

bearbetat då dessa perspektiv skiljer sig markant från varandra och därför kan ses som 

varandras motsats. Dessa båda perspektiv visar på hur vuxna kan skapa möjligheter för eller 

begränsa barns lärande och utveckling. I läroplanen för förskolan framgår tydligt att all 

personal och pedagogisk verksamhet skall utgå från och stöd skall anpassas till alla barns 

behov och förutsättningar (Utbildningsdepartementet, 2010: 5). 

2.1 Innebörden av ett relationellt perspektiv 

Enligt Persson (2007: 166-167) måste förändringar i ett barns omgivning göras för att kunna 

främja barns lärande utifrån dess förutsättningar. Fokus för pedagogiska åtgärder läggs på 

miljön, läraren och barnet. Persson beskriver vidare att i ett relationellt perspektiv ses barnet i 

svårigheter och dessa svårigheter uppstår i mötet med den sociala och pedagogiska miljö som 

barnet befinner sig i. Perspektivet innebär att de mål och lösningar som arbetas fram och 

bearbetas sker under en längre tid (Persson, 2007: 169).  

 

Ahlberg (2009: 195) beskriver det relationella perspektivet som ett perspektiv där det som 

sker i samspel och i interaktion mellan människor är det centrala. Även Ahlberg (2009) menar 

i detta perspektiv att barnet inte ses som bärare av svårigheter utan problematiken ligger i 

miljön kring barnet. Detta innebär att det är miljön som skall anpassas och ändras utifrån 

barnets förutsättningar och inte barnet som ska anpassas eller ändras till miljöns 

förutsättningar. 

2.2 Innebörden av ett kategoriskt perspektiv 

Nilholm (2005: 125-127) talar om att barns svaga sidor diagnostiseras och ”problemet” 

placeras hos individen. Idén om att individen är bärare av brister medför att vikt läggs vid att 
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identifiera grupper med gemensamma karaktäristiska drag för att finna orsaker till att problem 

uppstår och hitta sätt att hantera dessa. Till exempel olika diagnoser. 

Enligt Persson (2007: 167) fokuseras pedagogisk kompetens inom ett kategoriskt perspektiv, 

på kunskap inom olika ämnen och på undervisning. Detta innebär att du kan ha god 

ämneskunskap vilken du undervisar på ett och samma sätt utan hänsyn till barns olika sätt att 

lära utifrån deras olika förutsättningar. Persson (2007: 167) anser att ett kategoriskt perspektiv 

innebär kortsiktiga mål och lösningar där fokus för dessa läggs på barnets svårigheter och inte 

på miljön eller på läraren som finns i barnets omgivning. Därmed ses barnet med sina 

svårigheter vilka skall kompenseras och anpassas till den miljö barnet befinner sig i.  

2.3 Barns förutsättningar 

Utgångspunkten i barndomsforskning av idag innebär att ett helhetsperspektiv intas då 

forskning bedrivs vilket innebär att barnet sätts in i sitt sociala sammanhang och hänsyn tas 

till barns känsloliv. I den litteratur vi valt att studera under denna rubrik uppfattar vi ett 

relationellt perspektiv vilket enligt studier visar sig främja barns lärande och utveckling. 

Skolverket (2010: 24) beskriver barndomsforskning av idag som ett tvärvetenskapligt 

forskningsfält som växer inom forskningen och där det inom denna forskning fokuseras på 

barnet som en helhet då hänsyn tas både till yttre och inre strukturer. Inom denna forskning 

möts det diskursiva, objektiva och subjektiva synsättet på barn. Detta förstår vi som att det 

diskursiva innebär hur vi talar kring och om barn, det objektiva synsättet visar på ett 

vuxenperspektiv gentemot barnet medan vi i det subjektiva perspektivet försöker inta ett barns 

synsätt.  

 

Enligt Brodin och Hylander (2002: 11-13) så visar många forskningsresultat av idag på att 

barn kan mer än vad tidigare utvecklingspsykologiska teorier visat på. Barn som har stabila 

relationer av bekräftande karaktär med trygga vuxna utvecklar både sitt tänkande och sina 

inneboende känslor. Förskola av idag har stort fokus på lärande och författarna menar att det 

finns en risk med att skilja på barns lärande från barns kännande. Tankar och känslor 

utvecklas tillsammans vilket innebär att vuxnas förhållningssätt gentemot barnen är 

avgörande för denna växelverkan. Författarna lägger vikt vid att hjälpa barn att förstå egna 

och andra känslor samt processer som sker i samspel vilket är en lärprocess och en kompetens 

som är livsviktig för barns framtida liv och hälsa. Lärande kan aldrig stå för sig självt då en 

känslomässig komponent alltid är närvarande i en lärprocess. 
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Ahlberg (1999: 151-152) talar om hur lärare möter en stor variation av barns olikheter i sitt 

arbete, bland dessa barn finns alltid barn som kan behöva mer tid för att lära eller har behov 

av särskilda stödinsatser. Författaren menar vidare att barn ska bemötas där de befinner sig då 

detta skapar möjligheter för lärande. Finns kunskap om hela barnets situation kan utrymme 

ges för att skapa möjligheter för barnet till lärande. Brodin och Hylander (2002: 13-15) 

poängterar att barns föds med olika förutsättningar och oavsett vilka grundförutsättningarna är 

påverkas barnets utveckling av det samspel som sker mellan pedagoger och barn i förskolan.  

Kompetens och behov varierar från barn till barn. För samma barn kan de variera från den ena 

stunden till den andra och i förhållandet till olika situationer samt personer. Författarna menar 

vidare att det finns en tendens hos lärare att fokus läggs på det problematiska och avvikande 

då detta upplevs signalera att något måste göras. Ses endast brister i barns liv är det lätt att 

glömma det positiva som kan arbetas med i förskolan och bli avgörande för barns utveckling. 

 

Barnperspektiv och barns perspektiv  

Enligt Skolverket (2010: 25) kan barnperspektivet ses om ett metodologiskt och ideologiskt 

begrepp vilket handlar om att fånga barns perspektiv och röst. Samtidigt skall barns position i 

nutida samhället lokaliseras och ett barns bästa skall avgöras individuellt relaterat till kultur 

och lokala traditioner. Sandberg (2009: 204) talar om skillnaden mellan barnperspektiv och 

barns perspektiv. För att barn ska kunna göras delaktiga i en verksamhet är det viktigt att 

vuxna kan inta ett barns perspektiv. Att inta ett barns perspektiv innebär att försöka inta barns 

synsätt på sin omgivning och att se världen med barns ögon. Det handlar om att som vuxen 

vara lyhörd för vad ett barn uttrycker och för vad som sker i de samspel som barnen ingår i. 

En förutsättning för detta är att barn görs delaktiga och tas på allvar av vuxna.   

 

Barns lärande 

Enligt Sandberg (2009: 222) innebär lärande att barn tillägnar sig ny kunskap vilket bidrar till 

att utveckla dess förmåga i olika situationer. För att lärande och utveckling skall ske krävs 

engagemang vilket Sandberg definierar som att kunna leka, samspela, bemästra sin tillvaro 

samt ha en förmåga att kunna anpassa leken och samspelet till vad miljön och situationen 

kräver. En av de viktigaste förutsättningarna för barns lärande och utveckling är engagemang. 

Engagemang stimuleras och utvecklas då barn deltar i aktiviteter där kreativitet och 

problemlösningsförmåga stimuleras. 
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Pramling Samuelsson, Sommer och Hundeide (2011: 175-177) anser att barns lärande inte 

drivs av långsiktiga mål så som vuxnas, utan barn intresserar sig av det som sker här och nu 

med fokus på det konkreta som sysselsätter barns tankar. Därmed blir det centrala 

komponenterna i alla utbildningsprogram konkreta handlingar i att väcka barns intresse. 

Författarna anser att fokus inom detta sätt att se på barn ligger på barnet som psykologisk 

individ och om hur lärande sker. Lärarens roll är lika viktig i lärande som i lek då det gäller 

för läraren att stödja, inspirera samt utmana och uppmuntra barns process i att förstå sin 

omvärld. Sammanfattat bör fokus ligga på kommunikationsprocessen i såväl lek som lärande.   

 

Lärande kan enligt Öhman (2009: 62-64) ses utifrån olika dimensioner och kan beskrivas som 

en cirkulär process då relationer, sammanhang och individen påverkar varandra.  

Öhman beskriver Unescos Delorskommissions fyra dimensioner av lärande vilka innebär att 

alla barn skall ges möjlighet att utvecklas inom dem. De två första dimensionerna att lära sig 

veta och att lära sig göra ses ofta som behäftade med lärande. Dessa dimensioner hjälper 

barnet att utveckla kompetens och en självförståelse. Att barnet skall ges möjlighet att 

utveckla intellektuella kunskaper och praktiska färdigheter. Den tredje och den fjärde 

dimensionen innebär att lära sig vara tillsammans och lära sig vara sig själv hör samman 

med att utveckla en kompetens inom det sociala samspelet samt förstå och tycka om sig själv 

(Öhman, 2009: 63-70).  Författaren talar om det positiva lärandeklimatet vilket innebär att den 

mellanmänskliga miljön i verksamheten skall tas till vara och ges ett stort utrymme av läraren 

(Öhman, 2009: 75).  

2.4 Barnsyn 

Hur vi ser på ett barn har betydelse för i vilken grad ett barn kan lära och utvecklas optimalt 

utifrån sina förutsättningar. I detta stycke lyfts vuxnas värderingar och sätt att förhålla sig till 

barn fram. Utifrån sätt att förhålla sig och se på barn framträder både ett relationellt och 

kategoriskt perspektiv. 

Sommer (2005: 54-83) anser att i varje mänskligt möte ställer människor direkta eller 

indirekta krav på varandra. Människor har uppfattningar och uttrycker åsikter om vad de anser 

vara dåligt eller bra för barn. Önskvärda beteenden och uppföranden anses som en 

beteendereglerande kraft i samspelet. Sommer definierar denna företeelse som begreppet 

barnsyn vilket är ett sätt att se på barn där våra föreställningar ligger till grund för hur vi ser 

på dem och hur vi anser att de bör vara. Sommer beskriver även sätt att se på barn som ett 

”filter” där vuxnas värderingar är avgörande för hur vi ser på ett barn. Om samma ”filter” 
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används allt för länge utan att justeras så är risken stor att vi inte kan förstå barn av idag vilket 

medför problematiska relationer i samspelet på förskolan.  

Öhman (2009: 44) förklarar att hur vi förstår och ser på en annan människa baseras inte bara 

på vilken teoretisk grundsyn vi har utan även på våra erfarenheter och upplevelser som 

författaren benämner som en ”privat teori”. I mötet med världen använder vi oss av den 

”privata teorin” för att förstå och tolka det som sker (Öhman, 2009: 50).   

Vår ”privata teori” kan utmanas av människor med andra synsätt än vårt eget vilket innebär 

att vi kan känna oss provocerade och utmanas i vårt eget synsätt. Den personliga människosyn 

som vi bär med oss bygger på de värderingar vi har och dessa värderingar hänger samman 

med våra känslor vilket synliggörs i det sociala samspelet (Öhman, 2009: 57-58).   

Barns liv av idag kan enligt Pape (2001: 117) inte jämföras med det som vuxna erfarit i sin 

egen barndom utan det innebär en acceptans av barns nutida livsvillkor. Det som vi anser oss 

vara pedagogiskt riktigt för oss vuxna har inte samma innebörd för dagens barn som vi möter. 

Vidare skriver Pape (2001: 120-121) att vuxnas engagemang innebär att ta barn på allvar och 

bry sig om vilket synliggörs i deras förhållningssätt.  Genom detta stärks barns sociala 

kompetens vilket är grundläggande i barns demokratiska fostran där barn är socialt 

kompetenta, kan säga ifrån och själva ta ansvar. Barn är kompetenta men kan inte alltid själva 

avgöra vad som är gränsen i varje situation utan vi vuxna ska vara ett stöd i gränssättningarna 

och samtidigt reflektera över vilka gränser vi sätter för barnen och varför vi gör det. När vi 

sätter gränser i förskolan ska dessa gränser vara baserat på omsorg om barnet (Pape, 2001: 

122). Syftet med gränssättningen är att barnet själv på sikt skall kunna avgöra och dra 

slutsatser om vad som är lämpligt eller mindre lämpligt att göra (Pape, 2001: 123). 

2.5 Makt och positioner i förskolan 

Detta avsnitt vill vi koppla till det kategoriska perspektivet då makt och positioner här lyfts 

fram har till syfte att styra och tillrättavisa barnet och hänsyn tas inte till vad som sker i mötet 

mellan barn och miljö. Med miljö menas här förskolans sociala och pedagogiska arena.  

I vilken mån små barn kan påverka samt komma till uttryck i förskolans verksamhet gentemot 

lärarens kontroll är något Emilson (2007: 184) har studerat. Studien Young Childrens 

influence baseras på olika frågor som utgår ifrån barns perspektiv. I resultatet av studien 

framgår att små barns påverkansmöjligheter är beroende av lärarens kontrollutövning som 

sker på olika sätt i förskolans verksamhet. Men den visar också på att barn kan göra egna val 

främst utifrån fasta alternativ samt att ta egna initiativ för att uttrycka sig.  
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Johansson (2004: 31-33) har i tidigare nämnda studie om makt och positioner i förskola/skola 

funnit att makt samt positioneringar har betydelse både för kränkningar och försvar av barns 

integritet. Vuxna varken ser eller uppfattar många gånger att barn kränks som personer och att 

barn är i underläge då de har små möjligheter att sätta gränser för sin integritet. 

Den maktkamp som Johansson (2004) diskuterar beskriver Skolverket (2011: 45-47) som en 

maktkamp mellan vuxna och barn vilken visar sig i vuxnas sätt att uttrycka uppgivenhet och 

irritation särskilt mot de barn som anses avvika från det förväntade beteendet. Denna 

uppgivenhet och ilska visar de vuxna genom att tillrättavisa barnen gång på gång i olika 

situationer och begränsa samt kontrollera dem. De barn som ofta är inblandade i dessa 

maktkamper är de barn som inte förstår eller accepterar de vuxnas förhållningssätt.  

Stundtals använder de vuxna i förskolan strategier som innefattar hot och tvång för att driva 

sin vilja igenom. Det kan handla om hot som att barnet inte får vara med i en aktivitet om det 

inte kan sitta still. Skolverket (2011: 69) anser vidare att det är förförande lätt att i en intention 

att verka för barns bästa således utöva makt vilket innebär att tvinga barnet att anpassa sig till 

gällande situation. Skolverket beskriver en pedagogs uppfattning om måltidsregler i en 

förskola där hon är verksam. De regler som finns där angående måltider går ut på att barnen 

tvingas att äta upp sin mat. Dessa regler baseras på att vuxna upplever att barnen inte vill äta 

upp bara för protestens skull.  

Den vuxne berättar: 

”Jag tyckte själv inte om det från början, jag tyckte synd om barnen. Men nu förstår jag att det är för 

deras eget bästa. De måste ju lära sig att man inte bara kan äta det man vill eller bara det som är 

gott.” (Skolverket, 2011: 70) 

Det väsentliga i denna typ av maktutövning blir att barn ska lära sig att de inte kan göra som 

de vill. Denna typ av fostran resulterar i och syftar till ett undertryckande av barns egen vilja 

och perspektiv. En fråga blir vems behov situationen egentligen speglar och vilka erfarenheter 

barnen får (Skolverket, 2011: 70).  

2.6 Etisk och professionell hållning 

En etisk och professionell hållning i förskolan tolkar vi skall utgå ifrån ett relationellt 

perspektiv vilket innebär att hänsyn skall tas till vad som sker i barnets omgivning och hur det 

påverkar barnet. Etik har en central plats i den professionelle lärarens intentioner.  
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Enligt Dovemark (2010: 97) handlar etik om förmågan till inlevelse i andra människors 

situation och en medvetenhet om hur vi som lärare påverkar dem vi möter genom vårt sätt att 

vara och tänka. Författaren talar om rätten att ses för den man är och de värderingar 

människan har synliggörs i ditt förhållningssätt vilket i sin tur ger konsekvenser i ditt arbete.  

Røkenes och Hanssen (2007: 9-11) beskriver yrkeskompetens vilket innebär en förmåga att 

förhålla sig och förstå de krav som du som professionell möter i ditt yrke. Författarna talar 

även om begreppet handlingskompetens vilket innebär en uppsättning färdigheter och 

kunskaper hos den professionelle. Vidare tar författarna upp relationskompetens vilken 

kännetecknas av förståelse för andras upplevelser och samspel i skeenden samt en förmåga till 

självkännedom. Som professionell bör du i ditt yrke verka för den andres bästa genom att 

skapa förutsättningar för en god kommunikation. Vidare beskriver Røkenes och Hanssen 

(2007: 12) en modell där vi som professionella skall möta människan utifrån ett 

helhetsperspektiv vilket innebär att se den du möter som en medmänniska och subjekt samt 

förhålla sig till individens känslor, vilja och upplevelser.  

Bergem (2004: 148) menar att barn är olika och att lärarprofessionaliteten på grund av det inte 

kan uttryckas med en enkel formel. Kvaliteten i lärares professionalitet avgörs i mötet med 

barn som har olika förutsättningar, behov och önskningar.  

Att vara professionell innebär inte enligt Jenner (2004: 23) en jämställd relation gentemot 

barnen i det pedagogiska mötet vilket medför att du som lärare bör vara uppmärksam då du 

har en informell maktposition och därmed ett övertag. Läraren har således det tyngsta 

ansvaret över relationen vuxen och barn emellan. Jenner (2004: 28) poängterar särskilt 

självkännedom, kunskap och empati som grundläggande egenskaper hos den professionelle. 

Självkännedom menar författaren handlar om att vara medveten om egna känslor och behov 

samt att kunna hantera dem så de inte styr kontakten eller förhållningssättet gentemot den 

andre. Kunskap innebär inte bara skicklighet och kunnande inom metod utan även kunskap 

om hur omedvetna handlingssätt, motiv, kommunikation och psykologiska försvar ter sig in 

relationen.  

2.7 Analysmodell 

Utifrån läroplanen, teori och tidigare forskning har vi lyft fram de relationella och kategoriska 

perspektiven. Enligt oss kan dessa perspektiv urskiljas i förskolans arbetssätt med att arbeta 

utifrån alla barns förutsättningar. Vi har i huvudsak utgått ifrån Perssons (2007: 167) 

huvudrubriker i hans modell över konsekvenser för skolans specialpedagogiska verksamhet 
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beroende på perspektivval. Modellen är modifierad då vi anpassat begrepp i innehållet utifrån 

det vi presenterat i tidigare forskning. Det vi valt att sätta i respektive kolumn i vår 

analysmodell har vi satt i relation till de relationella och kategoriska perspektiven. 

Tabellen nedan är vår analysmodell som visar på skillnader mellan de två perspektiven.  

 

(Källa: Atterström & Persson) 

  

RELATIONELLT 

PERSPEKTIV 

 

KATEGORISKT 

PERSPEKTIV 

 

UPPFATTNING AV 

PEDAGOGISK 

KOMPETENS 

 

Förmåga att anpassa 

verksamheten utifrån: 

Barns olika förutsättningar, 

Barns olika intresse och 

behov. 

 

 

Fokus på kunskap om olika 

ämnen samt undervisning i 

förskolan. 

 

Utgår ifrån att alla har lika 

förutsättningar och behov. 

 

 

ORSAKER TILL 

PEDAGOGISKA BEHOV 

 

Svårigheter uppstår i mötet 

mellan barn och omgivning. 

  
 

Barns perspektiv. 

 

Barnet ses som bärare av 

svårigheter som kan uppstå i 

mötet med omgivningen. 

 

Barnperspektiv. 

 

Diagnostisering. 

 

FOKUS FÖR 

PEDAGOGISKA 

STRATEGIER OCH 

ÅTGÄRDER 

 

Anpassa miljön och 

pedagogiska strategier utifrån 

barnets förutsättningar. 

 

Reflekterande arbetslag. 

 

Barnet skall anpassas till 

miljön. 

 

Makt och positioner. 

Tillrättavisande. 
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3 Metod 

Vi har valt att ta en viss ansats ur hermeneutiken då den utgår ifrån studerade delar som sätts 

samman i ett helhetsperspektiv. Detta innebär att delar först studeras för att få syn på den 

helhet som de befinner sig i, vilket benämns som den hermeneutiska cirkeln (Alvesson & 

Sköldberg, 2008: 193-194).  Den hermeneutiska cirkeln är beroende av sambandet mellan 

delarna och helheten eftersom att delarna inte kan förstås själva (Birkler, 2008: 103).   

Vi anser att hermeneutiken speglar en varierad syn av hur fenomen förhåller sig och 

innebörden av dem. I våra intervjuer har vi tagit del av studenters utsagor och deras 

skildringar av upplevelser att arbeta utifrån alla barns förutsättningar. Det innebär således att 

våra frågor i intervjuerna till viss del speglar både en viss subjektivitet och objektivitet utifrån 

vår förförståelse vilken är förankrad i det relationella samt kategoriska perspektivet som vi 

genomgående relaterar till i vår studie. 

Tolkningen av ett objekt i en forskningsprocess är beroende av sambandet mellan subjektet 

och objektet (Alvesson & Sköldberg, 2008: 198) vilket i vår undersökning är samspelet 

mellan oss och de studenter vi valt att intervjua vilkas svar vi tolkar i vår analys.  

3.1 Genomförande 

Vi kontaktade två klasser på Halmstad Högskola via e-post (se bilaga.1). Där presenterade vi 

kort vårt examensarbete om blivande förskollärares föreställningar om och intentioner inför 

att arbeta utifrån alla barns förutsättningar. Vi förklarade att vi skulle genomföra 

gruppintervjuer med fyra till fem personer i varje grupp där varje gruppdeltagare skulle få 

vara anonym i de resultat vi sedan tänkt presentera.  

Av de två klasser som blev tillfrågade så var nio personer villiga att medverka i vår studie. 

Tillsammans med dem gav vi förslag på dagar att träffas för respektive grupp.  

Innan intervjun informerade vi om att intervjuerna skulle spelas in och att materialet endast 

skulle användas av oss till vårt examensarbete. Patel och Davidson (2003: 20-70) anser att 

intervjupersonerna ska få denna information innan intervjun startar. När en intervju är 

anonym ska vare sig namn eller annan identifiering kunna utkristalliseras. Vi har i vårt 

examensarbete inte nämnt studenternas namn men har av dem fått ett godkännande inför att vi 

presenterar högskolans namn i vårt arbete.  
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3.2 Kvalitativ forskningsintervju 

Vi har valt att utgå ifrån en kvalitativ forskningsintervju i vår studie där vi utgår ifrån två 

gruppintervjuer då vårt syfte är att undersöka blivande förskollärares föreställningar om och 

intentioner inför att arbeta utifrån alla barns förutsättningar. En kvalitativ studie är för oss mer 

relevant än en kvantitativ studie då vi genom den kvalitativa får ett fördjupat underlag som vi 

kommer att analysera.  

I intervjuerna har vi fungerat som moderatorer. Moderatorns uppgift är att skapa ämnen att 

diskutera vilket i sin tur skall resultera i ett meningsutbyte mellan deltagarna och öppna upp 

för personliga åsikter. Det är viktigt att utgå ifrån att olika uppfattningar kan framföras och att 

konsensus inte är målet (Kvale & Brinkman, 2009: 166).  

Eftersom vi var två moderatorer så delade vi på uppgifterna på så vis att den ena moderatorn 

gick igenom vår information om studien mer djupgående och ställde sedan frågorna under 

intervjuernas gång. Den andra moderatorn hade till uppgift att skapa en tillåtande atmosfär 

och försöka få alla att komma till tals genom att fördela ordet vid behov. Vår uppgift var 

också att så långt det var möjligt hålla oss objektiva under intervjuernas gång för att på så sätt 

inte påverka resultatet.  

I gruppintervjuerna använde vi oss av halvstrukturerade frågor (se bilaga.2) vilket innebar en 

färdig huvudfråga vilken vi byggde på med passande följdfrågor under samtalets gång. 

Följdfrågor var en fördel då vi vill ha mer utvecklade och fördjupade svar. Vi använde inte 

följdfrågorna i en systematisk ordning utan anpassade dem efter samtalets struktur (Stukát, 

2010: 39). 

Båda intervjuerna anpassades till 30 minuter vardera och transkriberades direkt efter. 

3.3 Validitet/Reliabilitet 

Begreppen validitet och reliabilitet hör samman då validitet avser det relevanta som avses att 

mätas i sammanhanget medan reliabiliteten styrker noggrannheten i det vi undersöker. 

Validitet kopplas till valet av analysverktyg och blir således en viktig förutsättning då 

analysverktyget är väl förankrat i teori och tidigare forskning inom det valda området 

(Denscombe: 2004: 124-125).  

I arbetat med att utforma vår analysmodell har vi lagt tyngd vid de punkter som kännetecknar 

de relationella och kategoriska perspektiven. För att en studie ska nå en hög reliabilitet skall 
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den kunna omprövas och då visa på liknande resultat vilket innebär att analysverktyget ska 

kunna ses som tillförlitligt och därmed stabilt för att inte förvränga forskningsfynden 

(Denscombe, 2004: 124-125).  Vi anser att den analysmodell vi skapat kan återanvändas i 

kommande undersökningar då den är baserad på gällande forskning för förskolan, och blir där 

med mer valid eftersom vi valt ut relevant litteratur. Eftersom vi var väl inlästa på läroplanen 

för förskolan samt tidigare teori och forskning, gav det oss en ökad medvetenhet inför 

gruppintervjuerna. Denna medvetenhet hos oss innebär att vår studie når en hög reliabilitet. 

 3.4 Generaliserbarhet/överförbarhet 

Generaliserbarhet innebär den mätbara kvalitén i forskningsfynd och huruvida dessa fynd går 

att överföra mer allmänt (Denscombe, 2004: 182-183). Vi tolkar informanternas uttalanden 

utifrån vår förförståelse och våra erfarenheter samt den analysmodell vi valt att utgå ifrån. 

Dock bör vi vara medvetna om att respondenternas utsagor är deras tolkning och upplevelser 

av vad som sker och har skett och inte någon sanning av vad som verkligen sker eller har skett 

i verksamheten. Detta resulterar i att en överförbarhet kan vara svår att göra då vi gör en 

personlig tolkning av våra forskningsfynd.  

Kvale och Brinkman (2009: 280) anser att ett resultat av en intervjustudie kan vara rimligt, 

tillförlitlig och giltig men frågan kan ställas om det är främst av ett lokalt intresse eller om det 

kan överföras till andra undersökningspersoner och situationer. En vanlig invändning mot 

intervjuforskning som metod enligt författarna är att för få intervjupersoner deltagit för att 

resultatet ska kunna generaliseras.   

En generalisering av vår undersökning kan därför inte göras fullt ut eftersom vårt resultat inte 

har genomförts med en större mängd intervjudeltagare. Dock har de intervjupersoner som 

deltagit i vår studie genomfört sin verksamhetsförlagda utbildning på ett flertal olika förskolor 

i olika kommuner. Detta ger deras uttalanden en viss tyngd och trovärdighet.  

3.5 Urval 

Vi valde att använda oss av gruppintervjuer då vi anser att det speglar förskolepersonals 

arbetssätt i ett arbetslag där reflektioner kring förskolans praktik sker i ett samspel lärare 

emellan.  

Valet av population som vi gjorde anser vi gav oss tillräckligt med underlag för vår studie. 

Alla studenter i de två klasser som vi valt att kontakta via e-post hade samma möjligheter att 

komma med i vår undersökning. När vi fick svar av de studenter som ville delta i vår studie 
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föll det oss naturligt att dela upp dem efter den klass de går i. Detta skedde eftersom 

studenterna dels går olika inriktningar och för att de skulle känna sig trygga med varandra i 

intervjugruppen då de känner varandra sedan tidigare. 
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4 Resultat och analys 

Syftet med vår studie är att studera blivande förskollärares föreställningar om och intentioner 

inför att arbeta utifrån alla barns förutsättningar i förskolan. Vår analys utgår ifrån insamlad 

empiri som vi fått under gruppintervjuer med blivande förskollärare. Under intervjuerna har 

olika resonemang framkommit vilka vi har tagit fasta på och relaterat till den analysmodell vi 

valt att arbeta utifrån.  

Vi kommer nedan presentera de utvalda och för studien betydelsefulla empiriska stoff vi fått 

fram ur våra gruppintervjuer, utifrån de tre huvudkategorierna i analysmodellen (se s.11) vilka 

baseras på de relationella och kategoriska perspektiven. Dessa kategorier sammanfattar de 

centrala delarna i den tidigare forskning som ligger till grund för vårt arbete.  

Då våra intervjuer var anonyma har vi valt att kalla intervjudeltagarna för respondenter och 

gett dem nummer efter antal deltagare samt efter den ordning som vi utfört våra intervjuer i. 

Intervjugrupp 1 består av respondenterna 1 till 5 vilka går näst sista terminen på 

lärarutbildningen, och intervjugrupp 2 består av respondenterna 6 till 9 vilka går sin sista 

termin på lärarutbildningen. 

4.1 Uppfattning av pedagogisk kompetens 

Vi kommer under denna kategori att redogöra för de intentioner som de blivande 

förskollärarna har inför att arbeta utifrån alla barns förutsättningar. 

Respondenterna anser att det är en självklarhet att arbeta utifrån alla barns förutsättningar och 

att det är viktigt att se till miljön som finns runt barnet. En bit på vägen i arbetet är enligt 

respondenterna att reflektera över sitt eget förhållningssätt samt hur du som lärare talar om 

och ser på barn. Skolverket (2011: 58) anser att vår barnsyn speglas i mötet med barnet 

genom vårt sätt att se på och förhålla oss till barnet.  Enligt Perssons (2007: 166-167) 

definition av det relationella perspektivet så bör förändringar i ett barns omgivning ske för att 

möjligheter skall kunnas skapas för barns lärande utifrån dess förutsättningar.  

Arbetslaget har en central del i respondenternas resonemang då de poängterar hur viktigt det 

är att föra dialog kring olika arbetssätt utifrån barns bästa. Detta påtalar Røkenes och Hanssen 

(2007: 9-11) som anser att det är viktigt att skapa en god kommunikation för att som 

professionell kunna verka för den andres bästa. 

”Jag tänker också att man i ett arbetslag kompletterar varandra om man ser ett barn som behöver 

extra hjälp eller extra stöttning. Att man liksom kan ta hjälp av varandra i arbetslaget för att stötta det 
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här barnet och för att se om det här är ett problem eller är det bara jag som upplever att det är så. Att 

man kan hjälpas åt och se så att det blir det bästa för barnet.” (Respondent 9) 

Några av de blivande förskollärarna kommer också in på barns olikheter och vilken betydelse 

det har för verksamheten. Respondent 6 talar om att det är viktigt att vi utgår från en grund 

där vi trycker på att alla är olika och att vi lyfter fram det i verksamheten som något positivt. 

Detta poängterar Brodin och Hylander (2002: 13-15) som menar att barn föds med olika 

förutsättningar och grad av kompetens och behov varierar mellan varje barn. När 

respondenterna lyfter olikheter som något positivt och självklart så frångås ett kategoriskt 

perspektiv då det inom det perspektivet anser att alla barn har lika förutsättningar. 

Respondenterna 6 och 8 diskuterar att även vuxna är olika men ändå måste vi mötas i en 

pedagogisk verksamhet. Jenner (2004: 28) anser att en professionell lärare skall ha god 

självkännedom, kunskap och empati som grundläggande egenskaper vilket innebär att vara 

medveten om och kunna hantera dessa egenskaper i mötet med andra. 

”Har man en utgångspunkt i att alla barn är olika och alla är vi olika på olika vis så känns det också 

att det faller sig mer naturligt att man arbetar utifrån varje barns förutsättningar. För då är det en 

självklarhet att man inte generaliserar.” (Respondent 5) 

Under intervjuerna upplever vi en osäkerhet hos respondenterna gällande att kunna möta alla 

barns förutsättningar i förskolans verksamhet. Respondent 6 ifrågasätter om det går att uppnå 

målet med att möta alla barns förutsättningar trots att det finns en förankrad idé och önskan 

om det. Detta framgår i Johanssons (2004: 30-31) studie som visar på trots lärarens intention 

om att varje barns integritet skall respekteras så frångås detta i verksamheten.  

4.2  Orsaker till pedagogiska behov 

Vi kommer under denna kategori att redogöra för de föreställningar som de blivande 

förskollärarna har från sin lärarutbildning samt ifrån verksamhetsförlagd utbildning om  

att arbeta utifrån alla barns förutsättningar. 

Respondenternas föreställningar från sin verksamhetsförlagda utbildning genomsyras av en 

syn på barnet som inte alltid motsvarar det de anser sig ha lärt under utbildningens gång. 

Samtliga respondenter har upplevt liknande situationer under sin verksamhetsförlagda 

utbildning där exempelvis; personal pratar över huvudet på barnen och slår fast ”hur barn är” 

genom att säga att ”han är si och hon är så”. Respondenterna anser att det som personalen i 

förskolan upplever som ett problem läggs på barnet och de använder sig av strategier som 
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utgår ifrån ett vuxenperspektiv. Detta beskriver Nilholm (2005: 125-127) i ett kategoriskt 

perspektiv vilket innebär att det som anses som problematiskt placeras hos barnet och inte i 

miljön runtomkring. Utifrån ett kategoriskt perspektiv finns en risk att vi agerar så som 

Skolverket (2011: 69) beskriver där lärare genom maktutövning försöker tvinga barn att 

anpassa sig i en situation i syfte att verka för barnets bästa, men detta förfarande kan strida 

mot de etiska principer som gäller för förskolan. 

”Och där hade de satt en vuxen till att ta hand om honom, fick gå jämte sådär, ha extra ansvar och 

hon gick efter honom hela tiden.” (Respondent 2) 

Respondent 8 talar om att en del barn behöver extra stöd i sin vardag. Detta stöd kan vara att 

barnet behöver en vuxen bredvid sig hela tiden om barnet till exempel har svårt att sitta still. 

Vidare talar respondenterna om en negativ attityd som de upplevt i förskolan kring och om 

barn som anses ”störande och svåra att bemöta”.  

Brodin och Hylander (2002: 13-15) beskriver att det finns en tendens att de fokuseras på det 

avvikande och problematiska hos barnet vilket innebär att det positiva kring barnet inte lyfts 

fram. Respondenterna 7 och 8 beskriver hur personal jämför olika barngrupper där samma 

arbetssätt används trots nya gruppkonsultationer. Sommer (2005: 54-83) beskriver vuxnas sätt 

att se på barn som ett ”filter” där filtret genomsyras av vuxnas värderingar och om det 

används allt för länge utan att justeras uppstår svårigheter i att förstå barn av idag.  

”Jag tror som jag stött på att man som pedagog måste tänka på hur man pratar om barnen bland 

barnen eller om föräldrar bland barnen, här i kafferummet eller lite såna grejer som jag tycker att 

man märker hur man ser på barn”. (Respondent 7) 

Under intervjuerna så framgår det att lärarstudenterna upplevt att en del personal i förskolan 

visar på tendenser till att diagnostisera barn utifrån barns beteende. Den vanligaste diagnosen 

som det talas om är ADHD. Persson (2007: 167) menar ur ett kategoriskt perspektiv att barn 

ses med sina svårigheter vilka ska kompenseras och anpassas.  

”Ja det har jag stött på, typ att det barnet är stökigt jag tror den har ADHD. Det har jag hört men jag 

har aldrig stött på ett barn som har haft en diagnos utrett.” (Respondent 4) 

Respondent 9 talar om att ett barns beteende aldrig får förklaras med ADHD vilket  

respondent 7 bekräftar då hon menar att det finns risk att barnet blir sin diagnos och bemöts 

utifrån den. Skolverket (2011: 45-47) beskriver att vuxna uttrycker uppgivenhet och irritation 

mot barn som anses avvika från det beteende som förväntas. Vi upplever att det under 
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intervjuerna finns meningsskiljaktigheter angående diagnoser. Respondent 1 talar om att det 

ibland kan vara lättare för barn att ha fått en diagnos då respondenten anser att det är lättare 

för personalen att hantera barnet. Även respondent 8 talar om hur en diagnos kan underlätta 

för barnet då det kan få den hjälpen och det stödet som kanske behövs. Ahlberg (1999: 151-

152) menar att lärare möter en stor variation av barns olikheter och det finns alltid barn som 

behöver mer stödinsatser än andra barn.  

4.3 Fokus för pedagogiska åtgärder 

Vi kommer under denna kategori att redogöra för blivande förskollärares föreställningar om 

och intentioner inför att arbeta utifrån alla barns förutsättningar. 

Respondent 5, 6, 7, 8 och 9 diskuterar kring olika arbetssätt som de anser kan möta alla barns 

förutsättningar. De anser att personalen skall arbeta på ett strukturerat och reflekterande sätt 

samt att miljön runt omkring barnet är viktig att ändra på då personalen ska utgå ifrån barnens 

intressen. Detta bekräftas i hur Ahlberg (2009: 195) beskriver det relationella perspektivet då 

barnet inte ska ses som bärare av problematiken utan att det är miljön kring barnet som ska 

anpassas. Utifrån ett relationellt perspektiv kan vi relatera till Pramling Samuelsson, Sommer 

och Hundeide (2011: 175-177) som lägger vikt vid att lärare skall sträva efter att väcka barns 

intresse genom konkreta handlingar.  

Respondent 3 förklarar att det är viktigt att möta barn på deras nivå och att det också finns 

barn som har väldigt lätt för sig i förskolan vilka inte får glömmas bort att stimuleras.  

”Få barnens intresse tror jag är viktigt att fånga, att man checkar av vad barnen är intresserade av så 

att man verkligen fångar barnen,  för förutsättningarna att lyckas blir då större”. (Respondent 9) 

Respondent 5 anser att det är viktigt att låta barnen leda verksamheten genom sitt utforskande 

för att på så sätt kunna se var barnen befinner sig någonstans. Detta beskriver Sandberg 

(2009: 204) som att vuxna bör inta ett barns perspektiv vilket innebär att försöka se världen 

med barns ögon. Detta främjar barns delaktighet i verksamheten. Respondent 1 och 2 talar om 

hur viktigt det är att ha kunskap inom alla kunskapsområden i förskolan. Respondenterna 

menar att verksamheten blir sårbar om det saknas kunskap inom vissa områden. 

”Men det säger dom att man får den största kunskapen om man får möta samma sak i olika miljöer 

och då fungerar det inte att du tar hand om musiken och så tar jag hand om det.” (Respondent 2) 

Respondent 7 talar om att verksamheten inte ser likadan ut varje dag vilket gör att personalen 

i förskolan skall anpassa den dagliga verksamheten efter barnens behov. Respondent 5 påtalar 
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hur viktigt det är att vara nära barnen och vara med dem i olika situationer i den dagliga 

verksamheten. Öhman (2009: 62-75) beskriver lärandets olika dimensioner som en cirkulär 

process där individ, sammanhang och relationer påverkar varandra. Dimensionerna innebär att 

lära sig veta, att lära sig göra samt att lära sig vara tillsammans och lära sig vara sig själv. 

Läraren bör tillvarata den mellanmänskliga miljön i verksamheten för att skapa ett positivt 

lärandeklimat.   
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5 Diskussion 

Vårt huvudsakliga syfte med vår studie är att beskriva blivande förskollärares föreställningar 

om och intentioner inför att arbeta utifrån alla barns förutsättningar. Läroplanen för förskolan 

för tydligt fram hur förskolan skall arbeta och verka för att alla barns förutsättningar och 

behov skall tas hänsyn till och bemötas på ett professionellt sätt. Genom att utgå ifrån de 

relationella och kategoriska perspektiven har vi fått möjlighet att se litteratur och intervjusvar 

utifrån två olika perspektiv som skiljer sig från varandra. Dessa olika perspektiv att utgå ifrån 

har vi ställt emot varandra genom vår operationalisering vilket tydliggjort skillnaden mellan 

de båda perspektiven.  

5.1 Metoddiskussion 

Vi har valt att ta en viss ansats i hermeneutiken då vi anser att det vi valt att studera är en del 

ur en helhet. Vår studie tillsammans med vår förförståelse samt tidigare forskning och teori är 

delar som kan sättas in i ett helhetsperspektiv.  

Eftersom vi själva är blivande förskollärare och har föreställningar och intentioner om hur 

arbetet i förskolan sker samt skall ske är det intressant att få syn på hur andra blivande 

förskollärare upplever att arbetet bedrivs utifrån alla barns förutsättningar.  

Vi kontaktade intervjudeltagarna via e-post då vi anser att det är ett bra sätt att föra fram 

samma information till alla berörda. En svaghet med e-post som kommunikationsmedel är att 

alla kanske inte alltid läser sin mail regelbundet och att vi som intervjupersoner inte får 

omedelbar bekräftelse på att mottagaren läst sin e-post.  

Att använda gruppintervju som kvalitativ metod har både styrkor och svagheter. Vi anser att 

användandet av denna metod har gett oss personliga och uttömmande svar vilket vi tycker oss 

haft fördel av. För att få syn på om dessa föreställningar som intervjudeltagarna uttalar råder 

ute i förskoleverksamheten skulle vi kunnat komplettera med observationer av arbetande 

personal. Detta kunde bidragit till en ökad validitet i vårt arbete. En svaghet med att göra en 

gruppintervju där deltagarna redan känner varandra anser vi kan vara att de påverkar 

varandras åsikter och svar på våra frågor. Därmed kan en enskild intervju vara en fördel då 

deltagarna inte har möjlighet att påverka varandra. 

I gruppintervjuerna använde vi oss av halvstrukturerade frågor som bestod av en huvudfråga 

samt följdfrågor som till viss del anpassades under intervjun. Denna metod upplever vi har 

gett oss fördjupade och utvecklade svar då varje intervjudeltagare fick tala fritt kring våra 

frågor.  Om vi hade haft mer styrda frågor hade förmodligen intervjusvaren blivit annorlunda 
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då intervjudeltagarna inte hade haft lika stor frihet att uttrycka sig. 

Att vi båda hjälptes åt under intervjuerna ser vi som positivt då vi kompletterade varandra 

genom att dela upp uppgifterna kring intervjuerna innan intervjustart. När intervjun var 

genomförd transkriberade vi våra intervjuer som vi spelat in. Detta är ett bra tillvägagångssätt 

anser vi då transkriberingarna ger oss en klar och tydlig bild av vad som sagts. 

Vårt val av att utgå ifrån en analysmodell som baseras på det relationella och kategoriska 

perspektiven anser vi har hjälpt oss i arbetet med att analysera respondenternas svar. 

Modellen har inneburit att vi har kunnat särskilja de svar vi fått genom våra intervjuer som 

kan relateras till de båda perspektiven.  

5.2 Resultat och analysdiskussion 

Vi tolkar utifrån blivande förskollärares diskussioner att de övervägande utgår ifrån ett 

relationellt perspektiv i de föreställningar och intentioner som de för fram. De lägger vikt vid 

att arbeta på ett reflekterande sätt samt anser att miljön bör anpassas efter barns 

förutsättningar och behov. Vi tolkar dock att respondenternas föreställningar av sin 

verksamhetsförlagda utbildning visar på att ett kategoriskt perspektiv råder i synen på barn. 

Detta går att förstå utifrån respondenternas diskussioner om hur problem som uppstår läggs på 

barnet och strategier samt diagnostisering används utifrån ett vuxenperspektiv.  

Det råder delade meningar om diagnostisering av barn då ett par av respondenterna anser att 

en diagnos inte får förklara ett barns beteende medan några av respondenterna ser diagnoser 

som nödvändiga att sätta på barn för att barnet skall få det stöd som behövs för att utvecklas. 

En grundläggande värdering hos respondenterna tolkar vi är att barnet är det centrala i 

förskoleverksamheten och barns förutsättningar skall ligga till grund för verksamheten vilket 

framgår i läroplanen för förskolan (Utbildningsdepartementet, 2010: 5).  

Respondenterna har en stark intention om att verka för alla barns bästa utifrån barns 

förutsättningar och deras intentioner har påverkats av de erfarenheter de fått från deras 

verksamhetsförlagda utbildningar. De har fått erfarenheter av arbetssätt som kan vara 

gynnsamma för barns utveckling och lärande men även arbetssätt som de anser vara mindre 

lämpliga.  

Även om de blivande förskollärarna har en vilja att arbeta utifrån alla barns förutsättningar 

uppfattar vi en viss osäkerhet hos dem om hur de skall och om de kommer lyckas med sitt 

uppdrag. Vi funderar på om respondenternas osäkerhet kan bero på att det i läroplanen för 
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förskolan ges tydliga riktlinjer om vilka mål verksamheten skall sträva emot men inte hur 

arbetet skall bedrivas. 

5.3 Slutsats 

Det vi kommit till insikt om under vår lärarutbildning satt i relation till det som sker i 

förskolans praktik stämmer således inte alltid överens. Därmed bedrivs inte verksamheten 

alltid på ett etiskt korrekt och professionellt sätt i förhållande till de rådande styrdokumenten 

för förskolan. Vi anser att orsaken till detta kan ligga i att verksamheter stundom grundas på 

tidigare föreställningar om vad ett barn är och vad det behöver för sin utveckling. I läroplanen 

för förskolan ges utrymme för tolkning vilket kan resultera i att personal i ett arbetslag arbetar 

på olika sätt och i olika hög grad med att sträva mot målen. Detta synliggörs när lärares 

pedagogiska strategier innefattar kategoriseringar av barn samt när lärare oreflekterat utövar 

makt vilket inte är i enlighet med styrdokumentens syfte.  

Vi uppfattar att blivande förskollärares intentioner speglar det relationella perspektivet men vi 

kan utifrån deras föreställningar de fått från förskoleverksamheten skönja att de intar ett 

kategoriskt perspektiv. 

Vi anser att vi fått en djupare förståelse för vad det innebär att arbeta utifrån alla barns 

förutsättningar i ett arbetslag i förskolan och vilka svårigheter som kan förekomma beroende 

på vilket perspektiv läraren utgår ifrån. I ett arbetslag finns lärare med olika kompetens samt 

olika personligheter vilket påverkar arbetet och hur läraren bemöter barnen. Detta kan bli ett 

dilemma samt en utmaning som nybliven förskollärare att möta och hantera.  

Vår slutsats efter vi utfört studien är att vi fått ett ytterligare perspektiv på och kunskap om 

hur arbetet i förskolan utifrån alla barns förutsättningar kan ske och se ut.  

Vi anser att studien gett oss en djupare förståelse för och kunskap om hur vi kan agera och 

verka för alla barns bästa i vårt kommande yrke som förskollärare.  

Detta utifrån att vi kan skapa en miljö som utgår ifrån barns intresse och förutsättningar samt 

att ständigt tillsammans reflektera över vad som sker i den verksamhet som råder i enlighet 

med gällande styrdokument. 

5.4 Förslag till fortsatt forskning 

Det vi fått ut av vår studie har gett oss ett intressant resultat av hur blivande förskollärare 

föreställer sig hur det är samt vilka intentioner de har inför att arbeta utifrån alla barns 

förutsättningar. Vidare forskning skulle kunna göras genom observation där de blivande 
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förskollärarna följs upp då de är färdigutbildade och verksamma lärare för att undersöka om 

de står fast vid sina intentioner i praktiken.  
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Bilaga.1 

 

Hej! 

 

Vi är två studenter på Högskolan i Halmstad som skriver examensarbete vid 

lärarutbildningen. 

Vår studie som ligger till grund för vårt examensarbete handlar om hur blivande förskollärares 

föreställningar av och intentioner inför att arbeta utifrån alla barns förutsättningar sker och ser 

ut. 

Detta ska vi göra i form av gruppintervjuer med 4-5 lärarstudenter i varje (inga namn kommer 

redovisas i uppsatsen). Intervjun tar cirka 30 minuter. 

Intervjuerna kommer att ske på Högskolan i Halmstad där mer information om vår studie ges. 

 

Vi vore väldigt tacksamma om någon/några vill delta i vår studie. 

 

Förslag på dagar: 

 

Fred: 19/4, Månd: 22/4 , Tisd: 24/4  

 

Hör av er om en dag som passar för intervju senast TORSDAGEN 18/4 via e-post.  

 

 

Tack på förhand! 

 

Med vänlig hälsning, Sabina Lindmark och Agneta Johansson 
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Bilaga.2 

 

Intervjufrågor vid gruppintervju 

 

Huvudfråga: 

1. Hur tänker ni er roll som blivande förskollärare att arbete utifrån varje barns 

förutsättningar i förskolans verksamhet? 

 

Stödfrågor: 

o Vad har ni för erfarenhet av att arbeta utifrån barns förutsättningar? 

o VFU? 

o Studietiden? 

o Egna personliga erfarenheter? 

 

o Hur kan man arbeta för att bemöta barns förutsättningar på ett professionellt sätt? 

 

o På vilka sätt kan man som lärare förebygga alt. hantera utmanande situationer som kan 

uppstå i förskolan utifrån barns olika förutsättningar? 

 

o Vad krävs av dig som pedagog i arbetet med att möta varje barn utifrån dess 

individuella förutsättningar? 

 

o När ”vet” vi att vi arbetar utifrån varje barns förutsättning? 

 

o Kan man vara säker på att man gör det (tillbakasyftning på föregående fråga) och om 

ja - hur vet man det? Om nej – hur vet man det? 
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