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ABSTRACT 
 
Syftet med den här undersökningen är att ta reda på vilka strategier förskollärare har 
när de hanterar dilemmat kring att uppmärksamma individen, samtidigt som de ska ta 
hänsyn till hela gruppen. Läroplanen styr förskollärares arbete och går inte att bortse 
ifrån, den tar upp att det är förskollärarens uppgift att tillgodose varje enskild 
individs behov, intressen och förutsättningar. Eftersom det här ses som ett dilemma 
för förskollärare, anses det som intressant att undersöka vilka strategier förskollärare 
har för hur de ska gå till väga. Undersökningen utgår från intervjuer då det är det 
undersökningsinstrument som anses vara lämpligast när det gäller att ta reda på vilka 
strategier förskollärarna har. Resultatet visar på att det finns många vägar att gå vad 
det gäller att kunna tillgodose alla individer. Det som lyfts mest i resultatet är 
turtagande, att dela gruppen i mindre grupper, olika uttryckssätt, rättvisa, 
samlärande, uppmärksamhet, fånga tillfället samt att utgå från barnens olika 
intressen, behov och förutsättningar. Dessa delas in i: att skapa en relation mellan 
individ och grupp, att skapa balans samt att skapa trygghet. Det gemensamma för 
alla dessa områden är att de alla inverkar på hur individen bygger upp sin identitet. 
 
 
 
 
 
Nyckelord: individ, grupp, förskollärare, behov, intressen, förutsättningar, identitet, 
hänsyn, turtagande, pedagogiskt dilemma, trygghet, balans.
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1 INTRODUKTION 
 
Under vår studietid har vi funderat mycket på hur vi som förskollärare kan gå till 
väga för att lyckas möta alla olika individer inom förskolan. Inom olika forum, 
såsom läroplanen, högskolan, på fältet etcetera, påpekas, pratas, diskuteras och 
problematiseras det om individualiseringen inom förskola och skola. Vi ställer oss 
frågan om hur vi som förskollärare ska lyckas med att möta varje enskild individ på 
bästa sätt, när det finns en hel grupp att ta hänsyn till. Det finns många åsikter om att 
barngrupperna är alldeles för stora och att det finns för lite personal i förskolan och 
vi ställer oss frågan; hur kan förskollärarna utifrån de förutsättningar som finns göra 
det bästa av situationen, så att alla barn utvecklas utifrån sin egen förmåga? 
Skolverket (2008) skriver att forskning visar på vilken betydelse resurserna har för 
kvalitén i förskolan � resurserna handlar då främst om personaltäthet och 
gruppstorlek. 
 
Vår tanke är inte att undersöka om så är, utan vilka strategier förskollärare har för att 
möta barnen individuellt i gruppen under de förutsättningar som enligt Skolverket 
(2008) råder. Guvå (2006) skriver att gruppverksamheten inte går att välja bort, utan 
det är något som förskolan är uppbyggt kring. Rubinstein Reich (1993), menar också 
på att gruppen har en central roll i individens utveckling � den ska inte väljas bort. 
 
Johansson (2003) och Rubinstein Reich (1993) beskriver mötet med det enskilda 
barnet i gruppen som ett pedagogiskt dilemma. Under vår studietid har det pratats om 
barnomsorgen som om det vore en drömvärld, där allting fungerar � inte som något 
dilemma. Det är alltid lätt att prata om hur vi ska gå till väga i vår kommande 
yrkesroll, men hur sker det praktiskt ute på fältet? Hur omsätts teori till praktik? Vi 
har uppmärksammat att det löper en röd tråd genom förskolans läroplan som betonar 
vikten av att på olika sätt uppmärksamma och ta tillvara på det enskilda barnets 
intresse, förutsättningar och behov; 
 

Omsorg över det enskilda barnets välbefinnande, trygghet, utveckling och 
lärande skall prägla arbetet i förskolan. Hänsyn skall tas till barnens olika 
förutsättningar och behov. Detta innebär att verksamheten inte kan utformas på 
samma sätt överallt och att förskolans resurser därför inte skall fördelas lika. 
(Utbildningsdepartementet, 1998, s. 4)  

 
Läroplanen är det dokument som styr förskollärares arbete och det går inte att bortse 
ifrån. Med andra ord blir det förskollärarens roll � vår plikt � att utforma 
verksamheten för att kunna tillgodose alla olika barn. Det framkommer även i FN:s 
barnkonvention vikten av att utbildningen ska �utveckla barnets fulla möjligheter i 
fråga om personlighet, anlag och fysisk och psykisk förmåga�� (s. 11). FN belyser 
också att barn ska få möjlighet att utveckla respekt för olikheter samtidigt som de ska 
förberedas för att bli självständiga individer i samhället. 
 
Vi vill alltså undersöka hur förskollärare ute på fältet går tillväga för att omsätta 
läroplanen och barnkonventionen i praktiken. Vi ser även ett värde i att kunna 
sammanställa olika förskollärares syn på hur mötet med barnen kan ske. Vår tanke är 
att läsaren ska få en idé om hur förskollärare arbetar och även att andra förskollärare 
kan fundera över sitt yrkesutförande i skenet av mötet med den enskilda individen i 
förhållande till gruppen. 
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2 BAKGRUND 
 
Bakgrunden lyfter fram forskning som behandlar ämnen kring individ kontra grupp. 
Den ger även vissa exempel på hur förskollärare kan gå tillväga, för att hantera 
dilemmat att möta det enskilda barnet samtidigt som hänsyn måste tas till hela 
gruppen. Tidigare forskning presenteras löpande i texten, sammanhanget blir djupare 
och förståelsen för vad studien syftar till ökar. 

2.1 Resurser 
 
Skolverket har gjort en nationell utvärdering av förskolan med anledning av att det är 
tio år sedan läroplanen för förskolan, Lpfö 98, kom. Utvärderingen fokuserar på hur 
förskollärarna anser att de kan leva upp till de mål som finns i läroplanen. Centralt i 
utvärderingen är också vilken betydelse resurserna har för kvalitén i förskolan, 
resurserna handlar då framförallt om personaltäthet och gruppstorlek (Skolverket, 
2008). Barngruppens storlek är det som Skolverket (2008) framhäver som det mest 
centrala, det är också något som många andra forskare uppmärksammat som en 
viktig aspekt i förskolan. Storleken på gruppen är väsentlig framförallt när det 
handlar om yngre barn (Johansson, 2003). Det beror främst på vikten av att 
förskolläraren går i samspel med de små barnen, antalet barn i gruppen måste utgöra 
en möjlighet för förskolläraren att kunna träda in i interaktion med barnen. Sverud 
(1972) menar även han att gruppens storlek påverkar lärarens möjligheter att rikta sin 
undervisning på det som det enskilda barnet behöver, eftersom undervisningen måste 
anpassas till hur många samt framförallt vilka barn som finns i gruppen. Skolverket 
(2008) skriver att gruppstorleken spelar stor roll för både barns utveckling, dess 
relationer och välbefinnande men också personalens arbetssituation.  
 
Skolverket (2008) lyfter i sin rapport även fram personaltätheten som en aspekt i 
kvalitén på förskolor, något som även Kärrby (1992) menar spelar en viss roll. Detta 
eftersom de yngre barnen är i behov av särskild omsorg, uppmärksamhet och 
stimulans. Personaltätheten kan också lyftas fram som ett problem (Johansson, 
2003). Hon kommer i sin studie fram till att minskad personaltäthet och större 
barngrupper leder till att många förskollärare känner ökad tidsbrist. De får då inte tid 
att reflektera över deras arbete och framförallt leder det till att de saknar tid för att 
individualisera, de har alltså inte den tiden som krävs för varje enskilt barn. Kärrby 
(1990) visar dock på en undersökning där det framkommer att det inte märks någon 
större skillnad sett till barngruppens storlek kontra antalet förskollärare. Det syns 
ingen större skillnad i till exempel hur många pedagogiska aktiviteter man har, hur 
dialogen mellan barn är och så vidare. 
 
Hur dessa resurser ser ut på förskolorna beror på vilken kommun de tillhör och hur 
kommunen väljer att fördela de resurser de har (Skolverket, 2008). Det är svårt att 
säga vilken gruppstorlek och personaltäthet som är idealisk eftersom hänsyn måste 
tas till ifall det finns barn med särskilda behov, barnens ålder, samt förskollärarnas 
kompetens (Kärrby, 1990). Skolverket (2008) hävdar dock att det är bättre med 
mindre grupper än större, även om de har större personaltäthet. Anledningen till det 
är dels för att förskollärarna har bättre möjligheter att möta varje enskilt barn men 
också att barnen inkluderas i de möjligheterna. 
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Gruppstorleken och personaltätheten spelar alltså en stor roll för förmågan att möta 
varje enskilt barn i förskolan, något som Skolverket (2008) tar upp. Fortsättningsvis 
kommer det att fokuseras på mötet med det enskilda barnet kontra gruppen och de 
förutsättningar det får för barnet.  

2.2 Begreppsdefinition på lärande och utveckling 
 
Begreppen lärande och utveckling används flitigt i studien. Definitionen av dessa 
begrepp grundar sig i Piagets och Vygotskys tankar. Piaget menar att lärande 
förutsätts av utveckling och mognad (Kernell, 2002). Barnet kan inte skapa sig ett 
lärande förrän det är moget för kunskapen. Vygotsky däremot menar att utveckling 
förutsätts av lärande. Barnet måste ha lärt sig för att kunna utvecklas (a.a.). I denna 
studie kommer begreppen att användas på så vis att de ses som två fenomen som 
förutsätter varandra, Vygotskys och Piagets tankar slås ihop. Barnet kan inte 
utvecklas utan att ett lärande sker, men för att ett lärande ska kunna ske måste barnet 
ha utvecklats. Utveckling och lärande sker genom växelverkan mellan varandra. De 
båda begreppen kommer därför att användas som synonymer. 

2.3 Gruppen 
 
Alla barn lär sig olika, förskolan bör därför arbeta utifrån både ett individinriktat och 
ett gruppinriktat arbetssätt, de två förutsätter varandra (Guvå, 2006). Förskollärarna i 
Rubinstein Reichs (1993) undersökning framhäver också vikten av att växla 
uppmärksamheten mellan gruppen och individen. Främst arbetar de för att få in det 
enskilda barnet i gruppen, att alla barn är delaktiga. Hon kommer fram till att alla 
barn någon gång måste få stå i centrum för allas uppmärksamhet, det krävs för att det 
enskilda barnet ska utvecklas individuellt. Det är ett sätt för barnet att visa upp sig 
och bli bekräftat. Faran med att uppmärksamma ett barn i gruppen kan dock vara att 
de andra barnen blir trötta och ofokuserade (a.a.). I Johanssons (2003) undersökning 
framkommer dock en känsla av att inte räcka till i det individinriktade arbetssättet. 
Förskollärarna i undersökningen påpekar att antalet barn i förhållande till antalet 
pedagoger gör det svårt. Det framkommer en önskan om att det ska vara färre �barn 
per pedagog�.  
 
Förskolan arbetar vanligtvis i grupper, något som inte går att välja bort, 
verksamheten kräver det (Guvå, 2006). Johansson (2003) skriver att förskolan 
bygger på det kollektiva, den går ut på att alla lär tillsammans, ett lärande mellan 
barn-barn och barn-vuxen. Ett exempel på grupp som verksamheten kräver är 
samlingen (Rubinstein Reich, 1993). Deltagandet i en samling kräver att barnet ska 
klara av att ingå i en grupp, anpassa sig till de regler och krav som finns där, barnet 
tränar då också socialt samspel. Verksamheten ska samtidigt ta hänsyn till det 
enskilda barnet, dess olikheter och förutsättningar (a.a.).  
 
Rubinstein Reich (1993) skriver att det är betydande med en god stämning under 
samlingarna. Det behövs för att barnen ska våga. Förskolläraren bör under samlingen 
belysa hur barnen, en själv och gruppen mår för att skapa en trygg och öppen 
atmosfär. I Johanssons (2003) undersökning framkommer det att barnen lär sig att ta 
hänsyn till varandra, de ska få möjligheten upptäcka, förstå och se varandras behov 
och utsatthet. 
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Många forskare, bland annat Johansson (2003) och Rubinstein Reich (1993) 
beskriver gruppen i förhållande till individen som ett pedagogiskt dilemma. Det kan 
vara svårt att tillgodose gruppens intresse och individuella behov samtidigt. 
Förskolläraren måste visa att denne kan ta hänsyn till båda, men måste samtidigt 
betona att gruppens önskningar är viktigare än de individuella (Johansson, 2003). 
 

I arbetet med barngrupper kan man [därför] inte utgå från gruppen som summan 
av de enskilda individerna utan måste ses som en helhet, där de olika barnen 
påverkar och påverkas av varandra. (Guvå, 2006, s. 51) 

 
Guvå (2006) skriver fram i sin text att det är viktigt att individen får komma till sin 
rätt i gruppen. Kommer barnet till sin rätt i en grupp så presterar det bättre (a.a.). Det 
är först när individen känner sig trygg i gruppen som det individuella arbetet med 
barnet kan ske. Fungerar gruppen väl främjar det personlighetsutvecklingen för den 
enskilde individen samtidigt som barnet får en realistisk uppfattning om sina starka 
respektive svaga sidor. De har då också chans att skapa en identitet. Då kan mer tid 
läggas på att lära, snarare än att skapa struktur och ordning (Wahlström, 1993). Är 
det en dåligt fungerande grupp så kan det hindra personlighetsutvecklingen hos 
barnen, samtidigt som de presterar och fungerar sämre (Guvå, 2006).  
Om barn får dela sin verklighet med andra människor i en social miljö så skapar det 
mening för dem, den sociala interaktionen är meningsskapande (Williams, Sheridan 
& Pramling Samuelsson, 2000). Sträng och Persson (2003) framhäver också det 
sociala samspelet. Det är genom att delta i sociala samspel som vi kan förstå hur 
människor uppfattar, förklarar och agerar i olika situationer. 

2.3.1 Gruppens trygghet 
 
Det stärker gruppen att veta vilka individer som tillhör den, det är därför av betydelse 
att förskollärarna under dagen går igenom vilka barn som befinner sig på förskolan 
(Rubinstein Reich, 1993). Barnen får då under en kort tid synas och få bekräftelse på 
att de är där och att de är värda något, något som även Svedberg (2003) beskriver 
som centralt. Om individen ingår i en permanent grupp där de olika individerna 
stöttar varandra så får det positiv inverkan på inlärningen och motivationen ökar 
(Wahlström, 1993). Att tillhöra en grupp kan också skapa en viss form av 
tillhörighet. Svedberg (2003) har samma åsikt och skriver att alla har ett behov av att 
känna gemenskap, att bli sedd och älskad för den man är. Det krävs andra människor 
för att forma och bevara individers identitet. För att kunna befinna sig i en grupp 
krävs det att individen anpassar sig, det gäller i skolväsendet, då flertalet unga 
individer ska samverka i samma fysiska miljö. Det kan leda till att barnet lånar en 
identitet, behovet att vara någon är så grundläggande att det inte spelar någon roll 
vilken grupp man tillhör (Wahlström, 1993). Svedberg (2003) skriver att det är 
direkta och indirekta relationer som utgör djupet och rikedomen i en grupp. Det är 
genom att förhålla sig till alla relationer som personligheten får den stimulans som är 
nödvändig för personlig utveckling. Barnet måste tillhöra en grupp för att utvecklas 
individuellt. Oavsett vilken grupp individen tillhör kommer det att påverka 
individens personlighetsutveckling (Guvå, 2006).  
 
Guvå (2006), Norell Beach (1995) och Johansson (2003) framhäver vikten av 
struktur och regler, att det bör finnas ramar och regler från början när du möter en ny 
barngrupp, vilket Guvå (2006) kallar för samlade regler. Reglerna är viktiga för att 
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ingen ska hamna utanför gruppen och de ska inte tolkas som förbud utan som 
vägledning för att verksamheten ska fungera. Johanssons (2003) undersökning har 
visat hur stor roll strukturen spelar för barnens trygghet. Finns det en tydlig struktur 
för varje dag känner barnen igen sig.  

2.4 Individen 
 
Lärandet hos barn sker långt före det som sker i skolan, redan som små påbörjar barn 
sitt lärande för att sedan bygga på det (Vygotsky, 1980; Vygotsky, 1978). För att 
inlärningen ska vara effektiv är motivation en viktig del, för att stärka den hos barnet 
måste barnet få känna delaktighet och ansvar för sin egen inlärning (Maltén, 1997). 
Enligt Swalander (2006) finns det både inre motivation (individen vill lära sig) och 
yttre motivation (yttre belöning t.ex. i form av betyg). Vidare så är motivation viktig 
för att barnet ska lära, ifall barnet inte förstår varför det ska lära sig skapas så kallad 
amotivation. Det betyder att individen inte förstår kopplingen mellan det som görs 
och resultatet (Swalander, 2006). Kunskapen i sin tur, måste skapas av individen 
själv annars är den inte värd mycket, menar Vygotsky (Lindqvist, 1999). Kunskapen 
tillskansas mycket mer effektivt om det sker aktivt än passivt. För att kunskapen ska 
fastna måste barnet få tillämpa det som den har lärt sig. Det kräver också en 
accepterande omgivning där individen vågar att testa nya saker, som den lärt sig. Det 
är alltså barnet själv som måste omforma sina kunskaper till sina egna vilket kan ske 
om förskolläraren lyckas skapa en gynnsam miljö där barn, förskollärare samt miljö 
är aktiv (Maltén, 1997). 
 
Positiva förväntningar har en stor betydelse för barnets utveckling, om barnet vågar 
ta initiativ och vet att det är tillåtet att misslyckas ökar gynnsamheten för en positiv 
utveckling (Maltén 1997). Även Vygotsky (1980) menar att så är fallet, då han 
beskriver det han kallar för den potentiella/proximala utvecklingszonen, vilket menas 
med att det som barnet behöver handledning med klarar det snart av på egen hand. 
Om förskolläraren tror att barnet kan nå ett steg längre och hjälper barnet på traven 
finns goda chanser att barnet lyckas. Det är inlärning som ger förutsättning för 
utveckling, om barnet inte lär har det ingen möjlighet att utvecklas. Inlärning kan 
inte ske på egen hand, en vuxen eller ett annat barn måste finnas med och interagera 
med barnet (a.a.). 

2.4.1 Individens trygghet 
 
Ifall trygghet inte infinner sig tidigt hos barnet kan det betyda att barnet senare 
hamnar i svårigheter (Wahlström, 1993). Det krävs att barnet har en positiv självbild 
och känner sig trygg i sig själv för att kunna lära sig. Niss och Söderström (1996) 
samt Johansson (2003) betonar vikten av att barnen ska känna sig trygga i förskolan, 
även att de tycker det är roligt och att de trivs. 
 
Tryggheten är något man värderar högt inom skola och barnomsorg. Grunden för 
trygghet går via individernas relationer till varandra vilket skapar grunden för en 
positiv grupp (Wahlström, 1993). Men andra ord krävs det av förskollärarna att de 
lägger grunden för ett positivt klimat där alla olika individer har möjlighet att känna 
sig trygga. Utan trygghet är det svårt att lära, eftersom det intellektuella hör nära 
samman med det känslomässiga, sociala och moraliska som finns inom skolväsendet 
(Piaget, 1972). Wahlström (1993) påpekar dock att förskolläraren bör se barnens 



8 

behov för att kunna planera den pedagogiska verksamheten utifrån det, vilket också 
leder till att barnen känner trygghet. Wahlström (1993) definierar trygghet när barnet 
vågar ha en egen åsikt och stå för den, vågar pröva nya saker även om barnet inte är 
säker på att lyckas. Barnet vågar vara sig själv, stå för de egenskaper det har samt 
vara generös mot andra samtidigt som det gör dem och sig själv synliga. 
 
Med andra ord krävs det att alla barn är trygga i sig själva för att det överhuvudtaget 
ska finnas förutsättningar för att lära och utvecklas, eftersom detta sker i samspel 
med den övriga gruppen. 

2.4.2 Identitet 
 
Kroppsuppfattningen är kärnan i bildandet av en identitet, hos det lilla barnet sker det 
vid vårdnad och omhändertagande (Wahlström, 1993). Förutom kroppsuppfattningen 
finns det många andra faktorer som har en positiv inverkan på barns 
identitetsutveckling, det kan vara till exempel barnets yttre miljö som innefattar 
familj, kamrater och förskolan (Bertolani & Andersson, 1998). Vygotsky (1980) 
skriver att identiteten formas utifrån individens uppväxt, erfarenhet samt tolkning av 
omvärlden. Ytterligare omständigheter som påverkar barns självkänsla och identitet 
är hur bemötandet gentemot barnet sker samt den uppmuntran barnet får (Niss & 
Söderström, 1996). Om barnet ska få en positiv relation till sig själv och andra bör 
förskolläraren uppmuntra och bekräfta barnet. Förskolläraren ska också visa att den 
tror på barnet, barnet måste få testa och pröva saker själva. Mycket av lärande och 
utveckling bygger på självförtroende, om barnet har ett bra självförtroende kan de 
lättare möta andras olikheter (Grandelius, 2007). Ifall bemötande och uppmuntran 
uteblir finns risk för att en självkänsla inte byggs upp och därav blir det svårt för 
barnet att bygga en identitet. Både Sverud (1972) och Bertolani och Andersson 
(1998) menar på att identitetens formande påverkas av samhället och miljön runt 
omkring barnet. Sverud (1972) menar att en påverkan sker ständigt av de personer 
som finns i barnets närhet, påverkan består i erfarenheter, attityder etcetera, vilket 
utgör en medskapare till barnets identitetsutveckling. Niss och Söderström (1996) 
menar dock på att respekten för individen och dess individuella behov måste gå före 
gruppen så att barnet har en möjlighet att utveckla sin unika personlighet. Just 
möjligheten att utveckla sin personlighet kan underlättas för barnet ifall det har 
någon att likna (Wahlström, 1993). Hon menar på att vid avsaknad av en gestalt att 
imitera kan barnet bli mycket oroligt, varje individ behöver någon att ta efter för att 
få hjälp med att veta vem han/hon är och vill bli. Oroligheten hos barnet blir mycket 
påfrestande både för det självt och för dess omgivning. (a.a.) 
 
I sökandet av identiteten krävs det att barnet får befinna sig i interaktion med andra, 
eftersom det enskilda barnet måste kunna uppfatta sig annorlunda, alla individer är 
försedda med en egen originalitet och särskildhet (Bertolani & Andersson, 1998). Att 
samspela är med andra också en del i att finna sin egna kulturella identitet � i fostran 
till en kulturell identitet ligger det att uppmuntra barnet att ifrågasätta och bemöta 
andra olikartade kulturer. Förskollärarens öppenhet inför nya kulturer kan smitta av 
sig på barnen som kan möjliggöra en jämförelse och ett utbyte av andra kulturer 
(a.a.).  
 
Förskollärarens beteende kan påverka barns självförtroende, det är därför centralt att 
förskolläraren utformar ett syfte med de frågor som ställs till barnen (Wahlström, 
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1993). Utifall att förskolläraren ställer frågor till barnet, som han/hon vet att barnet 
inte kan svara på, påverkar det barnet negativt. Hon menar att barnet visserligen 
behöver kunskaper, men det ska inte ske på bekostnad av barnets självförtroende. 
Vidare menar författaren att självförtroendet måste byggas upp innan barnen börjar 
ta emot kunskaper � ett gott självförtroende är en förutsättning för lärandet! (a.a.) 

2.5 Grupp och individ-relationen 
 
Förskolan kan inte bemöta alla barn lika eftersom alla barn är olika (Olsson, 1996). 
Barnets mognad och ålder påverkar också hur förskolläraren ska möta barnet 
(Rubinstein Reich, 1993). Det krävs att förskolläraren känner barnet för att kunna 
bemöta det riktigt eftersom alla är olika och kräver, samt är i behov, av olika saker 
(Olsson, 1996). Det krävs eftersom arbetet hela tiden ska utgå från barnens behov 
och ålder (Niss & Söderström, 1996). Samtidigt som förskolläraren måste ta hänsyn 
till alla barns olika behov ska fokus vara på hela barngruppen (a.a.). Olsson (1996) 
menar dock på att arbetet kan underlättas genom en generalisering � på vissa punkter 
är barnen lika och genom det kan förskolläraren lära sig att tyda beteenden och 
tecken. Förskolläraren lär sig då vad som krävs för att möta barnen. De mål som 
finns för förskolan ska ses ur det enskilda barnets perspektiv eftersom alla barns 
mognadsnivåer skiljer sig, men även att de har olika förutsättningar och behov 
(Sverud, 1972). Rubinstein Reich (1993) menar på att den individuella 
uppmärksamheten ibland måste prioriteras före gruppträningen. Alla barn ska få 
chans att utvecklas individuellt utifrån sina specifika förutsättningar. Även om de 
långsiktiga målen ser lika ut för alla barn så skiljer sig vägen dit från barn till barn. 
 
Kärrby (1990) menar att det finns olikheter inom förskolan då vissa inriktar sig på 
det enskilda barnet och andra fokuserar på gruppen, beroende på vilket fokus man 
har får det konsekvenser för hur leken och aktiviteterna utformas. Kollektivet behövs 
dock, då det är i det som förskollärarens ska uppskatta det enskilda barnet. Via 
uppskattning bland andra så känner det enskilda barnet att andra också 
uppmärksammar honom/henne (Niss & Söderström, 1996). Det är något som 
Rubinstein Reich (1993) ansluter sig till, att enskilda individer är i behov av att bli 
uppmärksammade bland andra. Om individen får ingå i ett kollektiv, som till 
exempel samlingen inom förskolan, bidrar till det till barns identitetsutveckling 
eftersom de får känna gemenskap och får tillhöra en grupp. Johansson (2003) 
påpekar dock att bekräftelse inte alltid behöver betyda att man är överens med 
barnet, eller att man ska tillfredställa dess önskningar, utan att man kommunicerar 
tillbaka till barnet. Förskolläraren visar att barnet blivit förstått genom att ställa 
frågor till barnet. Det är i relationen med andra som man blir någon, barnens 
betydelse för varandra bör därför inte underskattas (Niss & Söderström, 1996).  
 
Kontakten med det enskilda barnet är något mycket grundläggande och måste 
fungera (Johansson, 2003). Hennes undersökning visar att grupperna bör vara mindre 
för att få kommunikationen att fungera. Samlingen är ett exempel på en sådan mindre 
grupp, där trygghet, kontinuitet samt struktur byggs upp (Rubinstein Reich, 1993). 
Att delas in i mindre grupper är också något som bidrar till barnens utveckling. 
Sträng (2005) skriver att alla barn ska lära sig att arbeta med olika slags uppgifter 
tillsammans med sina kamrater. För att det ska fungera får inte gruppen vara för stor. 
Även om barnen ska lära sig att samarbeta i grupp ska förskolläraren vara medveten 
om att alla barn inte är lika (Norell Beach, 2005). Författaren betonar vikten av att 
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lyfta fram olikheter och skillnader och visa för barnen att det är accepterat att vara 
olik (a.a).  
 

Alla barn och elever är privata individer fast vi oftast benämner dem som en 
grupp och betraktar dem som klass. Individerna representerar olika engagemang 
och intresse, olika erfarenheter, olika viljor och olika synsätt på sig själv och 
omvärlden. (Sträng, 2005, s. 13) 

 
Flertalet forskare betonar att förskollärarna ska utgå från barnens intresse 
(Johansson, 2003; Maltén, 1997; Wingård, 1995, m.fl.). Det är även av oerhörd 
betydelse att förskolläraren tar avstamp bland barnens erfarenheter och kompetens 
(Williams m.fl., 2000).  
 
Något som både Maltén (1997) och Steinberg (1994) tar upp är den så kallade 
självuppfyllande profetian. Profetian innebär att de förväntningar förskolläraren har 
på barnet förverkligas i lärandets utveckling. Om förskolläraren har en negativ 
förväntning på barnet så får barnet det svårare och utvecklas inte som det kanske 
egentligen har möjlighet till. Samma sak, fast tvärtom, gäller om förskolläraren ser 
barnet som duktigt, barnets utveckling går bra och framåt. Detta behöver inte 
uttryckas verbalt utan kan även komma till uttryck genom kroppsspråk och 
ansiktsuttryck. Från förskollärarens sida kan det vara omedvetet, men påverkar ändå 
barnet (Swalander 2006). Det är något som kan påverka barnens motivation, om 
förskolläraren endast ser möjligheterna hos barnet är sannolikheten större att det 
lyckas. För att få barnen att känna glädje och lust i sin utveckling och sitt lärande 
kan, enligt Johansson (2003), göras genom uppmuntran. Om inställningen är �du 
kan!�, (självuppfyllande profetian) finns det goda möjligheter till att barnens vilja 
ökar. Det är också relevant att lyfta barnens redan tillägnade kunskaper eftersom 
barnet då möts som en person med självständigt tänkande (a.a.). Motivationen ska 
komma från individen själv, belöningen att lyckas är tillräcklig nog för barnets 
tillfredställelse (Maltén, 1997). För att få barnet motiverat kan förskolläraren vara 
nyfiken på barnet och intresserar sig för dess upplevelser (Johansson, 2003). Att vara 
lyhörd för barns initiativ och att gå in i barnets egna upplevelser kan vara något som 
stärker motivationen. Maltén (1997) tänker också kring att kommunikationen ska ske 
på barnets individuella mognadsnivå och att uppskattning och tilltro till barnet gör att 
barnet stimuleras till kreativitet och aktivitet. 
 
För att uppnå ovanstående bör det vara ett positivt klimat, där barnet lär sig 
(Wingård, 1995). Att barnet får tillräckligt med tid till inlärningen och inte forcera 
fram kunskapen och utvecklingen är centralt (Maltén, 1997). Även barnens olika 
förutsättningar ska tas hänsyn till (Piaget, 1972) och det krävs också att det som 
förskolläraren lär ut ska förankras i barnens verklighet (Wingård, 1995). Med 
undervisning kommer även fostran och dessa två kan inte separeras från varandra, 
barnet ska få känna att det duger, i både sina egna och andras ögon, men inte utifrån 
vad det presterar utan för att det är den människan den är (Wingård, 1995). Med 
andra ord handlar det om, som Piaget (1972) skriver, att det ligger på förskollärarens 
ansvar att locka fram varje individs inneboende möjligheter så det finns möjlighet att 
utvecklas. Dock måste det ske i en social interaktion med andra människor; 
 

� skolan bär en oavvislig del av ansvaret för individens slutliga framgångar 
eller misslyckanden, när han/hon försöker förverkliga sina möjligheter och 
anpassa sig till samhällslivet. (Piaget, 1972, s. 53)  
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Rätten till undervisning är alltså ingenting mer och ingenting mindre än 
individens rätt att utvecklas normalt enligt de möjligheter han/hon besitter � 
(Piaget, 1972, s. 53) 

2.6 Förskolläraren 
 
Att som förskollärare fundera på hur man ser på människor, lärande och kunskap kan 
vara en utgångspunkt inför mötet med barn (Steinberg, 1994; Maltén, 1997; 
Johansson, 2003). De menar att det är svårt att nå ett mål utan att veta vad vi har för 
referensram, det är en utgångspunkt för en effektiv undervisning. Steinberg (1994) 
menar att en pedagogisk grundsyn tar avstamp i frågorna om förväntningar på 
relationer, vad förskolläraren kan uppnå, förhoppningar inför framtiden samt vilken 
syn man har på barn. Den tar även upp frågor som undervisning, läromedel och 
organisationen. Johansson (2003) skriver att den syn förskolläraren har på barnet 
spelar en stor roll för hur denne bemöter och förhåller sig till barnen som personer.  
Beroende på vilken barnsyn förskolläraren har kan det inverka på hur den bemöter 
och respekterar barnet. Förskolläraren kan antingen se vilka behov, intressen och 
önskningar barnet har eller så tar den ingen hänsyn till vad barnet vill eller kan. Sun 
Lee (2006) framhäver vikten av att barnen har det roligt i förskolan. Författarens 
studie visar att ha roligt är det kriterium som nämndes hos alla deltagande under 
intervjun. Har inte barnen roligt i förskolan är det ingen idé att vara där (a.a.) Ett 
annat populärt kriterium som framkommer i studien är att läroplanen ska vara 
baserad på barnens intresse och vara värdefullt för deras vardagliga liv. Många anser 
att det är av betydelse att barnen har valmöjligheten samt klarar av att själva välja 
vad de ska göra. Om barnet verkligen ska göra något och lära sig krävs det att de är 
intresserade av det, förskolläraren kan inte bara forcera in barnen på något de är 
ointresserade av (a.a.).  

2.6.1 Förskollärarens uppdrag 
 
Enligt LpFö 98 har förskolan som uppdrag att �� erbjuda barnen en god pedagogisk 
verksamhet, där omsorg, fostras och lärande bildar en helhet.� 
(Utbildningsdepartementet, 1998, s. 4). Piaget (1972) menar att undervisningens roll 
inte enbart är fostran utan en nödvändig förutsättning för den naturliga utvecklingen. 
Det krävs en insats utifrån för att en individ ska ha möjlighet att bygga upp sina mest 
grundläggande värderingar och tankar. För att individen ska ha förutsättningar för att 
utvecklas optimalt krävs att denne befinner sig i en social miljö. Piaget resonerar 
kring att det utan tvivel är familjen som fostrar och utvecklar barnen från 3-7 års 
ålder. Han menar på att problemet ligger i att skolan måste bli den fostrande miljö 
som familjen försöker vara. Den miljön utgör förutsättningar för en fullständig 
utveckling på både det intellektuella och känslomässiga planet (Piaget, 1972). 
 
Förskolläraren fungerar idag i ett kollektiv där relationen mellan förskollärare och 
barn är av betydelse. Undervisningens uppgift är inte endast att lära barnen tänka 
utan också att de utvecklar flertalet förmågor att reflektera över olika ämnen. 
Givetvis måste förskolläraren anpassa sin undervisning efter barnens utveckling. Vi 
måste lära barnen att tänka själva och föra in dem i en reflekterande tankeprocess 
(Lindqvist, 1999). Johansson (2003) kommer också fram till att förskolläraren ska 
fånga upp spontana och naturliga tillfällen i vardagen.  
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Grundstenen för alla pedagogiska möten är relationen som finns mellan 
förskolläraren och barnet (Jenner, 2004; Niss & Söderström, 1996). Förskolläraren 
bör inneha förmågan att kunna skapa en bra relation till varje barn, då den är oerhört 
viktig för att barnen ska känna sig trygga och vilja engagera sig i verksamheten (Niss 
& Söderström, 1996). Det kan ske genom att förskolläraren är lyhörd. Det är alltså 
betydelsefullt med goda relationer mellan förskollärare-barn och barn-barn. Den 
relationen skapas redan i det första mötet och att det är just förskolläraren som bär 
ansvaret för att det ska bli en bra relation (Jenner, 2004). Det beror på att 
förskolläraren har ett uppdrag och relationen då inte är jämställd. Det är 
förskollärarens roll att försöka förstå eleven och dennes sätt att vara. Sun Lee (2006) 
menar på att förskollärarens uppdrag är att utforma verksamheten så att den passar 
barnet, det får inte vara för svårt eller för lätt. Du ska som förskollärare inte gå in och 
styra allt för mycket men du måste samtidigt finnas där om barnet behöver dig.  
 

� [Genom] de delar som en lärare måste ta hänsyn till inser vi verksamhetens 
enorma komplexitet. Uppgiften att ordna verksamheten så att alla barn och 
elever lär sig medför gränslösa utmaningar för hela lärarkåren. Den består i att 
planera, skapa, genomföra, och leda verksamhet i avsikt att förena vision och 
realism för enskilda individers livslånga lärande. (Sträng, 2005, s. 13) 

 
Det är förskolläraren som är gruppens ledare och det är denne som skapar och 
tillvaratar individens olikheter och förutsättningar. Den pedagogiska uppgiften är inte 
bara att fostra utan att skapa möjligheter för att barnen ska få ett bra självförtroende, 
det är först då de kan lära (Wahlström, 1993). Förskolläraren måste kunna anpassa 
sitt ledarskap utefter vilken utvecklingsnivå barnen har men också vilka krafter som 
finns i gruppen och mot vilka förskolläraren vänder sig, du måste kunna anpassa din 
lärostil till det barnet du möter (Guvå, 2006). Även Vygotsky framhäver vikten av att 
förskollärare finner olika sätt att arbeta utifrån ett område, de får då fler barn att 
minnas vad de lärt sig (Lindqvist 1999). Vygotsky framhäver i detta sammanhang 
minnet. Människan minns på olika sätt och med olika typer av minne kan man lära in 
samma sak på olika sätt. Ju fler sätt man använder desto bättre fastnar kunskapen. 
Minnet fungerar bäst då det handlar om något som barnet intresserar sig för, det vi 
har störst intresse för lär vi oss också bäst. Förskolläraren bör därför hela tiden bygga 
undervisningen utifrån barnens erfarenhet, men också på elevens eget språk. 
Undervisningen ska hela tiden kopplas till barnens verklighet (Lindqvist, 1999). Det 
här är också något som Piaget (1972) resonerar kring, han menar att om 
förskolläraren utgår från barnets eget intresse så kan barnet själv upptäcka och 
fundera på samband. Johansson (2003) framhäver att förskollärarna i hennes studie 
är duktiga på att få barnen att känna tilltro till sig själva för att kunna förstå och lära 
sig. Däremot visar det sig att det inte är lika vanligt att förskollärarna tar tillvara på 
de olika erfarenheterna barnen besitter. Det är synd eftersom det gör att barnen kan 
hitta samband och relationer i sin omvärld (a.a.). 
 
Vygotsky menar att varje dag måste medföra nya händelser, erfarenheter och så 
vidare för att vi ska få förutsättningar för att skapa nya tankar och göra nya 
reflektioner. Han menar att vi hela tiden använder oss av vår erfarenhet för att klara 
av att lösa nya uppgifter eller klara oss ur en situation. Han lägger därför stor vikt vid 
att allt som sker i skolan ska kopplas till barnens erfarenhet och värld (Lindqvist 
1999). Vygotsky framhäver att förskolläraren ska utgå från barnens utveckling när 
han/hon bygger upp sin undervisning. Han menar att individen har två olika 
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utvecklingsområden, som bestämmer barnets psykiska utveckling (Vygotsky, 1980; 
Vygotsky, 1978; Lindqvist, 1999). Det är dels den aktuella nivån, det vill säga den 
utveckling som barnet redan har. Vygotsky (1978) skriver att de tester vi ofta gör på 
barn visar den aktuella nivån. Det är sedan den nivån som barnet är på väg mot, 
något som Vygotsky ibland kallar den närmaste utvecklingszonen (Lindqvist, 1999) 
och ibland för den potentiella/proximala utvecklingszonen (Vygotsky, 1980).  
 

It is the distance between the actual development level as determined by 
independent problem solving and the level of potential development as 
determined through problem solving under adult guidance or in colloboration 
with more capable peers. (Vygotsky, 1978, s. 86) 

 
Den innebär att barnet kan göra betydligt mer i en kollektiv verksamhet med 
handledning som verktyg. Det som barnet lär sig kollektivt kommer sedan barnet 
klara av att utföra själv (Lindqvist, 1999). Med andra ord krävs kollektivitet och 
samarbete för att barn ska ha möjlighet att klara av att utföra uppgifter på egen hand 
så småningom. Vygotsky (1980) förklarar det med andra ord, det barnet kan göra 
idag med hjälp av vuxen klarar det av på egen hand i morgon.  
 

Att undervisa om att rätt förstå världen, det innebär att bemöda sig om att i 
elevens erfarenhet skapar riktiga förbindelser mellan världens element och hans 
reaktioner. Att lära honom tänka rätt om sig själv innebär att skapa riktiga 
samband i hans erfarenhet mellan hans tankar och handlingar, det vill säga 
förberedande och utförande reaktioner. (Lindqvist, 1999, s. 128) 

 
Det finns inte en universell lösning på pedagogiska dilemman. Barn lär sig olika och 
förskolläraren bör då hitta en arbetssätt som passar för det enskilda barnet (Steinberg, 
1994). Därför är det betydelsefullt att det som förskolläraren gör hela tiden är 
planerat och strukturerat, att den funderar på vad syftet är med det den vill få fram 
och de frågor den ställer. Det kan till exempel här vara relevant att komma ihåg att 
inte ställa frågor som man vet att barnet inte kan svara på, eftersom det kan påverka 
barnet negativt (Wahlström, 1993). Kärrby (1990) menar att om förskolläraren 
formulerar mål för barns lärande kan det vara ett sätt att strukturera verksamheten. 
Hon framhäver dock att det viktigaste är att känna till samt förstå de mål som barnet 
själv vill uppnå. Kärrby (a.a.) menar alltså att det är viktigare att följa barnens vilja 
än läroplanens. Vidare menas det att det sker en större utveckling hos barnen när de 
får möjlighet att styra vad som sker inom verksamheten och för det enskilda barnet. 
Hon menar dock på att lärande alltid är beroende av ett socialt sammanhang och 
formas dels av förskolans pedagogiska struktur men även hur aktiviteterna för 
gruppen respektive det enskilda barnet utformas.  
 
Olsson (1996) framhäver vikten av att kommunikationen inom arbetslaget fungerar, 
det är ett sätt att utbyta erfarenheter om de olika individerna. Det kan hjälpa dig som 
enskild förskollärare i mötet med ett specifikt barn, men ni kan samtidigt inom 
arbetslaget komma fram till gemensamma strategier och forma ett arbetssätt som 
passar barngruppen (a.a.). Förskolläraren måste fundera på hur de är mot varandra, 
eftersom det alltid finns risk för att barnen tar efter den vuxnes beteende. Om 
stämningen är positiv blir barnet positivare och trivs, vilket leder till att det är lättare 
att lära (Grandelius, 2007). Niss och Söderström (1996) menar att ett gott klimat i 
arbetslaget kan skapa en trygghet hos förskolläraren, att förskollärarna vågar 
framföra sina tankar och att de tas tillvara. Ett bra arbetsklimat i arbetslaget 
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underlättar för arbetet, men skapar också lust och glädje hos barnen som samtidigt 
känner trygghet (a.a.) 
 
Niss och Söderström (1996), Bertolani och Andersson (1998) samt Steinberg (1994) 
framhäver olika egenskaper som en förskollärare bör ha. �Det är med hjälp av den 
vuxnas seende som barnet blir till och det är med de vuxnas stöd och engagemang 
som barnet kan växa.� (Bertolani & Andersson, 1998, s. 70). Förskollärarens 
uppdrag är viktigare ju yngre barnen är eftersom den fysiska och känslomässiga 
miljön är mycket betydelsefull och har stor inverkan på personlighetsutveckling 
(a.a.). Beroende på hur förskolläraren mottar och förhåller sig till barnet skapas 
trygghet respektive otrygghet. Om man känner sig trygg infinner sig lusten av att 
undersöka miljön runt omkring sig vilket i sin tur utökar kunskaperna om 
omgivningen och ökad kunskap om sig själv och ger därmed en tydligare identitet. 
Med andra ord krävs en trygg miljö för en god identitetsutveckling. Ett personligt 
ansvar, engagemang, lyhördhet och en stor nyfikenhet för varje enskilt barn är därför 
betydelsefullt (Niss & Söderström, 1996). Steinberg (1994) framhäver vikten av att 
förskollärare har mycket tankar, idéer och en riklig fantasibank, det är då lättare att 
hitta en undervisningsform som passar varje grupp/individ. Det är också 
förskollärarens uppdrag att övertyga barnet att hon/han kommer att lära sig. Det kan 
vara genom att skapa en glad och positiv stämning men också genom att visa med 
kroppsspråk att barnet är kompetent och duktigt. Johansson (2003) framhäver i 
hennes studie vikten av att fånga vardagen i mötet med barnen. Att ta tillvara på 
naturliga tillfällen i vardagen ger möjlighet att kommunicera med det enskilda 
barnet.  
 
Bertolani och Andersson (1998) beskriver ett psykopedagogiskt förhållningssätt 
vilket innebär att man ska se och uppmuntra det enskilda och specifika barnet. 
Förskolläraren ska utgå från det enskilda barnets individuella sätt att vara, dess 
utvecklingspotential, utvecklingsrytm och vad barnet har för inlärnings- respektive 
problemlösningstyp. Förskollärarens uppdrag blir att utforma verksamheten utifrån 
barnets sociala och kognitiva utvecklingsdimensioner etcetera.  Förskolläraren får 
här förmågan att känna till barnets utvecklingsdimensioner både vad gäller kognitiv 
och emotionell utveckling men även veta vad som inverkar negativt på barnets 
personlighetsutveckling. Förskolläraren måste underlätta för barnet att göra 
upptäckter genom att ge denne det stöd och hjälp barnet behöver (a.a.).  

2.7 Sammanfattning 
 
Skolverket (2008) skriver i sin rapport att gruppstorleken spelar en stor roll både för 
barnen och för personalen. Kollektivet är något som inte kan väljas bort utan är något 
som förskollärarna och barnen måste förhålla sig till (Guvå, 2006; Rubinstein Reich, 
1993). Alla barn lär sig olika och därför bör både ett individinriktat och ett 
gruppinriktat förhållningssätt intas (Guvå, 2006). De två förhållningssätten 
förutsätter varandra och är något som förskolan bygger på. Centralt är att barnen 
känner sig trygga på förskolan så att de har möjlighet att bygga en god identitet. 
Förskolläraren måste kunna anpassa sig för att kunna bemöta alla barns olika behov, 
till exempel utifrån ålder och intresse (Olsson, 1996).    
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3 SYFTE 
 
Studien syftar till att ta reda på vilka strategier förskollärare har när de 
uppmärksammar det enskilda barnet samtidigt som de måste ta hänsyn till gruppen.. 
Dilemmat kring att möta individen i gruppen är ett område som ständigt är aktuellt 
och som måste reflekteras kring.  
 
Frågeställningen blir således: 
 

- Vilka strategier har förskollärare när de hanterar dilemmat om hur de kan 
möta individen praktiskt i vardagen, samtidigt som hänsyn måste tas till hela 
gruppen?  
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4 METOD 
 
Syftet med undersökningen var att ta reda på vilka strategier förskollärare hade när 
det handlade om hur de hanterade dilemmat att möta individen samtidigt som de 
skulle ta hänsyn till hela barngruppen. För att nå ett så gott resultat som möjligt i 
undersökningen ansågs intervju vara det lämpligaste undersökningsinstrumentet. 
Datan transkriberades och delades in i olika kategorier för att finna mönster och 
samband mellan respondenternas svar. 

4.1 Val av metod 
 
För att få reda på vilka strategier någon har, ger resultatet av en intervju bäst utslag. 
Den mest passande typ av intervju var den kvalitativa intervjun. Kvale (1997) menar 
att syftet med en kvalitativ intervju är att förstå den intervjuades perspektiv på 
livsvärlden;  
 

Syftet med en kvalitativ intervju är att upptäcka och identifiera egenskaper och 
beskaffenhet hos något, t.ex. den intervjuades livsvärld eller uppfattningar om 
något fenomen. (Patel & Davidson, 2003, s. 78)  

 
Intervjuerna utgick från ett fall (bilaga 1), så att samtliga informanter hade samma 
utgångspunkt men även för att intervjun/samtalet skulle flyta bättre. Fallet har under 
intervjuerna används på så vis att informanterna har fått berätta hur de praktiskt 
skulle hantera de dilemman som uppkommer i berättelsen. Utefter deras svar har 
följdfrågor ställts som kopplats till fallet, deras erfarenhet och livsvärld. Under 
intervjuerna skedde ljudupptagning. 
  
Kvalitativa intervjuer har normalt en låg grad av standardisering och låg grad av 
strukturering (Patel & Davidson, 2003; Trost, 2005). För intervjun innebär låg 
standardisering att intervjuaren anpassar sina frågor och dess ordningsföljd efter hur 
samtalet fortlöper (Trost, 2005). Graden av strukturering är hur stort �svarsutrymme� 
informanten får, frågorna blir därmed öppna vid låg strukturering (Patel & Davidson, 
2003; Trost, 2005). I den kvalitativa intervjun där det används öppna frågor 
föreligger valfriheten om intervjuaren väljer att formulera frågor i förväg eller har ett 
batteri med områden att hålla sig till (Patel & Davidson, 2003). I denna studie valdes 
det senare alternativet för att intervjun inte skulle styras för mycket och för att 
möjligheten att ställa frågor utifrån respondentens tankar skulle föreligga. Inför 
intervjuerna framställdes ett antal områden och teman att lyfta under intervjun 
(bilaga 2). 

4.2 Undersökningsgrupp 
 
Valet som skett av förskollärare bottnar i möjligheten att kunna finna variationer, 
olika tankesätt samt olika tillvägagångssätt som kan förekomma när det handlar om 
att hantera dilemmat. Det som utgjorde denna variation var olika kön, ålder, 
pedagogiker och år inom yrket. Valet av undersökningsgrupp begränsades till sju 
stycken informanter. Detta för att materialet skulle bli hanterligt och för att kunna få 
överblick vilket Trost (2005) föreslår att man bör göra, samt för att hinna med inom 
tidsfristen. Intervjuerna har skett med sex stycken kvinnor och en man, de är mellan 
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27 och 54 år och har befunnit sig i yrket mellan 2 och 21 år. På sina nuvarande 
arbetsplatser har den som varit kortast tid varit 2 månader och den som varit längst 
tid har varit 13 år. Två av förskollärarna jobbar inom en förskola som arbetar efter 
Montessoripedagogik, en av förskollärarna arbetar enligt Reggio Emilia och 
resterande arbetar inte efter någon särskild pedagogik. En av förskollärarna tog dock 
upp att de jobbade med Human Dynamics, ett sätt att möta individen och förstå 
andra.  
 
Anledningen till nedan sammanställda tabell är för att läsaren ska få en inblick i hur 
barnantalet i förhållande till personaltätheten ser ut bland de intervjuade. Det kan i 
hög grad påverka informantens svar på intervjufrågorna � vilken situation 
informanten befinner sig i. 
 
Tabell 1. Tjänstgöringsgrad i förhållande till aktuellt barnantal: 
 
Förskollärare Antal barn Tjänstgöringsgrad på avdelning Barn per pedagog 
Karin 25 4,25 5,9 
Kerstin 11 1,75 6,3 
Frida 11 1,75 6,3 
Ingemar 19 2,25 + annan tillgänglig personal 8,4 
Eva 18 3,10 5,8 
Malin 18 3,25 5,5 
Lena 17 3,5 4,9 
 
Namnen som förkommer är fingerande namn. Anledningen till att dessa namn inte 
presenteras här tillsammans med ålder och pedagogisk inriktning beror på att det 
sågs en risk i att läsaren kunde förstå vem informanten ifråga var. Fingerande namn 
används eftersom det anses upplevas som en trevligare läsning istället för �Person A� 
och så vidare. 

4.3 Intervju � förberedelser och upplägg 
 
Innan kontakten med informanterna togs skrevs ett fall och ordnades ett batteri med 
teman och områden att tala kring under intervjun. För att inbringa erfarenhet på 
området genomfördes två pilotintervjuer. 

4.3.1 Pilotintervjuer 
 
Innan de faktiska intervjuerna ägde rum genomfördes två stycken pilotintervjuer för 
att eventuellt kunna modifiera underlaget till de riktiga intervjuerna. Patel och 
Davidson (2003) rekommenderar att pilotintervjuer bör genomföras. Den första 
provintervjun gjordes tillsammans med en bekant vilket Trost (2005) skriver att man 
kan göra, detta kan dock verka långt ifrån genomtänkt, dock var inte intervjun tänkt 
till att nyttjas i studien. Att genomföra intervjun med en bekant gav resultatet att 
informanten och vi hade en öppen, tillåtande attityd vad det gällde att utvärdera 
intervjun efter den ägt rum. Pilotintervjun fyllde flertalet syften � dels gav det övning 
i att intervjua, dels se om meningsfulla frågor ställdes för undersökningens syfte och 
dels ifall fallet skulle behövas förändras. Den första provintervjun gav utslaget att 
fallet ändrades till viss del, det handlade bland annat om att vissa pedagogiska val i 
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fallet inte var vanligt ute på fältet. Även att den grupp som från början satts ihop av 
uppdiktade individer förmodligen inte skulle satts ihop på så sätt i verkligheten. Den 
här intervjun användes inte i resultatet. 
 
Att göra en provintervju med en obekant person ger möjligheten att använda den i 
resultatet (Trost, 2005). Vi valde att göra så som Trost (a.a.) föreslår. Utslaget för 
intervjun blev så pass bra att den användes i det ihopsamlade datamaterialet. 
Ytterligare ett tillfälle att träna vår intervjuteknik tränades, vilket var mycket 
värdefullt.  
 
Intervjuerna kan inledas med att neutrala frågor ställs (Patel & Davidson, 2003) om 
exempelvis informantens bakgrund, vilket vi valde att göra. Dels för att känna in och 
få en avslappnad stämning men även för att i rapporten kunna presentera några fakta 
om de olika respondenterna. I slutet av intervjun valdes att ställa öppna frågor, till 
exempel ifall det fanns något respondenten ville tillägga. Dock stängdes inte 
ljudupptagningen av eftersom det fanns chans till att något som kunde tillföra 
resultatet kunde framkomma, vilket är något som Patel och Davidson (2003) 
föreskriver. 

4.3.2 Intervjuerna 
 
Den första kontakten med informanterna skedde per telefon, där tid och plats 
bestämdes för intervjun vilket Trost (2005) rekommenderar. Under samtalet 
presenterades kort vad studien handlar om samt ungefär hur lång tid intervjun skulle 
ta. Informanternas e-postadresser efterfrågades för att det skulle finnas möjlighet att 
sända dem fallet, så att respondenterna kunde läsa in sig på det innan 
intervjutillfället. Tillsammans med fallet sändes även ett mail (bilaga 3) om 
intervjuns upplägg, intervjuns syfte samt vem som bar ansvaret för intervjun vilket 
Patel och Davidson (2003) skriver att man bör redovisa. Att informanterna fick fallet 
i förväg kan eventuellt anses sänka reliabiliteten i undersökningen då informanterna i 
förväg kunnat diskutera med kollegor eller funderat på vad de trodde var de �bästa� 
svaren. Värdet av att de var förberedda samt att inte för mycket tid från intervjun 
togs till att läsa fallet, anses dock vara större än risken som tidigare påpekats. 
 
Samtliga intervjuer har skett avskilt i en lugn miljö på informantens arbetsplats och 
intervjuerna har pågått från 20 till 40 minuter. Tiden har berott på hur utvecklade 
svar informanten gett och hur väl intervjuaren och informanten förstått varandra. 
Trost (2005) samt Patel och Davidson (2003) menar att intervjuarna innan påbörjad 
intervju ska ta reda på om respondenterna godkänner ljudupptagning under intervjun. 
I våra intervjuer godkände samtliga informanter ljudupptagningen. Något som 
upptäcktes under samtliga intervjuer var att alla informanter kommenterade att det 
inte fanns något �problem�/�konflikt� i fallet som vi skickade dem via mail. Om det 
har påverkat deras svar/resultatet är omöjlig att veta, dock kan det har påverkat deras 
inställning till intervjun. 
 
Om det är två intervjuare vid intervjutillfällena kan det ge större informationsmängd 
och bättre förståelse än om de genomförs allena (Trost, 2005). Därför valde vi att 
genomföra samtliga intervjuer tillsammans. Vi fungerade bra ihop och samspelade 
bra med varandra, tack vare det ansåg vi oss klara av att vara två stycken. Att vi 
samspelade bra innebar för intervjun att vi inte pratade i munnen på varandra, 
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kompletterade varandra samt att vi inte sa emot varandra. Dock, menar Trost (a.a.) 
kan det ligga en risk att informanten känner obehag om det är två intervjuare. På 
grund av vår ringa erfarenhet av att intervjua så förelåg det större möjligheter än 
risker med att vara två stycken. 
 
Eftersom intervjuerna var kvalitativa med låg strukturering har frågorna sett olika ut 
från intervju till intervju. Frågorna som ställdes berodde på vad informanten svarade 
på föregående fråga. Dock har det hållits en struktur i de grundläggande frågorna. 
Vissa gånger har dock informanterna inte förstått frågan som ställts. Ett försök att 
ställa en annan fråga med samma innebörd har då gjorts. Vissa gånger hjälpte inte 
det vilket lett till att frågorna har blivit mer ledande i försöket att tydliggöra tanken 
bakom frågan, något som kan ha påverkat svarsresultatet.  

4.4 Databearbetning 
 
Intervjuerna transkriberades samma dag som de genomfördes, i samtliga fall direkt 
efter att intervjun ägt rum. Texternas omfattning blev således väldigt stora och vid 
bearbetningens start valdes att stryka sådant som genast kunde ses inte fyllde någon 
funktion för vår undersökning vilket Patel och Davidson (2003) förordar � dock 
fanns dessa textstycken sparade i både pappersformat och på hårddisk. 
Textomfattningen minskade därmed och hanterandet av den kunde ske smidigare. Av 
forskningsetniska skäl har citaten i resultatet skrivits om så tillvida att talspråk har 
gjorts om till skriftspråk, eventuella svordomar har tagits bort samt att 
meningsbyggnaden har ändrats om. Det här har även gjorts för att det ska bli lättare 
att läsa. Det föreligger en risk med att göra så, exempelvis att det inte blir exakt så 
som informanterna svarat och att väsentliga delar kan missas vilket Trost (2005) 
varnar för. Det är något som vi tänkt på vid skrivandet av resultatet så vi tror inte att 
det finns en sådan risk i resultatet.  

4.5 Forskningsetiska ställningstaganden 
 
I undersökningen har ett forskningsetiskt förhållningssätt intagits. Inför själva 
undersökningen informerades informanterna om vad syftet med rapporten var samt 
upplyste dem om att de deltar på frivillig basis och kan när som helst avbryta sin 
medverkan, ifall så skulle ske skulle det inte medföra några negativa följder vilket 
Vetenskapsrådet (2008) och Trost (2005) föreskriver. De personuppgifter som 
lämnades kom inga obehöriga att ta del av. Där med uppfylldes 
konfidentialitetskravet (Vetenskapsrådet, 2008; Trost, 2005; Patel & Davidson, 
2003).  

4.6 Tillförlitlighet och giltighet 
 
Reliabiliteten kan förstärkas i och med att ljudupptagningar sker under intervjuerna 
(Patel & Davidson, 2003). Det har då funnits möjlighet att lyssna igenom bandet så 
många gånger som önskats. Att genomföra en intervju med låg grad av strukturering 
samt standardisering anses ha låg reliabilitet, dock ökar reliabiliteten då 
ljudupptagning sker och det fanns möjlighet att återgå till informantens svar (a.a.). 
Dock förelåg det en risk med ljudupptagning då det kunde ha påverkat vad 
informanterna svarade som Patel och Davidson (2003) skriver om, eftersom det låg 
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en risk i att de ville framstå på ett visst sätt. Ljudupptagning valdes ändock då vi 
anser oss vara för ovana intervjuare för att anteckna under tiden intervjun pågick. 
Information om respondenterna är konfidentiell eftersom det endast är intervjuarna 
som kommer att veta vilka informanterna är (a.a.). Reliabiliteten höjs i den mening 
att valet av undersökningsgrupp sker med eftertanke (Thurén, 1991). De personer 
som har intervjuats är sådana som kan ge tillförlitliga svar med tanke på syftet. 
 
Att vissa frågor kunde ha blivit mer ledande innebär att respondenterna kan ha svarat 
enkelt eller hållit med det som sades, för att undkomma argumentation. Vid ledande 
frågor kan informanterna även förts in på andra tankebanor än det som var tänkt från 
början, vilket kan ha påverkat deras svar. Detta är något som kan ha påverkat 
tillförlitligheten. 
 
Validiteten i undersökningar kan anses vara hög om det som skulle undersökas 
verkligen undersöktes (Thurén, 1991; Patel & Davidsson, 2003). Genom intervjuerna 
har vi fått reda på vilka strategier förskollärarna har, eftersom det är det som 
efterfrågats under intervjutillfället. Tolkningen av den insamlade datan har skett med 
försiktighet för att inte förvränga svaren för att passa in på forskningsfrågan. Vi har 
närmat oss resultatet med försiktighet på så vis att vi refererat och citerat 
informanterna noggrant utefter vad de faktiskt sade. De citat vi använt är tagna ur 
sådana sammanhang så att de kan förstås på sitt riktiga sätt utan kontexten. Vi har 
strävat mot att inga resultat har värderats. Validiteten kan därmed anses vara hög 
eftersom datan inte övertolkats. 
 
 



21 

5 RESULTAT 
 
Nedan presenteras en sammanställning av de sju intervjuer som har genomförts. 
Intervjuerna har, som tidigare nämnts, utgått från ett fall (bilaga 1). Respondenterna 
har även fått uttala sig om sin egen arbetssituation och självupplevda händelser som 
innefattar vad undersökningen syftar till. I resultatet hänvisas det ibland till fallet. 
Datan från intervjuerna sammanställdes utifrån olika sätt att hantera dilemmat kring 
hur förskollärare kan gå tillväga för att möta de enskilda individerna och samtidigt ta 
hänsyn till hela barngruppen. Förskollärarens uppdrag är något som tas upp löpande i 
texten eftersom undersökningen syftar till att just ta reda på hur förskolläraren 
arbetar, alltså dess uppdrag. Förklaring av kategorierna är utformande från 
respondenterna, men en tolkning och sammanfattning har gjorts. 
 
De olika tillvägagångssätt att hantera dilemmat, som uppdagats i intervjuerna, är 
genom att skapa balans, till exempel mellan de framfusiga och de blyga barnen 
vilket kan ske genom exempelvis turtagande och rättvisa. Skapandet av en relation 
mellan individ och grupp kan ske genom att dela upp gruppen i mindre grupper. Det 
har också framkommit att olika uttryckssätt är ett nödvändigt verktyg för att kunna ta 
tillvara på individernas olika intressen, behov och förutsättningar. Att fånga tillfällen 
i vardagen där de enskilda individerna kan uppmärksammas framhålls också som 
något grundläggande. Samlärande mellan individer ansågs också vara ett centralt 
arbetssätt. Att skapa trygghet är betydelsefullt för att det ovan beskrivna ska kunna 
ske.  
 
Figur 1. Förklaring på hur resultatets uppdelning. Utifrån huvudkategorierna har 
följande underkategorier framkommit. 
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5.1 Att skapa en relation mellan individ och grupp 
 
Att skapa en relation mellan individ och grupp innebär hur de kommer att förhålla 
sig till varandra samt hur de påverkar varandra. Lena beskrev svårigheten att ta 
tillvara på individen och möta denne på rätt sätt i relation till gruppen. Eftersom hon 
upplevde att det är för många barn i relation till antalet vuxna. Det här var även något 
som Malin nämnde vid intervjutillfället. Frida ansåg dock att det inte var några 
problem, utan att det går lätt att möta individerna tack vare att de har gott om 
utrymme i den fysiska miljön och bra tillgång till många smårum.  
 

Individen och gruppen hör samman. Det är stor relation mellan individ och 
grupp. Så man kan inte bortse från någonting, individen påverkas av hur gruppen 
är och gruppen blir mycket av vad de enskilda individerna är. (Ingemar) 

 
Ingemar menade på att individen och gruppen hör starkt samman, de kan inte skiljas 
åt. Vidare ansåg han att individen formas utefter gruppen samtidigt som gruppen 
utformas utefter de olika individerna. Ingemar åsyftade här på att beroende på vilken 
grupp du befinner dig i för stunden så blir du en viss individ just då, gruppen och 
individerna påverkar varandra och blir därefter. Frida pekade på att en grupp består 
av flera olika individer och genom det lär sig barnen av varandra, därför bör inte 
gruppen bestå av individer som är lika utan flera olika slags individer. Karin 
framhåller dock att individen inte ska vara mindre duktig för att göra gruppen mer 
jämn. Utan barnet måste istället bli bekräftat för den som den är. Dock menade hon 
på att undervisningen inte får individanpassas för mycket eftersom individen ska få 
tillhöra och samspela i en grupp.  

5.1.1 Att dela upp gruppen i mindre grupper 
 
Flertalet av de intervjuade i undersökningen poängterade hur viktigt det är att barnen 
får arbeta i mindre grupper. En av anledningarna är att de blyga barnen kommer fram 
betydligt mer i de små grupperna. Ytterligare en anledning är att förskolläraren har 
mer kontroll över vad som sker och kan då vara mer tillgänglig för de olika 
individerna. Medan vissa förskollärare i undersökningen delar upp barnen för att 
kunna anpassa nivån till exempelvis ålder, andra gör det för att alla barn ska få 
komma fram. Lena menade också att i den lilla gruppen kan barnen lättare samarbeta 
och lära av varandra.  
 

Vi brukar dela upp oss men det är mest för att det ska passa åldersgruppen. 
(Karin) 

 
Eva menade på att i den lilla gruppen får förskolläraren styra, att de tillbakadragna 
måste få komma till tals och de som är högljudda måste dämpa sig så det blir en 
balans. Dock är denna styrning lättare att kontrollera i en mindre grupp än i en stor. 
 

När vi är alla så delar vi dem i smågrupper, i den lilla gruppen har vi sett att de 
blyga kommer fram, att de lär sig på ett annat sätt än i en stor grupp... (Eva) 

 
Två av förskollärarna tog upp problemet med att det känner en frustration över att det 
är för få pedagoger i barngruppen. De arbetade i mindre grupper för att få en så bra 
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pedagogisk miljö som möjligt med tanke på situationen. En av förskollärarna 
uttrycker sig om fallet och menar att det är lättare att arbeta med färre barn; 
 

� det är mycket lättare att möta individerna när det är färre barn. /�/ Det är 
lättare att ha en gruppsituation med fem barn /�/. Man kan få dem att samarbeta 
på ett helt annat sätt, få dem att lära av varandra. (Lena) 

5.1.2 Samlärande 
 
Karin berättade att hennes förskola arbetar mycket med samlärande och att det 
stärker barnens tro på sig själva. De ser samlärande som en tillgång och något som 
ska tas tillvara på. Flertalet förskollärare lyfte fram tillfället när Berit frågar om hon 
och Saif får leta blommor tillsammans som ett bra exempel där samlärande kan ske. 
De ansåg att Berit kan lyfta Saif i det sammanhanget och att deras samlärande kan 
resultera i en mycket positiv upplevelse. 
 

Den som kan hjälpa mår jättebra och den som blir hjälpt tycker att det är 
fantastiskt att få den tiden av någon. (Karin) 

5.1.3 Att använda olika uttryckssätt och att utgå från intressen, 
behov och förutsättningar 

 
Med olika uttryckssätt menas olika sätt att uttrycka sig exempelvis genom bild, 
drama, musik och så vidare. Det här är starkt förknippat med barnens olika intressen 
och behov. Alla har olika önskningar om hur de vill uttrycka sig men också olika 
behov som de behöver få tillfredställda. Behov ses här inte som ett problem utan 
något som alla har. Malin ansåg att förskolläraren måste ta hänsyn till barnens 
olikheter och behov, då vissa är emotionella andra fysiska eller mentala1. Det är 
förskollärarens uppdrag att skapa möjligheter och att ge barnen redskap för att kunna 
bruka olika uttryckssätt, menade Ingemar. Det var även något som Eva höll med om; 
 

Alla ska få sitt uttryckssätt, där är det ju viktigt att man gör på olika sätt, tycker 
jag. (Eva) 

 
Förskollärarna beskrev olika uttryckssätt som exempelvis bild och form, musik, rim 
och ramsor, lekar som innefattar kroppskontakt. De ska varieras utefter barnens 
behov och intressen. Kerstin berättade att rim och ramsor är ett bra redskap i arbetet 
med Saif och hans svårigheter med språket. Hon gav även exempel från sin egen 
arbetsplats, där rim och ramsor har hjälpt barnen till ett rikare språk. Karin tyckte att 
åskådligt material är bra i arbetet med Saif eftersom det blir mer konkret. 
 
Ingemar nämnde fotografering, filmning samt ljudupptagning som bra uttryckssätt 
och redskap för dokumentation, han ansåg att det var sätt att uppmärksamma den 
enskilda individen på. Dokumentationen sätts sedan in barnens individuella pärmar 
där de har möjlighet att gå tillbaka. Dokumentationen kan ske av både de vuxna och 
barnen. Ingemar resonerade kring att Saif kunde ha använt sig av kamera vid 
sökandet av blommor eftersom han har svårt med språket.  

                                                
1 Detta är något som ingår i �Human Dynamics� som är ett redskap för att kunna möta varje individ med sina 
olikheter samt att inta ett förhållningssätt för att kunna möta andra människor. Human Dynamics utgår från de 
olika grundprinciperna mental, fysisk och emotionell. Kunskapen om Human Dynamics förvärvas genom kurser 
och seminarium. 
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Kerstin berättade att de inte har några överflyttningar mellan avdelningar vid 
terminsstart eller liknande utan att �barnen skolar in sig själva�. Kerstin sade att 
barnen byter avdelning när de känner sig färdiga med den tidigare, vilket är ett sätt 
att individanpassa verksamheten på. Det här är ett sätt att tillgodose barnens 
individuella behov. Kerstin tyckte att det är ett bra arbetssätt men tror också att de 
har bra förutsättningar för detta i och med deras lokaler.  
 
Både Eva och Kerstin talade om att de låter barnen välja vad de vill göra, dock sker 
det i olika stor utsträckning. I och med att barnen själva får välja tillgodoses deras 
individuella behov och intressen på ett naturligt sätt. Ett annat sätt att ta tillvara på 
barnens olika intressen är genom vardagliga situationer; 
 

Det kan vara överallt [som man hittar stunder att fånga upp intressen], när man 
sitter och äter, spelar spel eller om man är hela gruppen. Man får ta vara på alla 
småstunder, att man speciellt försöker fånga de som är lite tillbakadragna. Att 
man hittar deras intressen och försöker spinna vidare på det och få fram barnet. 
(Lena)  

 
Ingemar förde ett samtal om att barnen ska redovisa sådant som de gjort. Han 
menade att det kan vara ett bra uttryckssätt där alla som vill får synas och att de 
själva får välja vad de vill säga eller visa upp. Genom det får individen synas 
samtidigt som barnen kan delge varandra tankar och erfarenheter. 
 
Eva resonerade kring att alla barns behov ska bli tillgodosedda, dock menade hon att 
allas behov inte kan bli tillgodosedda hela tiden men att ett försök att väva in dem 
behöver ske. Hon påpekade också att allt som görs i förskolan måste utgå från 
barnens intressen, att förskollärarna inte bara kan hitta på något, för då fångas barnen 
inte. 

5.1.4 Att uppmärksamma och att fånga tillfället 
 
Med uppmärksamhet menas både att förskolläraren ska uppmärksamma barnet och 
dess egenskaper och att barn kräver uppmärksamhet. Även att barnet självt ska vara 
uppmärksam, till exempel på sina kompisar. Att fånga tillfället innebär att 
förskolläraren ska upptäcka och hitta de tillfällen där de har möjlighet att 
uppmärksamma de olika individerna. 
 
Karin tänkte kring Lisa och sade att ett barn som kräver mycket uppmärksamhet 
måste förskolläraren lära att den inte alltid kan få förskollärarens fulla 
uppmärksamhet. Förskolläraren måste göra Lisa medveten om att de andra barnen 
också är i behov av uppmärksamhet. Ingemar anslöt sig till tanken och menade att 
genom demokrati och delaktighet kan barnen uppmärksamma och respektera 
varandras olikheter och egenskaper. Vidare menade Karin på att de barn som är 
väldigt mycket framåt måste tryckas tillbaka men att det måste ske med vänliga 
ordalag.  
 
Karin påpekade också att förskolläraren bör uppmärksamma de blyga barnen i en 
situation där de ska säga något och de framfusiga barnen är på väg att ta över. Dock 
menar hon på att de framfusiga barnen också måste få sina idéer och tankar 
tillgodosedda och uppmärksammade och hon ger förslaget om att deras idé kan 
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förvärvas under eftermiddagarna � allt behöver ju inte ske vid samlingarna. Frida såg 
fruktstunden i fallet som ett tillfälle att lyfta fram det barn som hon känner behöver 
extra uppmärksamhet. Hon ger som exempel att Lisa behövde uppmärksammas 
eftersom hon hamnade vid sidan av tidigare i berättelsen. Hon menade dock vem och 
om hon uppmärksammar, beror på huruvida hon hade uppmärksammat barnet 
tidigare; 
 

Om jag har lyckats i mitt mål i att alla barn har fått komma med, då kanske jag 
inte behöver uppmärksamma något speciellt barn. (Frida) 

 
Eva tänkte kring Kevin och blomman och menade att om han hittar en blomma så 
har han lyssnat och uppmärksammat vad de ska göra i skogen. Vidare menade hon 
att det är förskollärarens uppgift att uppmärksamma Kevin när han hittat blomman så 
att han får känna sig nöjd och stolt. Malin och Ingemar tänkte att när Kevin hittat 
blomman finns det möjlighet att uppmärksamma honom inför hela gruppen och 
samtidigt ta tillvara på hans naturintresse. Vidare berättade Eva om när hon hade två 
barn i en grupp som tog all uppmärksamhet och inte lämnade någon till resten av 
gruppen. Hon valde då att behandla dessa barn på ett mer exceptionellt sätt, det 
gjorde hon för att de andra barnen i gruppen skulle få komma fram mer vilket de 
också gjorde. Med andra ord kan förskolläraren inte alltid behandla alla barn lika 
utan måste se till situation och sammansättning av gruppen. Ingemar sade att alla 
barn ska få uppmärksamhet, men att det inte sker på samma sätt för alla barn, vilket 
har med deras behov att göra.  
 
Frida framhöll att förskolläraren hela tiden ska vara medveten om att den ska 
uppmärksamma alla individer i gruppen; 
 

Vissa barn tar ju för sig mer än andra. Se alla möjligheter, att alla får prata och 
komma till tals, att man får en stund ihop med varje barn under dagen. (Frida) 

 
Samtliga respondenter underströk vikten av att uppmärksamma de enskilda 
individerna i gruppsituationer. Eva menade att ett bra sätt kan vara att i 
gruppsammanhang tilltala barnen med deras namn. Att uppmärksamma individerna 
framkommer tydligt genom fallet då Kevin hittar blomman. Genom att lyfta de olika 
individerna och lyssna på vad de uppfattar i den aktuella situationen visar man på att 
det finns flera olika sätt att tänka, alla är olika. Lena påpekade att det är 
grundläggande att barnen respekterar varandra och gav som exempel att Saif måste 
kunna komma till tals utan att de andra barnen exempelvis skrattar om han råkar säga 
fel. Karin sade att Saif bör göras intressant inför gruppen, att förskolläraren lyfter 
fram honom genom att påbörja en lek tillsammans med honom vilket då leder till att 
de andra barnen blir intresserade över vad som händer. 
 

Det viktiga är att de får lära sig att känna sig stolta över sig själva och lära sig 
visa respekt för varandra, att man pratar om att alla är olika, så är det ju i 
vuxenlivet också. Ta tillvara både på de barn som kanske är tystlåtna och de som 
kräver mycket uppmärksamhet, att man tar tillvara på alla personer. Att alla har 
någonting att ge. (Frida) 
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5.2 Att skapa trygghet 
 
Trygghet handlar om hur individen känner sig i förhållande till sina medmänniskor, i 
det här fallet på förskolan. Individen ska känna sig bra till mods och inte oroad eller 
hotad. Det handlar alltså om hur förskollärare gör för att skapa trygghet hos barnen.  
 
Det framkom under de flesta intervjuer att trygghet för barnen är en viktig del på 
förskolan. Karin menade att det är av stor vikt att barngruppen fungerar väl 
tillsammans, att barnen samspelar och visar hänsyn till varandra. För att det ska 
kunna ske behöver en trygghet byggas upp. Ifall ett barn är osäkert kan 
förskolläraren bygga på de situationerna där det finns en grundtrygghet för att barnet 
i förlängningen ska våga i andra sammanhang. Eva sade att det är ett sätt att lyfta 
barnet i vardagssituationer, som exempelvis vid matbordet eller vid blöjbyten. Vidare 
talade hon om att förskolläraren måste ta kontakt med barnet, ifall barnet inte gör det 
själv. Hon framhävde en oro för de tysta och blyga barnen. Kerstin menade på att de 
barn som är tysta, blyga och de som har svårt med språket ofta håller sig nära en 
förskollärare, eftersom de känner sig trygga där. 
 

� om de [barnen] vill leka tillsammans funkar det ju jättebra när barn väljer sina 
kontakter, det funkar ju ofta ganska bra i leksituationer där de känner sig trygga 
med kompisar. (Frida) 

 
Genom att vistas i en specifik grupp en längre tid infinner sig tryggheten, menade 
Kerstin. Hon menade att barnen blir �varma i kläderna� och vågar därför mer. 
Ingemar menade på att förskollärarna måste visa för barnen att de själva får välja hur 
de vill presentera något de gjort, inför sina kompisar. Genom att de får välja känner 
de sig trygga eftersom de inte kommer bli pressade till att göra något de inte vill. 
 

För att alla ska få säga något, man ska tänka på att dem ska orka stå och lyssna 
på varandra, det kan vara jättesvårt. /�/ Men man kan ju ändå begära det av 
barnen att dom ska lyssna på sina kompisar. Alla ska få säga något. (Lena) 

 
Ingemar samtyckte till det Lena sade och menade på att om barnen inte kan lyssna på 
sina kompisar �kan de lika gärna stanna hemma�. Att visa respekt för varandra ansåg 
han som det mest grundläggande. 
 
Även om förskolläraren ska ta till vara på alla barn så menade flera av 
respondenterna att barnen själva ska få välja om de vill säga något inför gruppen. 
Förskolläraren får inte tvinga barnet till att göra något det själv inte vill. Övning kan 
dock hjälpa till på vägen att våga. Ingemar menade på att ett sätt att träna på att våga 
stå inför gruppen kan vara att börja med det i tidig ålder, att svara på kompisarnas 
frågor kring ett föremål man visar till exempel. Dock menade andra förskollärare på 
att som förskollärare är det ens uppgift att peppa barnet som inte vågar, till att våga. 
Det får dock inte gå hur långt som helst, det finns en gräns. 

5.3 Att skapa balans 
 
Att skapa balans innebär här att hitta en jämvikt mellan barnen, exempelvis de blyga 
och de pratglada samt mellan de olika individerna och gruppen som de ingår i. Det 
handlar om hur förskolläraren går tillväga för att skapa den här balansen. 
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Malin menade på att det ständigt är en balansgång mellan att möta individen 
samtidigt som hänsyn ska tas till hela gruppen. De flesta förskollärarna i 
undersökningen menade att det ligger i deras uppdrag är att få dem �framfusiga� 
barnen att backa samtidigt som de ska försöka få de blyga att våga yttra sig och ta 
mer plats. Det här framstod under intervjuerna som ett dilemma som de brottas med i 
vardagen, att få de barn som syns och hörs mycket att backa tillbaka samtidigt som 
förskollärarna måste låta dem komma till tals och inte endast tillrättavisa dem.  
 

De som armbågar sig fram kanske inte alltid kan komma fram, de får lära sig att 
backa. (Kerstin) 

 
Den som är väldigt framåt måste ju ibland tryckas tillbaka utan ovänliga ordalag 
men ibland måste man lära det barnet att lyssna. Den som inte gärna tar ordet 
måste man försöka få fram istället. (Karin) 

 
Lena beskrev ett vanligt tillvägagångssätt att de �framfusiga� barnen placeras 
bredvid de �lugna� barnen för att de ska bli påverkade av det �lugna� barnet. Hon 
menade på att det är många med erfarenhet från förskolan som tänker på det viset. 
 

� hon är ju lugn och snäll och kan ta hand om sig själv då får hon vara med 
honom som är bråkstaken. (Lena) 

 
Både Lena och Karin menade på att förskolläraren får lägga ordet i munnen på de 
blyga barnen så att de säger någonting. Det är förskollärarens uppgift att få fram de 
blyga och hjälpa dem genom exempelvis detta. 
 
Eva beskrev en situation där hon lät ett barn som krävde mycket uppmärksamhet 
vara vid sidan om vid samlingarna, det ledde till att de andra barnen vågade komma 
fram mer. Eva skapade en balans mellan hur mycket uppmärksamhet det krävande 
barnet skulle få i förhållande till den resterande gruppen. Hon menade på att 
förskolläraren ska dämpa de som hörs mycket och höja dem som inte hörs mycket, 
att hitta en balans där alla får synas lika mycket. 
 
Angående de pratsamma barnen måste förskolläraren kunna dämpa dem samtidigt 
som det inte får inverka kränkande på individen. Karin sade att alla barn har något 
som är problematiskt men också att de positiva egenskaperna ska lyftas fram hos 
varje individ, framförallt hos de individer som ofta blir tillrättavisade. Hon menade 
på att det inte behöver vara speciellt stora händelser, utan att små positiva händelser 
kan fångas och nämnas inför barnet. Karin tyckte att förskolläraren ska tillåta alla 
känslor och att alla barn ska få vara så som dem är, dock så underströk hon att barnen 
inte ska få bete sig hur som helst, även om de ska få känna hur de vill;  
 

Det är ju så alla känslor är tillåtna men man får inte göra hur som helst. (Karin) 

5.3.1 Turtagande 
 
Turtagande innefattar att vänta på sin tur, visa hänsyn till den kompisen som pratar 
just nu samt att alla ska få komma till tals. Samtliga informanter nämnde turtagande 
på ett eller annat vis i intervjuerna. De betonade vikten av att barnen ska lära sig att 
vänta på sin tur men också att alla barn har chans att komma till tals. Turtagande 
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framställs som centralt i och med att vissa barn tar mer av talutrymmet men alla barn 
ska få berätta om sin upplevelse. Frida menade att ett sätt att få alla barnen att prata 
är genom att ställa frågor och följdfrågor till vad de berättar, förskolläraren har då 
chansen att påverka hur mycket alla olika barn pratar. 
 

Turordning att alla får säga något är ofta väldigt viktigt. Att många gånger kan 
man vänta om jag vet att det blir min tur. (Karin) 

 
Oavsett om barnen upprepar det som någon annan sagt finns det ett värde i att barnet 
får bli hört och lyssnat på av både kompisar och vuxna. Karin menade att turtagning 
kan ske när hon och barnen ska presentera för de andra om vad de hittat för 
blommor. Hon menade på att alla har sin uppfattning och upplevelse om vad som 
hänt och vad de gjort.  
 

Sen absolut får de prata när det är deras tur men just det här att lära sig att nu är 
det deras tur och nu är det hans tur du får prata när det är din tur. (Lena) 

 
Lena påpekade här att barnen ska lära sig visa hänsyn till varandra men samtidigt att 
alla verkligen ska få chansen att prata när det väl är deras tur. Kerstin talade om 
vikten av att visa hänsyn, hon menade på att de som armbågar sig fram måste lära sig 
att backa och visa hänsyn till sina kompisar. Vidare menade Kerstin på 
förskolläraren inte ska avbryta ett samtal med ett barn eller vuxen på grund av att 
någon annan pockar på uppmärksamheten. Genom att själv som förskollärare 
praktisera detta lär sig barnen hur de ska gå till väga, att de får vänta på sin tur. Malin 
menade också på att turtagande är mycket det som det handlar om inom förskolan � 
att vänta på sin tur. Genom att som förskollärare låta alla prata visar det på att alla 
barn är lika viktiga men förskolläraren måste respektera om det är något barn som 
inte vill prata inför gruppen menade både Eva och Ingemar på. 

5.3.2 Rättvisa 
 
I de flesta intervjuer uppstod det resonemang kring rättvisa i och med fruktstunden i 
fallet. De flesta förskollärarna menade på att de ska belysa för barnen att det inte 
alltid kan vara millimeterrättvisa. De vill förmedla till barnen att livet inte är rättvist 
och tänkte då att det är ett bra sätt att börja den tanken med. 
 
Flera förskollärare sade att de skulle ha uppmärksammat vad Oskar säger angående 
äppelbitarna. De ansåg att �matematiktänket�2 vägde tyngre än att han säger det 
uppnosigt. Dock tänkte några kring att det beror på hur uppnosigt han säger samt om 
hans kompisar tar illa vid sig, för i så fall skulle de ta en diskussion kring detta. 
Flertalet förskollärare menade också på att i en sådan situation har de chans att prata 
med barnen om att livet inte alltid är rättvist. 

5.4 Sammanfattning 
 
I resultatet framkommer det att grupp och individ hör starkt samman, gruppen bör 
också bestå av flera olika slags individer då dessa lär av varandra. Det är av 
betydelse att dela upp gruppen i mindre grupper, dels för att de blyga ska ha en chans 

                                                
2 I princip alla informanter har berättat om ett matematikmål som Kalmar kommun har inom förskolan. Målet 
innebär att öka medvetenheten och intresset hos barn för matematik. 
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att ta mer plats och för att barnen lättare kan samarbeta och få möjlighet att 
utvecklas. Att på förskolan använda sig av olika uttryckssätt är något som starkt 
betonas, det är ett bra sätt för att tillgodose de olika individernas intressen och behov. 
Dock kan inte alla barn alltid få sina intressen och behov tillfredställda eftersom 
gruppens behov prioriteras före de individuella. Att fånga stunder i vardagen för att 
möta de enskilda individerna är en vanligt förekommande strategi, vilket kan ske 
genom uppmärksamhet av barnet och det som det kan. Barnen ska visa hänsyn till 
varandra och behöver känna en grundtrygghet för att ha möjlighet att utvecklas och 
samspela. Att på olika sätt skapa balans � exempelvis genom turtagande � är det som 
lyfts fram allra mest av informanterna. Balansen är av stor vikt när det gäller att få 
fram de blyga barnen, men även för att lära sig visa respekt. 
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6 DISKUSSION 
 
Den drömbild av barnomsorgen som vi i introduktionen beskriver, att det är en värld 
där allt fungerar och inga dilemman förekommer visade sig vara oriktig. Vi hade en 
föraning om att barnomsorgen inte såg ut på det sätt som vi fått presenterad för oss, 
under vår tid på lärarutbildningen. Det har tydligt framkommit att det är en mycket 
komplex verksamhet, där förskollärare ständigt får stångas med olika val och 
lösningar på dilemman. Dock har inte vår tanke infriats, om att det är för stora 
barngrupper och för få förskollärare, som påverkar dilemmat att möta alla barn. 
Skolverket (2008) tar upp personaltäthet kontra storlek på barngruppen som något 
mycket centralt och problematiskt. Några av de intervjuade förskollärarna har tagit 
upp problemet men inte i så hög grad som vi hade föreställt oss med tanke på 
Skolverkets (2008) rapport. Något som kan ses som intressant är att de två 
förskollärare som tog upp problemet också är de som har minst barnantal per 
pedagog (se tabell på s. 17). Dock kan vi tänka att det kan bero på barnens ålder, ju 
yngre barnen är desto mer kräver de av de primära behoven samt de sekundära 
behoven, likt Kärrbys (1990) tanke. Det kan även finnas barn med särskilda behov i 
barngruppen, vilket kan förstärka känslan av att det inte är tillräckligt många 
�pedagoger per barn�.  
 
Jämfört med Skolverkets (2008) studie framkommer inte problemet med 
personaltäthet och stora barngrupper som någon svårighet i vår studie. Det kan dock 
bero på att vi sade att informanterna skulle utgå från de förutsättningar de har, under 
intervjun. Därför kan informanterna ha valt att inte nämna något om det. Det 
framkommer dock i två av intervjuerna att det är något som skapar frustration och vi 
tror att det hade framkommit i resterande intervjuer om de känt likadant, eftersom det 
är en så pass betydande faktor. Ytterligare en intressant aspekt är att de respondenter 
som jobbar inom en riktad pedagogik är de som nuddat vid problemet allra minst. 
Det kan bero på att deras pedagogik är så pass tydlig och de vet precis hur de ska 
jobba. 

6.1 Att hantera pedagogiska dilemman 
 
Angående att möta den enskilda individen i gruppen framkommer en variation av 
olika strategier. Allt ifrån att de tar upp svårigheten inom området till att det inte ses 
som något bekymmer överhuvudtaget. De både ytterligheterna kan bero på dagsform, 
informanternas inställning till intervjun, den aktuella situationen på arbetsplatsen 
samt viljan att framstå så positiv som möjligt. Risken finns att respondenterna kan i 
någon mån frångått sanningen för att framstå i bättre dager än vad verkligheten 
säger. 
 
Förutom att det kan bero på det ovan presenterade, kan det bero på hur den fysiska 
miljön är uppbyggd. Att det finns många smårum kan påverka möjligheten att dela in 
barnen i mindre grupper och kunna gå undan med dem. Niss och Söderström (1996) 
lyfter fram vikten av att ha möjlighet att skapa en bra relation till barnen, också att 
barnen ska känna trygghet och lust att delta i verksamheten. Den här möjligheten 
främjas betydligt av att en förskollärare är kopplad till en bestämd, mindre grupp. Att 
dessutom kunna tillgå ett mindre rum där de inte blir störda gynnar relationen 
ytterligare. Enligt Sträng (2005) kan inte gruppen vara för stor när barnen ska lära sig 
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att samarbeta och hitta lösningar tillsammans. Relationen mellan barnen i gruppen 
gagnas också genom små grupper. Barnen kan inte välja att inte ingå i en grupp, 
vilket framkommer i vårt resultat liksom i tidigare forskning, som hos exempelvis 
Guvå (2006). 
 
Gruppen kan tydligtvis inte uteslutas från verksamheten. Det är därför tvunget att 
förskolläraren måste kunna arbeta individinriktat vilket Lpfö 98 föreskriver 
(Utbildningsdepartementet, 1998), samtidigt som de ska ta hänsyn till hela gruppen. 
Det är i just det här som dilemmat uppstår � hur ska förskollärarna gå tillväga för att 
göra detta på bästa sätt? 
 
Flertalet av förskollärarna i denna studie tar upp vikten av att använda olika 
uttryckssätt för att ha möjlighet att kunna utgå från barnens olika intressen, behov 
och förutsättningar. Vi kan dock ställa oss tveksamma till i vilken mån det här sker i 
praktiken. Resultatet visar endast hur informanterna säger sig göra detta, inte i fall så 
sker. Ett led i att använda sig av olika uttryckssätt är att det kan bilda dokumentation 
för barnens lärande och utveckling, vilket en av förskollärarna tar upp. Ett annat sätt 
för barnet att utvecklas utifrån sina behov är genom att förskolläraren möter barnet 
vid naturliga tillfällen i vardagen, något som flera av informanterna tar upp som 
väsentligt. Även Johansson (2003) trycker på det och menar att det är en metod för 
att kommunicera med det enskilda barnet. 
 
En förskollärare betonar vikten av att barnen ska få möjlighet att välja sitt eget 
redovisningssätt. Vi ställer oss frågan om hur det här sker praktiskt i vardagen. Finns 
resurser, tid och material? Att få välja sitt eget redovisningssätt, menar han leder till 
att det enskilda barnet får synas för alla sina kamrater samt sina förskollärare, och 
delge dem sina tankar. Detta stöds av ytterligare en förskollärare som menar att 
tilltala barnen med namn är ett sätt att uppmärksamma de enskilda individerna i 
gruppen. Även Rubenstein Reich (1993) framhäver vikten att uppmärksamma det 
enskilda barnet i gruppen, att denne får stå i fokus för allas uppmärksamhet. Hon 
menar även på att det är något nödvändigt för att barnet ska få den fulla möjligheten 
att utveckla sitt lärande och sin personlighet. En förskollärare i studien lyfter tanken 
om att förskolläraren ska uppmärksamma barnen när de kommer med förslag, dock 
menar hon att barnets tanke inte alltid kan tillgodoses med detsamma. Å ena sidan 
menar förskolläraren att allt inte behöver ske vid samlingarna utan kan ske vid 
spontana tillfällen. Å andra sidan menar Rubinstein Reich (1993) att önskningarna 
inte alltid behöver tillfredsställas, utan att det viktiga är att förskolläraren 
kommunicerar med barnet. Vi ansluter oss till Rubinstein Reich (1993) och menar att 
det är nästintill omöjligt att alltid tillfredställa alla barns önskningar. Dock måste det 
ske i den mån det är möjligt. 
 
Det som framkommer i bakgrunden kring trygghet är sådant som vi läst fram i 
litteraturen, som vi anser ha en tydlig koppling till just trygghet. En stor skillnad 
mellan forskning och resultat yppar sig, då litteraturen framhäver trygghet som något 
centralt medan respondenterna knappt nämner det. Vi anser dock att det är relevant 
att fånga upp och diskutera just trygghet eftersom det är så oerhört grundläggande. 
Alla informanter nämner trygghet men lämnar det rätt snart, det tror vi beror på att 
det är för att det är så pass grundläggande, det är inte nödvändigt att diskuteras utan 
det ses som en självklarhet � att alla barn ska känna sig trygga. Det kan dock vara så 
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att informanterna inte ser trygghet som så centralt som forskningen framhäver det 
eftersom de inte tar upp det i lika stor utsträckning.   
 
Samtliga informanter nämner på olika sätt att varje enskild individ ska känna sig 
trygg på förskolan, vilket Niss och Söderström (1996) och Johansson (2003) håller 
med om. Beroende på hur trygga de enskilda barnen känner sig har det inverkan på 
hur gruppen fungerar, enligt en informant. Wahlström (1993) menar att tryggheten 
byggs upp genom individernas relationer till varandra. Vidare säger informanten att 
förskolläraren bör ta tillvara på de situationer där barnet känner en grundtrygghet för 
att sedan bygga vidare på det. 
 
En informant beskriver en oro kring de blyga och tysta barnen. Hon påpekar att 
förskollärarens uppdrag som kontaktskapare här blir ännu viktigare. Jenner (2004) 
samtycker och lägger ansvaret på förskolläraren vad det gäller att skapa och 
bibehålla en relation med barnet. Ytterligare en uppgift som förskolläraren innehar är 
enligt vissa informanter är att uppmuntra, motivera och peppa barnen att våga. De 
påpekar dock att det finns en gräns för hur mycket de kan pressa barnen. Vi håller 
med om att det är förskollärarens uppdrag att skapa relationer och att pusha barnen 
till att våga det dem inte vågar, vilket vi kopplar till Vygotskys (1978) proximala 
utvecklingszon. Förskolläraren bör finnas till hands för barnet så att det vågar gå ett 
steg längre än vad det hade gjort på egen hand. I förlängningen kommer barnet att 
klara av det här på egen hand. Flera av informanterna menar också att barnen bör öva 
på att exempelvis stå inför en grupp � övning ger färdighet. 
 
En respondent tar upp respekt som det mest grundläggande. Svedberg (2003) menar 
att alla individer har ett behov av att känna tillhörighet och bli uppmärksammad och 
älskad för den man är. Trygghet och respekt ligger väldigt nära varandra, ifall en 
individ inte känner sig respekterad så känner den sig heller inte trygg. I tryggheten 
ligger också känslan av tillhörighet, att barnet känner att de ingår i ett sammanhang.  
 
Att skapa balans kan innebära både förhållandet mellan individen och gruppen men 
också mellan olika individer. I resultatkapitlet framkommer det att det oavbrutet 
pågår en balansgång mellan individ och grupp. Det framkommer tydligt i både 
bakgrund och resultat att det är av betydelse att uppmärksamma den enskilda 
individen för gruppen. Dock ser Rubenstein Reich (1993) en risk med att de andra 
barnen blir trötta och ofokuserade. En av informanterna håller med om det men 
påpekar ändå att alla barn måste få komma till tals och säga sitt. De barn som inte är 
i fokus för tillfället måste lära sig att lyssna på sina kamrater. Det är en balansgång 
mellan att uppmärksamma det enskilda barnet och att få resten av barnen 
intresserade. Det är därför det är av mycket stor vikt att variera mellan individ- och 
gruppinriktat arbetssätt, eftersom dessa två lever i symbios med varandra (Guvå, 
2006; Rubenstein Reich, 1993). Det ena kan inte existera utan det andra för att få ett 
så gynnsamt klimat som möjligt. 
 
Många av informanterna betonar att en balans mellan de �framfusiga� och blyga 
barnen vad det gäller talutrymme, kommer till stånd. Rubenstein Reich (1993) 
hävdar att samlingsdeltagandet kräver vissa regler för hur barnen ska vara mot 
varandra. Barnet tränar även socialt samspel i samlingssammanhang vilket leder till 
att en förståelse för varandras olikheter. Informanterna i undersökningen menar att de 
gör på så vis som Piaget (1972) föreskriver, att det ligger på förskolläraren att finna 
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barnets personliga möjligheter till utveckling. Vidare menar han (a.a.) på att det sker 
i den sociala interaktionen med andra barn och vuxna.  
 
Förskolläraren bör tänka på hur den förhåller sig till barnet, att de har positiva 
förväntningar på barnet eftersom det tydligt avspeglas på hur barnet är. Maltén 
(1997) och Steinberg (1994) pratar om den självuppfyllande profetian och att det 
påverkar barnets beteende och utveckling. En förskollärare i undersökningen nämner 
att de positiva egenskaperna ska lyftas så att inte barnet bara blir tillrättavisat och 
höra negativt om sig själv. Barnen har rättigheten att känna hur de vill men de får 
däremot inte agera hur de vill. Vi tror att det påverkar barnet mer än vad man tror, 
om hur förskollärarna tänker om det. Inställningen till barnet framkommer inte  
enbart verbalt utan kan även ske via kroppsspråk och annat icke verbal 
kommunikation. Swalander (2006) skriver att även om det är omedvetet så 
registrerar barnet förskollärarens attityd. Därför menar vi att det är av stor vikt att 
förskollärare tänker på hur de agerar i barngruppen och att de ser barnets positiva 
egenskaper snarare än det negativa. Att behärska sitt kroppsspråk och sina 
ansiktsuttryck kan emellertid vara svårt när man befinner sig mitt i en situation. Om 
den självuppfyllande profetian skulle gå åt det andra hållet, där de negativa sidorna 
belyses oftare än de positiva, skulle det förmodligen leda till att det inverkar 
kränkande på barnet. I resultat framkommer dilemmat kring att bemöta dessa barn på 
rätt så att de inte får negativa konsekvenser för barnet.  
 
Något som yttrar sig frekvent i resultatet är innebörden av turtagande. Det ser vi som 
intressant då det inte lyfts fram alls i den tidigare forskningen. Alla informanter 
menar på att turtagande är något mycket centralt och fundamentalt i hur de som 
förskollärare ska möta individen i gruppen. Även hur barnen ska förhålla sig till 
varandra. Det här är något som förknippas med respekt och därmed trygghet. Att 
respektera att det är en kamrats tur och vänta på sin tur samtidigt som barnet ska 
försöka lyssna på vad de andra har att säga. I resultatet yppar det sig att det viktiga är 
att det enskilda barnet får säga något, om det som sägs är en upprepning har inte 
någon vidare betydelse. Vikten ligger i att ha väntat på sin tur och att alla får berätta 
någonting. Vissa förskollärare i undersökningen menar dock på att det är barnet själv 
som väljer ifall det vill säga något, det här måste respekteras och inte lägga någon 
större möda vid att försöka få barnet att säga något. Tvärtom så är det två av 
informanterna som menar att för att få någon att säga något så kan förskolläraren 
�lägga orden i munnen� på barnet, och menar då på att det är värdefullt att barnets 
vilja inte tillgodoses. Det handlar om att hjälpa barnet att våga och förbereda det 
inför framtiden då det så många gånger kommer att tvingas prata emot sin vilja. 
Även det här kopplar vi till Vygotskys (1980) proximala utvecklingszon, att det 
barnet idag får hjälp med klarar den imorgon av på egen hand. Tilläggas bör att 
pressen inte får bli så pass stor att det inverkar negativt på barnets utveckling. 
 
En annan sak som några av förskollärarna tar upp är rättvisa. De menar på att även 
det är något som barnen måste lära sig inför framtiden. De menar vidare att det måste 
börja i liten skala för att sedan byggas på. Vi anser att rättvisa är något som även kan 
diskuteras vad det gäller att uppmärksamma de olika individerna och individen 
framför gruppen. Både vi och informanterna menar att alla barn är olika, vissa barn 
kräver och behöver uppmärksammas mer än andra, uppmärksamheten kan inte delas 
lika till alla. Målet är inte att uppmärksamheten och fokusen ska fördelas precis lika 
till alla utan att alla barn ska få sina behov, intressen och förutsättningar 
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tillgodosedda. För att uppnå det målet krävs det inte att förskolläraren lägger lika 
mycket uppmärksamhet på varje enskild individ. Olsson (1996) bekräftar detta och 
menar att alla är olika och kräver olika mycket fokus, därför bör förskolläraren känna 
barnet väl. Inte att förglömma är att gruppens önskemål är viktigare än individernas 
(Johansson, 2003). 

6.2 Identitet 
 
I vår undersökning, både i bakgrund och i resultat, framkommer det att allt som tagits 
upp inverkar på individens identitet. Hur barnets bemöts från sina kamrater, hur 
förskollärarna tar hand om individen och uppmärksammar den, hur gruppen influerar 
individen samt vilken roll barnet uppfattar sig ha på förskolan är exempel på sådant 
som påverkar uppbyggandet av individernas olika identiteter.  
 
I resultaten framkommer det att vid exempelvis blöjbyten kan en interaktion mellan 
barnet och förskolläraren uppstå, enligt Wahlström (1993) är detta kärnan i bildandet 
av identiteten � vårdande och omhändertagande. Sett till hur gruppen påverkar 
individens identitet framkommer det i resultatet att gruppen och den enskilda 
individen hör nära samman. Individen formas utefter gruppen och vice versa. 
Bertolani och Andersson (1998) lyfter även dem fram gruppen som en viktig aspekt 
vad det gäller att utforma identiteten, i gruppen finns det möjlighet att uppfatta sig 
annorlunda och unik. Identiteten påverkas också i hög grad av den självuppfyllande 
profetian, den bild människor har om en individ påverkar hur den ser sig själv och 
därefter bildas identiteten. Identitetens uppbyggnad påverkas också av miljön runt 
omkring individen (Bertolani & Andersson, 1998) vilket gör att det enskilda barnet 
måste få befinna sig i en miljö där det känner sig tryggt och accepterad, vilket såväl 
förskollärare som kamrater påverkar. 
 
Ifall ett barn av någon anledning skulle hamna utanför gruppen kan förskolläraren 
konstruera situationer för att det barnet ska uppmärksammas av de andra barnen, 
enligt en informant. Det har en positiv inverkan på det barn som från början inte 
inkluderades i gruppen. Även förskollärarna kan ha en stor inverkan på barnens 
identitetsutveckling då barn ofta behöver någon att efterlikna i utvecklingen 
(Wahlström, 1993). Därför bör förskollärarna agera på ett sätt som är accepterat av 
samhället, eftersom de är förebilder för barnen. 
 
En av informanternas uttalande kring att barnen har rätt att känna hur de vill men att 
det inte är berättigat att bete sig hur de vill, är något som vi anser kunna påverka 
identiteten positivt. Förskolläraren utgör här en viktig roll då det måste påvisa för 
barnet att känslan och barnet i sig självt är accepterat men att beteendet inte alltid är 
det. 

6.3 Metodkritik 
 
Att ta reda på vilka strategier någon har är intervju det sätt som ger det bästa utfallet. 
Dock kunde intervjun ha lagts upp på ett annat sätt. Exempelvis kunde intervjuarna 
och informanten ha tittat på en observation tillsammans för att intervjua informanten 
om vad den tänkte kring observationen. En variant hade varit att intervjun inte hade 
utgått från varken fall eller observation utan endast bestå av frågor. Valet av att ha ett 
fall motiveras med att alla förskollärare skulle ha samma utgångspunkt samt att det 
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fanns konkreta situationer att ställa frågor kring. Ifall det inte hade funnits något fall 
såg vi en risk i att intervjun hade blivit svävande och att den inte hade blivit till nytta 
för studien och validiteten hade försämrats. 
 
En annan metod hade kunnat vara enkät, där informanterna utförligt fick svara på 
frågorna. Fördelen med den metoden hade då varit att de fick göra det när de ville 
samt sluppit ljudupptagning. Nackdelen är att de då hade kunnat diskutera vad de 
svarade, det hade inte funnits möjlighet till följdfrågor samt att vi inte hade haft 
möjlighet att få dem att utveckla sin tanke. 

6.4 Pedagogiska implikationer och vidare forskning 
 
Tänkbara implikationer av studien är att olika arbetssätt belyses vilket kan leda till 
reflektioner kring hur man själv arbetar. Det kan även ses som råd om hur 
förskollärare i vardagen kan arbeta kring att möta individen i gruppen. För den som 
inte är insatt i skolans värld, kan det även illustrera ett av de dilemman som 
förskollärare dagligen brottas med. Hantering av dilemmat är därtill av betydelse för 
de olika individernas framtid och utveckling. 
 
I den här undersökningen framkommer det endast vilka strategier förskollärarna har 
kring hur de kan möta individen samtidigt som de ska ta hänsyn till hela gruppen. I 
en vidare studie skulle det föreligga intressant att observera hur de praktiskt går 
tillväga. I sådant fall ligger de möjlighet att jämföra den studien med den här studien 
� gör förskollärarna som de säger? 
 
Vi har också funderat på att det skulle vara intressant att göra en jämförande studie, 
exempelvis mellan nyutexaminerade och de som jobbat ett tiotal år, mellan kvinnor 
och män etcetera, om hur de ser på saken. Vi har sett en tendens till att det skiljer sig 
mellan dessa olika grupper. 
 
Det skulle även vara av lust att få ta del av hur lärare i de tidigare skolåren arbetar 
med det som beskrivits i den här studien. De primära behoven som beskrivs av 
informanterna är inte lika centrala, dessutom finns det mål att nå bredvid 
strävansmålen. Blir det någon skillnad? I högstadiet? I gymnasiet? Vilken är i så fall 
skillnaden? 
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Bild lånad
från froer.nu 

BILAGA 1 

DU OCH BARNEN I SKOGEN 
 
 
När Du läser texten � fundera över hur Du kan möta de olika individerna samtidigt som Du 
ska tillgodose hela gruppen. 
 

 
Lisa, 5 år  Kevin, 5 år  Berit, 5 år  Oskar, 5 år                    Saif, 5 år 
- Framåt  - Blyg   - Glad   - Kan mycket för                 - Svårt med  
- Vill mycket - Tillbakadragen - Omhändertagande sin ålder                       språket 
- Kräver uppmärk-  - Naturintresse  - Sköter sig   - Tycker om att                    - Humör- 
samhet        själv   rätta både kompisar             svängningar 
- Kort stubin        och vuxna                       

    
 
 
En solig dag i maj går du och dina kollegor ut med barnen till er skolskog. Ni har 
planerat att ni tillsammans med barnen ska upptäcka vilka blommor som finns i 
naturen nu på våren. Väl framme så delar ni upp barnen mellan er i grupper som ni 
sedan tidigare har arbetat med och vet fungerar väl. 
 
I din grupp är det fem barn, Lisa, Kevin, Berit, Oskar och Saif. På väg till er glänta 
så pratar du med Lisa om hennes helg, plötsligt ropar Kevin �TITTA FRÖKEN!�, 
han har hittat en gullviva. Gruppen ställer sig runt blomman och tittar, Lisa däremot 
håller sig ett par meter bakom, sur för att Kevin och hans fynd har tagit frökens 
uppmärksamhet. Du och barnen pratar om blomman som ni stött på. 
 
När ni kommit fram till er glänta är det dags för fruktstund. Du delar på äpplena och 
låter något barn dela ut frukten. Lisa uppmärksammar att hennes äppelbit är mindre 
än Berits och konstaterar detta. Oskar säger uppnosigt; �Men ser du inte att Berits bit 
är tjockare, men din är längre��. 
 
När ni ätit upp frukten låter du barnen själva gå för att hitta och plocka blommor. 
Dem vet sedan tidigare under vilka premisser de får röra sig fritt i skogen. Berit 
frågar ifall hon får leta tillsammans med Saif. 
 
När ni kommer tillbaka till förskolegården, samlar ni alla 
barnen i en ring. Varje grupp ska få visa vilka blommor de 
plockat och berätta vad de kan om dem. När alla barn har 
berättat klart uppmärksammar ni barnen på att de idag har lärt 
sig om tio olika blommor, härligt! Efter en lärorik stund ute i 
solen går ni in för att äta pannkakor till lunch. 
 
 
 
 
 
 



 

BILAGA 2 
 
INTERVJUFRÅGOR 
 
 

! Hur tänker du kring individanpassat arbete i förhållande till grupp? 
 
 
! Hur tänker du om/kring berättelsen? 

 
 

! Vad anser du om: 
 

- Stycke 1 (Gullvivan) 
- Stycke 2 (Fruktstunden) 
- Stycke 3 (Leta blommor) 
- Stycke 4 (På gården) 

 
 

! Har du något exempel från din arbetsplats? 



 

BILAGA 3 
 

Hej! 
 
Här kommer det utlovade fallet som intervjun kommer att utgå ifrån. Vi vill även 
informera Er angående studiens syfte och etiska ställningstaganden. 
 
Vi har som syfte att genom studien undersöka hur förskolpedagoger tänker kring hur 
de kan arbeta individinriktat samtidigt som hänsyn ska tas till hela gruppen. Även 
hur förskolepedagoger ser till barnens olikheter och lyfter fram dessa. Ha detta i 
åtanke när Du läser igenom fallet! 
 
Vi vill även informera Dig om att Du när som helst kan avbryta Din medverkan i 
undersökningen och att de personuppgifter som lämnas till oss är konfidentiella, det 
är endast vi som kommer ta del av dem. I rapporten kommer vi dock beskriva Din 
arbetssituation men använda fingerade namn. Under intervjun kommer 
ljudupptagning att ske, även den är det endast vi som kommer att ta del av. Vi 
kommer även att vara två stycken som intervjuar. 
 
Ifall du har några frågor, ring 0709-990555 (Elin) eller 0735694043 (Kristin) eller 
svara på detta mail (Elin)! 
 
Ett stort tack för Din medverkan! 
 
Med vänlig hälsning 
Kristin Sjöö och Elin Westerberg 

 
 


