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Abstrakt 
_____________________________________________________________________ 

 

Författare: Sofie Andersson och Johanna Lindberg  

 

 

Titel: Individanpassning i förskolan – En studie om individanpassning I förskolan 

utifrån förskollärares barnsyn, bemötande och miljö.  

 

 

English title: Individual adaptation of learning in preschool- A study of individual 

adaptation of learning in preschool acordning to teachers child perspective , attitude and  

environment. 

 

______________________________________________________________________ 

Examensarbetets syfte är att få en fördjupad förståelse för individanpassning i förskolan. 

Avsikten är att ta reda på betydelsen av förskollärarnas barnsyn, förhållningssätt och 

bemötande när det gäller individanpassning i förskolan. Även betydelsen av den sociala 

och fysiska miljön undersöks. Metoden som  används är  kvalitativa semistrukturerade 

intervjuer och observationer. I studien framkommer det att de intervjuade förskollärarna 

har en likartad syn på individanpassning. Förskollärarna anser att miljön har en stor 

påverkan på hur individanpassningen kan ske. De strävar efter att kunna individanpassa 

för barnens skull men det finns många faktorer som försvårar individanpassning, till 

exempel den fysiska miljön och personaltäthet. I studien framkommer det att 

pedagogens barnsyn och bemötande påverkar individanpassning i förhållande till 

barnen.  
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1. Inledning 

Under vår kurs i specialpedagogik väcktes vårt intresse angående förhållandet mellan 

pedagogens barnsyn, förhållningssätt och bemötande. Vi blev också intresserade av hur 

individanpassning respektive gruppanpassning kommer till uttryck i förskolan och vilken roll  

pedagogernas barnsyn, förhållningssätt och bemötande spelar  i sammanhanget. Och vilken 

roll spelar den fysiska miljön för arbetet med individ och gruppanpassning i förskolan?  

 

Ett nytt pressmeddelande från Skolverket har rubriken Barngruppernas storlek ska utgå från 

barnens bästa. Det har tidigare funnits riktlinjer för förskolorna att en avdelning ska försöka 

ha högst 15 barn i barngruppen. Men det har nu bestämts att barngrupperna inte ska ha något 

bestämt antal utan ska skapas beroende på de barnen som befinner sig i barngruppen.  

Beslutet har tagits då man tror att barnens behov kommer i andra hand med den tidigare 

regeln om ett maximalt antal barn i gruppen (Skolverket 2013). Detta är viktigt med tanke på 

att man idag inte får tid att individanpassa verksamheten utefter barnens behov. 

Förskollärarna har svårt att få ihop tiden till alla barn för att kunna utmana var och en. Genom 

att minska barnantalet i grupperna kan man fokusera mer på vad det enskilda barnet behöver 

men även se till barngruppen som helhet. Risken finns att beslutet utnyttjas och på så sätt att 

barngruppen görs större. Av artikeln i Dagens Nyheter framgår det att forskning visar att 

barnen utvecklas bättre när det är färre barn runt omkring samt att de minsta barnen behöver 

vuxenkontakt på ett annat sätt (Dagens nyheter 2013).  
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2. Bakgrund  

Läroplanen för förskolan (Skolverket 2010) slår fast att förskolan ska värna om individens 

frihet, människolivets okränkbarhet och integritet. Vidare talas om alla människors lika värde 

och att barnen skall få uppleva glädje. I förskolan är barngruppen en viktig del för barnens 

utvecklande och lärande.  

 

I förskolan är det viktigt att förskolläraren kan se alla barns behov. För att kunna möta varje 

barn efter behov är det viktigt att barnet får den hjälp det behöver. Pedagogens tid är dyrbar 

och den måste räcka till alla barn.  

 

Barnsynen som uttrycks i förskolans läroplan är att barn är meningsskapande, resursrika, 

nyfikna, de har egen kraft till att lära med hjälp av pedagogens engagemang. Barnen är 

utforskande och medskapande i olika processer. Läroplanen utgår ifrån att barn har stor 

potential till att utvecklas och lära sig mycket (Jonsdottir 2007). Barnsyn som begrepp och 

perspektiv är något som diskuteras ofta i media och i förskolans verksamhet. Lärmiljöer i 

stort, inklusive personalens bemötande och förhållningssätt, kan påverka barnet att bryta 

negativa banor. Hur vi ser och tolkar barnen har betydelse för hur vi handlar gentemot barnen. 

För att få reda på den egna barnsynen kan man ställa sig frågor så som Vad är en människa?  

Vad är ett barn? Hur lär man ett barn på bästa sätt?. Vad pedagogen har för syn på andra 

individer ger också förutsättningar för hur hen är tillsammans med andra individer (Sommer 

2013).  

 

Förskolan är uppbyggd på en demokratisk grund, och barns delaktighet kan kopplas till detta. 

Hur får barnen använda sin demokratiska röst i förskolan? Med den demokratiska rösten 

menas, hur mycket får barnen delge av sina intressen till förskolan. Byggs verksamheten upp 

ifrån barnens intressen och idéer. I en barngrupp där det är många barn och få möjligheter till 

att gå undan för att kunna leka med sina kamrater så kan barnen bli tvungna att anpassa sig 

efter kamraterna. Detta kan ses som bra men även som en nackdel för de barn som önskar 

ensamlek och känner att de behöver möjligheten till att kunna gå undan (Pramling – 

Samuelsson & Sheridan 2006).  
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Under vår utbildning har inkludering varit ett slags honnörsord. Inkludering är något som 

anses bra och rätt. Inkludering tolkas ofta som alla tillsammans alltid. Men finns det tillfällen 

när det är befogat att alla inte är tillsammans, när kan det vara befogat och bra att avskilja ett 

barn från barngruppen? Kan avskiljande innebära en slags individanpassning som gynnar 

barnet? Vilken betydelse har pedagogens bemötande i situationer där avskiljande sker? Hur är 

sambandet mellan pedagogens barnsyn och förhållningssätt till barnet/barnen? Vårt intresse är 

att få kunskap och förståelse för relationen mellan inkludering och individanpassning i 

förskolan. Vi är också intresserade av betydelsen av pedagogens bemötande i arbete med 

inkludering och individanpassning samt sambandet mellan pedagogens barnsyn, bemötande 

och förhållningssätt. I förskolans verksamhet är det viktigt att se såväl den enskilda individen  

som barngruppen. Hur arbetas det på förskolor idag med inkludering respektive 

individanpassning? Hur ser pedagogerna på detta och hur kommer deras synsätt till uttryck? 

 

 2.1 Syfte  

Syftet med vårt arbete är att få fördjupad förståelse för och kunskap om  individanpassning  i 

förskolan. Avsikten är att undersöka om individanpassning av verksamheten sker och i så fall 

hur och varför. Vidare vill vi se betydelsen av pedagogens barnsyn för deras förhållningssätt 

och bemötande. Vi vill också ta reda på om den sociala och fysiska miljön har någon 

betydelse för hur pedagogen anpassar barngruppen efter verksamheten.  

  

2.3 Frågeställningar  

1. Hur och varför sker individanpassning  i verksamheten? 

2. Vilken betydelse har pedagogernas barnsyn, förhållningssätt och bemötande?  

3. Vad har den sociala och fysiska miljön för betydelse för individanpassning av 

verksamheten?  
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3. Tidigare forskning  

I detta avsnitt tas tidigare forskning upp som berör vad individanpassning kan innebära i en 

förskolemiljö. I avsnittet återfinns även tidigare forskning avseende  betydelsen av 

pedagogens barnsyn, förhållningssätt och bemötande samt vilken roll miljön spelar för 

individanpassning.  

 
3.1 Individanpassning  

Orsaker till att individanpassning behöver ske på förskolorna kan vara att barnen har olika 

behov. Barn som har svårigheter med det emotionella kan vara i stort behov av 

individanpassning då stora och bullriga miljöer kan vara en jobbig del i barnets vardag. 

Miljöerna på förskolorna kan vara ett hinder för dessa barns  inlärning. Barnet kan i sin tur 

visa ett väldigt utmanande beteende  Individanpassning genom speciella läromedel eller annat 

kostar mycket, både tid och pengar. Miljön är en viktig del när det gäller individanpassning, 

det måste finnas en bra miljö för att varje enskilt barn ska ha möjlighet till sin egna tid för att 

må bra och för att utvecklas som individ (Gal, Schreur & Engel-Yeger 2010). 

 

Läroplanen för förskolan trycker på att förskolan ska sträva efter individanpassning. Det krävs 

av förskollärarna att de har stor erfarenhet och att de har möjligheten att variera sig när de 

behövs i verksamheten. Att individualisera innebär att förskollärarna använder sig av flera 

olika arbetssätt (Andersson 1999). Det kan innebära att pedagogerna anpassar verksamheten 

så att alla barnen är delaktiga och får vara med att påverka hur verksamheten urformas. Det 

innebär även att pedagogen utgår från barnens nivå när de planerar sin verksamhet (Dimenäs, 

Andresen, Cruickhank, Ojala & Ratzki, 2006).  

 

Två saker som går hand i hand i förskolan och i den vardagliga praktiken är omsorg och 

pedagogik. Förskolans verksamhet måste sträva efter att varje individ ges möjligheter till att 

utvecklas efter sina egna behov och förutsättningar. Meningen med barnens tid på förskolan 

är att de ska få ut så mycket som möjligt. De ska ha roligt och de ska lära sig (Palla 2009).  
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3.2 Barnsyn 

 

Grunden till förskolan utgår från att förskolans verksamhet ska utföras och planeras med 

utgångspunkt från barnens intresse och erfarenheter. Pedagogerna måste anpassa 

verksamheten utefter varje individ genom att utgå ifrån deras intressen. Men för att detta ska 

kunna ske så menar Jonsdottir att pedagogerna måste utöva bra ledarskap. De ska även kunna 

skapa en verksamhet där miljön erbjuder lustfyllt lärande och meningsfullhet. Förskolans 

miljö ska visa på en känsla av samhörighet och solidaritet. Det är av stor vikt att pedagogerna 

kan skapa en plats där trygghet existerar (Jonsdottir 2007).  

 

Det synsätt som dominerar får konsekvenser för handlandet. Ser pedagogen barnet som ett 

störande moment och ser till dess brister eller väljer pedagogen att fokusera på brister i 

omgivningen med mål att förändra den för att skapa en ”skola för alla”. Våra förväntningar 

lägger grunden för vad som anses som normalt. Vad  pedagogerna förväntar sig av barnen 

skapar normalitet och våra förväntningar beror på kontexten. De gör ett val när det handlar 

om att se barnen som normala eller avvikande (Markström 2005). 

 

 

 

3.3 Förhållningssätt och bemötande 

Det är de vuxna som kan skapa möjligheterna för barnen, och det är barnen som erövrar 

världen. Varje dag upptäcker ett barn nya saker och pedagogens bemötande spelar stor roll för 

vad de upptäcker. Hur pedagogerna väljer att lägga upp en aktivitet spelar också roll. Anser 

pedagogerna att alla barn ska vara med eller finns risk för att något barn känner att det jämför 

sig med de andra barnen. Väljer pedagogerna att dela upp i mindre grupper där de kan 

uppmuntra och pusha barnen. Eller måste alla göra allting bara ”för att” det så ska vara. 

(Jonsdottir 2007).  

 

Barn lär av varandra men man får inte glömma bort pedagogens betydelse. När negativ 

individanpassning, exempelvis att barnet avskiljs utan förklaring, sker eller barn väljer att 

utesluta ett annat barn ur en lek eller aktivitet, måste pedagogen tänka på hur hens 

förhållningssätt kommer uttryck (Williams 2006). Genom hur pedagogen väljer att hantera 

olika situationer överförs pedagogens normer till barnen. Pedagogen har en viktig roll i 

förskolan och barnen ser upp till pedagogen (Thornberg 2006). 
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Barn lär som tidigare nämnts i samspel med varandra men det betyder inte att barnen bara 

behöver varandras samvaro utan barn är beroende av vuxna på det sätt att pedagogen 

uppmärksammar de olika tolkningarna som finns i barngruppen. En upplevelse kan tolkas på 

flera olika sätt och det är viktigt att förstå, en konflikt kan lösas på många olika sätt och det är 

av stor vikt att visa. Det är viktigt att pedagoger tar plats och är mer delaktiga för att kunna 

visa på barns olikheter av tolkningar och tänkande. Pedagogen måste också på ett kritiskt sätt 

fundera över hur de själva kan bli mer delaktiga i gruppen. Pedagogen ska visa barnen att de 

har rättigheter till att kunna skapa sina förväntningar, de ska även få ta sina egna beslut. Något 

viktigt att tänka på är hur pedagogen placerar barnen i de olika rummen, får de möjlighet till 

att samtala och ha en social samvaro. Hur gör pedagogen sina val för att barnen ska få ut så 

mycket som möjligt av sin tid på förskolan (Williams 2006).  

 

 

 

3.4 Social och fysisk miljö 

Förskolan ska innebära en social samvaro och detta kan delas upp i olika former. Spontan och 

frivillig, spontan och påtvingad, planerad och frivillig eller planerad och påtvingad. Förskolan 

är med andra ord inte en arena som alltid är frivillig och planerad. Barns möten sker eftersom 

föräldrar arbetar och barnen måste vara på förskolan. Barnen kan då inte frivilligt välja vem 

de vill utföra aktiviteter med (Ytterhus 2003). 

 

Barnen i förskolan ingår oftast i en kampratskap eller vänskap. Vänskap definieras som 

ömsesidig relation mellan två individer och kamratskap som individer som delar någon 

gemenskap. De barn som inte tillhör någon av dessa grupper beskrivs oftast som ensamlekare 

eller barn som leker med andra barn på deras villkor. Förskolan kan vara en arena som går i 

kampens, enighetens och pedagogikens tecken. Det är inte enbart en lekplats. Barnen får 

kämpa för att hitta en plats i barngruppen som de trivs i och som de passar i. Det blir obalans i 

förskolan när ett eller fler barn får kämpa för sina rättigheter. Även när det är ett barn som inte 

behöver kämpa alls uppstår obalans (Jonsdottir 2007). Miljön på förskolan påverkar barnet 

olika beroende på situationen. Är den till exempel tillåtande för barn som känner att de vill ha 

möjlighet till bredvidlek (Sandberg 2009).  
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Att vara inkluderad i en grupp som barn är att vara engagerad, aktiv och själv få bestämma 

över sin vardag gentemot vad som förväntas av dem i deras ålder. Barnet ska få vara delaktig i 

sin vardag på förskolan. Barnens tid i förskolan är viktig eftersom det är i denna miljö de 

utvecklas och lär sig i (Sandberg 2009).   

 

Uttrycket En skola för alla innebär en grundsyn som utgår från en humanistisk livssyn som 

handlar om barns lika värde och möjligheter. Inkludering är inte en svårighet när det kommer 

till förskolan eftersom barnen anpassar sig efter hur verksamheten ser ut. Pedagoger och 

förskollärare väljer aktiviteter som många barn kan delta i. Avskiljandet kan skilja sig 

beroende på hur man ser det och vad som har gjorts för val. Barn kan dock själva välja att 

vara utanför. Det kan även vara så att barnen blir uteslutna av sina kamrater. De aktiviteter 

som ska utföras behöver inte vara ett hinder för barn utan det är miljön som har en stor 

påverkan för hur aktiviteten ska utföras (Sandberg 2009). Verksamhetens lokaler måste locka 

och vara inbjudande för barnen. Miljön ska vara anpassad efter barnens dygnsrytm och det 

ska vara lätt för barnen  att växla aktiviteter. Miljön ska utstråla levande social arena 

(Jonsdottir 2007). 

 

Förskollärarna har idag krav på sig som påverkas av olika faktorer i dagens förskolor. 

Exempelvis barnantal och miljö. Pedagogerna förväntas att de ska klara av alla barn som är i 

verksamheten. Det finns barn som har inlärningssvårigheter och det finns barn som bara är 

allmänt uppe i varv. Miljön anses vara ett stort problem för att kunna inkludera alla barnen i 

förskolan. Men även förskollärarnas attityder till barnen, antal och miljön har en stor 

betydelse för hur de ser på inkluderingen i förskolan (Gal, Schreur & Engel-Yeger 2010). 
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4. Teoretiskt ramverk 

I det teoretiska ramverket tar vi upp två teoriperspektiv som är relevanta för vårt syfte och 

frågeställningar. Det ena är det sociokulturella perspektivet där lärandet anses ske i samspel 

med andra och där den proximala utvecklingszonen är ett viktigt begrepp. Vilket är relevant 

för individanpassning, förhållningssätt och bemötande samt miljöns betydelse. Det andra 

perspektivet tar sin utgångspunkt i det som Jenner kallar det pedagogiska mötet. Detta 

perspektiv har betydelse för att fördjupa förståelsen av barnsyn, förhållningssätt och 

bemötande.  

 

 
4.1 Det sociokulturella perspektivet 

Vygotskijs tankar grundar sig på att barn lär sig och utvecklas i samspel med andra. Ett 

betydelsefullt  begrepp är den ”proximala utvecklingszonen”. Detta innebär skillnaden mellan 

vad ett barn kan lära sig när det är ensamt och vad det kan ske för lärande i samspel med till 

exempel en vuxen eller kamrater (Smidt 2010). När människor behärskar något som 

exempelvis en färdighet så är den personen nära att behärska någonting nytt eftersom personer 

hela tiden utvecklas (Säljö 2010).   

 

Smidt (2010) beskriver hur Vygotskijs teori kan liknas vid en byggnadsställning. Pedagogen 

finns där som ett stöd för barns utveckling och byggande av kunskap. Vad pedagogen ger 

barnen för stöd och hur pedagogen gör det hör delvis samman med det förhållningssätt 

pedagogen har. För att barnet ska kunna utvecklas i den proximala utvecklingszonen, spelar 

pedagogens förhållningssätt en stor roll.  

 

Språk är inte endast kommunikation genom tal utan det är av stor vikt att tänka på 

kroppsspråket, ge och bemöta kroppskontakt. Språk är att kunna tolka blickar och 

kommunicera. Detta benämde Vygotskij som mediering. Mediering sker inte endast genom 

språk utan mediering kan även ske genom bilder. Ett annat begrepp som Vygotskij talade om 

var appropiering, vilket enkelt kan förklaras som det individerna lär sig. Vygotskij ser 

människan som något som är i utveckling ständigt och att individen hela tiden appropierar. 

Genom att individerna i deras proximala utvecklingszon hela tiden bygger upp nya kunskaper 

på de grunder individerna har. Vygotskij såg språket som ”redskapens redskap”, 

kommunikation är det sätt vi uttrycker oss genom. Han ansåg att språket är vår partner i stort 
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sett allt vi gör. Bemötande kan påverkas genom ett barns kommunikation med vuxna och hur 

de vuxna väljer att tolka det barnet kommunicerar (Säljö 2010). 

 

Vygotskij har även tankar om att rum kan skapa lärande, lokalerna på förskolorna är viktiga 

då de påverkar barnets lärande. Rummen speglar olika saker så som erfarenhet, kunskap, 

förväntningar och känslor. Det är därför viktigt att bygga upp och skapa rum som ger dessa 

förväntningar för barnen men även rum som ger lärande möjligheter där de kan möta andra 

barn och samspela. På en förskola kan man skapa en miljö där materialet är på barnens nivå 

(Strandberg 2007).  

 
4.2 Det pedagogiska mötet 

I det pedagogiska mötet är skapandet av en god relation mellan pedagog och barn grunden för 

att barnet skall känna trygghet och utveckla tillit. När barnen upplever trygghet kan barnet bli 

öppet för att bli motiverad. De olika pedagogiska mötena handlar om delaktighet och hur 

mycket pedagogen förmår att sätta sig in i barnets situation. Delaktig blir man genom samspel 

och samvaro med andra individer. Det är viktigt att pedagogen tänker efter vad man har för 

förväntningar på barnet. Det pedagogiska mötet handlar om hur pedagogen ser  barnet (Jenner 

2004).  

 

I samspel människor mellan letar man efter orsaker till olika beteenden. Man vill ha en 

förklaring till varför individer beter sig på ett visst sätt i en situation. Påverkas ett barns 

beteende av utomstående faktorer så som miljön eller pedagogens bemötande? Eller har det 

med barnets motivation och intresse  vid just den tidpunkten att göra? Om man ska finna en 

faktor för barnets omotivation så får  man se till hur barnet ser på sina egna möjligheter. 

Pedagogens förväntningar styr hur man går framåt. Förväntningarna styr hur vi kan 

vidmakthålla barnets motivation och utveckla den. Begreppet pygmalioneffekten betyder att 

pedagogerna förväntar  sig goda resultat av barnen så blir de goda och förväntar vi oss 

negativa resultat så får vi negativa resultat (Jenner 2004).  

 

En pedagog behöver vara en reflekterande praktiker. Det innebär att ställa sig frågorna om 

vad man gjort och inte gjort och om man behöver ändra på något. Det innebär att reflektera 

och kritisera sina handlingar. Den reflekterande praktikern funderar över hur mötet med 

barnet var och hur barnet bemöttes. I mötet måste pedagogen visa barnet respekt. Barnet 

måste få bli respekterat för den individ man är (Jenner 2004).  
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5. Metod  
I den här delen beskrivs val av metod, urval, genomförandet men även bearbetningen av den 

insamlade empirin. Vi kommer även att beröra de etiska forskningsprinciperna. 

 

5.1 Metodval  

 

Eftersom syftet med den här studien är att undersöka individanpassning i förskolan och 

betydelsen av pedagogernas barnsyn, förhållningssätt och bemötande valde vi hermeneutisk 

ansats. Detta för att vi ville förstå pedagogernas tankar och handlingar.  

 

Studien utgår ifrån hermeneutisk ansats som innebär att empirin samlas in genom kvalitativa 

intervjuer som undersöks och tolkas.  Ödman (2007) menar att intervjuerna används för att 

lyssnas på och genom att svaren tolkas får vi en ökad förståelse och insikt för studiens syfte. 

Ordet kommer från grekiska hermeneuo som betyder tolka. En hermeneutisk ansats betyder 

då att vi tolkar den insamlade empirin. Vi har tolkat informanternas talade språk och 

handlingar (Bryman 2008). Genom vårt val av kvalitativ metod så har vi fått en fördjupad 

förståelse för informanternas tankar och upplevelser. Vi valde att göra en semistrukturerad 

intervju. Enligt Bryman (2008) innebär detta att  allmänna intervjufrågor förbereds i 

förhållande till studiens syfte och frågeställningar. Häger (2001) påpekar att det är viktigt att 

vara en god lyssnare men även att ha en förståelse för informantens kroppsspråk. Det är även 

av stor vikt att man vågar invänta svaren från informanterna. 

Studien har även etnografisk ansats eftersom vi genomförde observationer i förskolans 

verksamhet. Detta för att vi ville se hur informanternas utsagor i intervjuerna förhöll sig till 

deras handlingar. Etnografi kommer från grekiskans ethnos som betyder folk eller 

folkgrupper. En etnografisk ansats är att studera och  tolka hur folk lever, vad de säger och 

hur de ser på omvärlden (Kullberg 2004). I den studie används icke deltagande observationer. 

Detta för att få en förståelse för hur informanternas utsagor i intervjuerna stämmer med deras 

handlingar.  
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5.2 Urval  

Intervjupersonerna valdes ut på följande sätt, den intervjupersonen som vi har gett det fiktiva 

namnet Sara valdes ut eftersom vi tidigare varit i kontakt med henne genom VFU. Vi är 

medvetna om att bekantskapen med Sara kan ha påverkat resultatet. Intervjupersonen som vi i 

studien kallar för Lisa valdes ut genom tidigare besök på förskolan. Det fanns dock ingen 

tidigare relation till Lisa som kan ha påverkat resultatet.  

 

Förskolan Hallonet är en förskola i en medelstor stad där förskolläraren Sara arbetar i en 

barngrupp med 15 barn. Barnen är mellan fyra till fem år gamla. För att få en konkret bild av 

hennes arbetssätt i relation till vår intervju valde vi även att göra en observation i hennes 

barngrupp.  Avdelningen som Sara arbetar på består av två rum och en ateljé som de har 

tillgång till några dagar i veckan. 

 

Förskolan Blåbäret ligger i en medelstor stad där förskolläraren Lisa arbetar. Barngruppen 

består av ca 22 barn och har en ålder mellan fyra till fem år. Även här gjordes en observation 

av en samling i Lisas barngrupp. Lisas avdelning består av tre rum som de har tillgång till 

under dagarna och en ateljé som de har några tillfällen i veckan.  

 

Sara och Lisa har cirka tio års erfarenhet av yrket. Vi valde att endast utföra två intervjuer då 

vi ansåg det tillräckligt för att få fram ett  intressant resultat. Vi är medvetna om att det inte 

ger ett säkert resultat hur det fungerar på förskolorna generellt.  

 

5.3 Genomförande 

För att få kontakt med Sara besökte vi förskolan och presenterade syftet med studien. Vi 

informerade om att förskolans namn, kommun eller stad inte skulle skrivas ut i arbetet. Lisa 

hade vi tidigare haft kontakt med om vårt tänka arbete. Men då vi inte planerat in intervjun 

med henne utfördes den spontant på telefon. Även Lisa fick reda på att namn och kommun 

inte skulle framgå. Enligt Bryman (2008) har telefonintervju både fördelar och nackdelar. En 

fördel är att svaren från informanten kan bli mer öppet då informanten inte har en aning om 

etnicitet, ålder, klass eller bakgrund. När direktkontakt sker kan informanten svara utefter hur 

intervjupersonen ser ut eller beter sig. Det negativa med att utföra en telefonintervju är att 

personerna inte ser varandras respons på svar och frågor. Genom ansiktsuttryck och 

kroppsspråk kan en hel del information tolkas.   



 

 

 

16 

 

5.3.1  Intervju  

Intervjun med Sara genomfördes på förskolan där Sara fick ta del av frågorna i anslutning till 

intervjun för att kort kunna förbereda sig och veta vad intervjun skulle handla om mer 

specifikt. Sara ansåg att frågorna var lätta att svara på. Intervjun spelades inte in med Sara då 

hon önskade att den inte skulle spelas in. Vi är därför medvetna om att vissa ord kan ha fallit 

bort. Sara talade sakta och tydligt.  

 

Intervjun med Lisa var planerad att utföras på förskolan men inte när. Hon hörde av sig via 

telefon och vi valde då att utföra intervjun via telefon. Intervjun spelades inte in eftersom den 

utfördes via telefonen, intervjun antecknades noga. Lisa fick information om att tala lugnt och 

sakta för att allt skulle skrivas ner. Trots att det inte var planerat anser vi att genomförandet 

gick väl. Vi är dock medvetna om att viss information kan få förlorad vid en telefonintervju 

då vi inte kan gå tillbaka till inspelat material.  

  

5.3.2 Observation  

Observationen på Saras avdelning på förskolan Hallonet genomfördes i en fruktsamling. I 

observationen var vi kända men icke deltagande för att vi noga skulle kunna ta del av allt som 

sades och som hände i samlingen. I samlingen skedde ett stort utbyte av samtal mellan barn 

och pedagoger. Vi valde att sitta bakom ringen för att inte vara störande moment. 

Observationen dokumenterades genom anteckningar hur samtal skedde mellan barn och 

pedagog. Båda antecknade för att uppnå en helhet. Men även hur deras kroppsspråk. 

Vårdnadshavarna fick innan ut informationsblad där vi berättade om vår tänka studie (Bilaga 

2). Vårdnadshavarna fick lämna sitt samtycke för observation av barngruppen. Alla 

vårdnadshavare lämnade sitt samtycke.  

 

Observationen på Lisas avdelning på förskolan Blåbäret genomfördes även den i en samling. 

De firade ett barn som fyllt år. Samtal mellan barn och förskollärarna skedde. Observationen 

dokumenterades med anteckningar av oss båda så vi sedan kunde få en helhet. Barnens 

vårdnadshavare fick ta del av ett informationsbrev där vi tydligt förklarade våra mål med att 

observera. Vårdnadshavarna fick godkänna att vi skulle observera gruppen utifrån att se hur 

pedagogen bemötte barnet och hur det påverkar pedagogens handlingar.  
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5.4 Bearbetning   

Bearbetningen började med att vi samanställde intervjuerna där vi valde ut det som var 

intressant för studiens frågeställningar. Detta med hjälp av ledorden i syftet, 

individanpassning, barnsyn, förhållningssätt och bemötande samt miljö. Utifrån dessa ledord 

tolkade och analyserade vi intervjuerna för att få fram det som var relevant. Under arbetets 

gång har sammanställningen legat som grund för att hela tiden lyfta det relevanta. 

Observationen analyserades och tolkades genom att vi systematiserade våra iakttagelser i 

förhållande till de ledord som vi tidigare nämnt. Våra anteckningar var relativt lika men det 

upplevdes positivt att vi båda hade fångat olika viktiga händelser. Vi valde att presentera 

resultat från intervjuerna och observationerna för sig under de respektive ledorden. Vi 

analyserade resultatet med hjälp av teoretiska ramverket och tidigare forskning.  

 
5.5 Metodkritik 

5.5.1 Intervju 

 

Att genomföra en  semistrukturerad intervju kan vara svårt då det gäller att få med alla ord 

som informanten säger om intervjun inte spelas in. En semistrukturerad intervju är positiv då 

frågor redan är uppbyggda. Att spela in kan vara viktigt, när man enbart skriver ner svaren 

under tiden kan missar göras. Genom att utföra en intervju kan informanten tala om det som 

hen tror att man önskar få som svar istället för hens riktiga åsikt. Under en intervju kan man 

tolka informantens kroppsspråk, men det är då viktigt att det antecknas för att det ska ingå i 

tolkningen sedan.  

5.5.2 Observation 

 

Utförandet av en observation i en barngrupp kan ge svårigheter då man är i barngruppen som 

ickedeltagande eller deltagande. Barn är nyfikna och de kommer fram och vill veta vem man 

är och varför man är där. Kan uppstå svårigheter med att se allt som man ska fokusera på. Det 

positiva med att utföra en observation är att både det talade språket och kroppsspråket 

kommer till användning. Det går att analysera individers kroppsspråk och vad det kan bidra 

till resultatet i en studie.  
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5.6 Trovärdighet och giltighet 

 

Informanterna hade inte fått tagit del av intervjuguiden i förväg. Men de var väl insatta i 

ämnet vi skrev om och vilka ämnen frågorna skulle komma att beröra. Att de inte hade läst 

frågorna innan gjorde att vi ansåg att svaren var raka och ärliga och lättare för oss att 

bearbeta. Informanterna hade flerårig erfarenhet från förskolan och svaren upplevdes som 

trovärdiga och direkta. Det som kan ha missgynnat studiens resultat är att en utav 

informanterna var kända för oss. Det kan ha påverkat henne genom att hon riktar sina svar åt 

det håll vi önskade. Men det kan även ha gynnat oss då det blev ett mer öppet och avslappnat 

samtal. Det som även kan ha missgynnat resultatet är att endast två intervjuer utfördes, hade 

flera intervjuer genomförts hade resultatet blivit stärkt.  

 

5.7 Forskningsetiska principer  

Innan intervjun informerades informanterna om de grundläggande etiska principerna som 

innebär att de är avidentifierade. De fick information om att deras svar skulle raderas efter att 

studien var klar. Vårt arbete utgår ifrån de forskningsetiska principerna vilket omfattar 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Dessa olika 

krav innebär att vi som skrivare ska informera våra informanter. I vår studie har vi använt oss 

av två förskollärare som informanter. De fick informationen om att de fick avbryta intervjun 

när de ville. Vi använder oss av nyttjandekravet som innebär att de uppgifterna vi har samlat 

in, endast kommer att användas i vår studie. Samtyckeskravet innebär att de deltar i vår studie 

frivilligt. Vi använder oss även av konfidentalitetskravet som innebär att all den fakta vi 

samlar in behandlas med sekretess så att ingen utomstående ska kunna ta del av det 

(Vetenskapsrådet 2013). 
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6. Resultat  

I avsnittet presenteras resultatet av vår empiriska studie. Resultatet är indelat i olika 

underrubriker utifrån våra frågeställningar. Under varje rubrik presenterar vi resultatet av 

intervjuerna och därefter observationerna.  

 

6.1 Individanpassning 

6.1.1 Intervju  

 

Sara berättar att på förskolan Hallonet individanpassar de verksamheten genom att de tänker 

på att miljön ska vara ”lockande” och det är en stor fördel att man kan variera miljön för att 

kunna anpassa efter individerna. Att anpassa efter gruppen kan vara en bra början när miljön 

är ett hinder. Sara menar att man kan dela gruppen i två för att man ska få möjligheten att se 

mer till varje barn.  

 
Vi har små ytor, barnen kan ej gå undan för att miljön/ aktiviteten inte lockar. Så 
att individanpassa verksamheten är svår på grund av vår miljö (Sara). 

 

Lisa på förskolan Blåbäret menar att för att kunna individanpassa gruppen krävs det mycket 

av miljön. Det är personalen och det är barnantal som styr hur de kan anpassa efter varje 

individ. De gruppanpassar för att få möjlighet att se varje individ och se vad just det barnet 

behöver i olika situationer.  

 

Vi individanpassar inte så jättemycket även om de står i läroplanen. Det är svårt att 
göra det eftersom vi inte har den tiden, personalen eller ytan att alla barn ska få 
den möjligheten. Vi gruppanpassar då vi har delat upp vår grupp i 3 grupper. De 
gör ibland olika saker i olika miljöer för att få det lugnare (Lisa).  

 

6.1.2 Observation 

Under observationen av samlingen på förskolan Hallonet talar Sara med barnen och visar 

tydligt de andra barnen att hon lyssnar och ser till ett barn just nu. Sara lyssnar noga på varje 

barns berättelse om julkalendern och hon lyfter bara handen till de andra barnen när de börjar 

prata samtidigt. Sara visar att nu är det just detta barn som hon lyssnar på. 

  

Under observationen av samlingen på förskolan Blåbäret var det förskolläraren Lisa som 

talade och förde samlingen. Hon ställde mestadels frågor som var svarbara med ja och nej. 

Lisa följde noga planen för dagens samling och fångade inte upp någonting av det som barnen 

sa. De sjöng sånger och födelsedagsbarnet fick öppna sitt paket. Efter det fick några barn 
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fråga frågor till födelsedagsbarnet om vad barnet hade fått i paket. När det började bli för hög 

ljudnivå så avbröt Lisa samlingen.  

 

6.2 Barnsyn 

 
6.2.1 Intervju  

Sara ser barnen som kompetenta och hon menar att som pedagog är det viktigt att vara 

lyssnande och medforskare. Sara menar att hennes barnsyn spelar stor roll hur hon planerar 

verksamheten efter barngruppen.   

 

Ser jag barnen som en individ som kan och har stora möjligheter så anpassar jag 

verksamheten till det (Sara) 

 

Lisa formulerar sin barnsyn som att hon måste bemöta barnen som hon vill att de ska bemöta 

henne. Med respekt och vara en lyssnande pedagog. Lisa väljer att planera verksamheten själv 

under sin planeringstid utan barnens delaktighet. Det är inte barnen som styr verksamheten 

utan hon styr den med utgångspunkt från  sin barnsyn. Lisa säger dock att hon lyssnar på 

barnen och tar till sig deras intressen. Det är efter det hon ska planera sin verksamhet för 

veckan.  

Ja visst har den det. Hur jag ser barnen…det är utefter min barnsyn som jag 

planerar (Lisa)  

 

  

6.2.2 Observation  

På förskolan Hallonet lyssnar Sara på barnen och hon tar barnens samtalsämnen och spinner 

vidare på.  Sara låter barnen styra samlingen och hon avbryter inte barnen. Sara lyssnar och 

nickar mot barnen och svarar när hon blir insläppt i samtalet.  Barnen tittar på varandra med 

ett leende när de samtalar om julkalendern. Sara tillåter detta fria samtalet och det visar på att 

hennes barnsyn grundas på tron att barnen kan.  

 

På förskolan Blåbäret för Lisa samtalet i samlingen. Hon leder samlingen och följer sin tänka 

planering. Hon sätter flera gånger upp handen när ett barn börjar prata.  Samlingen börjar bli 

pratig och barnen lyssnar inte längre på Lisa. Det uppstår ett kaos och stressen ökar. Lisa kan 

inte längre hantera situationen och låter stressen tar överhand. 
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6.3 Förhållningssätt och bemötande 

 
6.3.1 Intervju 

Sara menar att det är viktigt att visa för barnen att jobbet är roligt. Det är att ha ett gott 

bemötande och det är något barnen ser. Att tycka om jobbet bidrar till att man ser bemötandet 

som viktigt eftersom det speglar sig i verksamheten. För att barnen ska trivas i verksamheten 

och känna sig som en del av gruppen så måste pedagogen vara tydlig men rättvis.  

Att barn avskiljs från verksamheten kan gynna barngruppen eller barnet om de stör sina 

kompisar i en aktivitet. Om en situation uppstår när barnet stör sina kompisar är det viktigt att 

pedagogen är tydlig och att man inte ger barnen tomma hot. Förskolläraren måste tala om för 

barnet varför man bestämmer sig för att avskilja barnet. Sara använder sig av att ge val till 

barnen där de får en chans till annars är valet att avskiljas från gruppen. Detta kan göras på 

olika sätt, lugnt och förklarande eller mer drastiskt. 

 

Jag är närvarande. Jag är där för barnen skull. Barnen märker på en gång att jag är 

där. Jag är AKTIV (Sara) 

 

Lisa menar att hur man bemöter barnen är viktigt för att barnen ska få en uppfattning om att 

förskolan är för deras skull. Det är barnen som ska få ny kunskap, barnen ska ha roligt och de 

ska vara trygga. Om man är stressad av måsten i verksamheten kan det leda till att man tappar 

sitt tålamod och ändrar sitt bemötande och tar en mera auktoritär roll. Alla barn vill göra olika 

saker och det finns inte möjlighet att tillgodose allas önskningar alltid. Då kan tålamodet svika 

och bemötandet av barnen blir något annat än vad man tänkt. Att vara lugn i sitt bemötande är 

viktigt och det måste finnas med hela tiden när det blir stressiga situationer på förskolan 

eftersom det händer med jämna mellanrum.  

 

Bemötande är viktigt för att barnen ska känna en trygghet för oss pedagoger. Det 

är svårt ibland när man blir stressad (Lisa) 

 

 

6.3.2 Observation  

Saras på förskolan Hallonet visar  ett lugnt bemötande, hon är intresserad av vad barnen vill 

samtala om. Hon tittar på barnen när de talar och nickar och ler. Sara förklarar vad som ska 

hända under samlingen. Hon förklarar att det är många barn på grund av att det är planering 

på förskolan. Hon ber barnen att de ska räcka upp handen när de vill tala om något. 
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Lisa på förskolan Blåbäret är den som styr samlingen som innebär att barnen sjunger sånger. 

Lisa är lugn under samlingen och det sker möten mellan barnen och förskolläraren. När 

samlingen går mot sitt slut och de har gjort det som ska göras ökar ljudnivån. Barnen börjar 

prata i mun på varandra och Lisa försöker säga till barnen att sänka sina röster och lyssna på 

varandra. Hon är fortfarande lugn. När det blir stressigt i gruppen förändras Lisas bemötande 

gentemot barnen. Hon höjer röster och ger inte barnet något val. Ett barn pratar väldigt högt 

och stör sina kompisar. Barnet blir tillsagt en gång och lyssnar inte. Då tar Lisa barnet i armen 

och drar ut barnet till kapprummet. Barnet skriker och Lisa förklarar inte varför avskiljningen 

sker för barnet.  

 

 
6.4 Sociala och fysiska miljön 

 
6.4.1 Intervju  

Sara påstår att miljön ska vara lockande och inspirerande för barnen för att den ska bjuda in 

till lek och inte spring. Om miljön inte fungerar som tänkt, kan det behöva tillföras material 

eller tas bort. Sara menar att pedagogerna  måste ändra på miljön. Små ytor bidrar inte till en 

verksamhet som kan individanpassas. Barnen kan inte själva välja när de vill gå ifrån 

aktiviteter och pedagogerna kan inte heller välja att avskilja ett barn på ett rättvist sätt. Barnet 

får antingen flyttas ut ur rummet eller sitta kvar. Barnet kan inte avskiljas genom att vara kvar 

i samma rum eller starta en ny aktivitet som ger mer lärande för barnet. Sara menar att det är 

viktigt att lyssna på barnen när miljön skapas. Material ska finnas på barnens nivå för att 

slippa fråga om saker de vill ha. På Hallonet finns det inte lokalutrymme för barnen för att 

kunna få ensamtid. Om miljön inte är inspirerande och lockande ökar ljudnivån och gruppen 

kan bli stressigare när de inte finner någon aktivitet att göra.  

 

Utgår ifrån barnens intresse när det gäller miljön (Sara). 

 

Lisa anser att miljön är viktigt för förskolan för att alla barn ska få ha sin plats. 

Hon talar om att miljön på förskolan är för liten för att barnen ska få vara 

ensamma eller för att barnen ska kunna att gå undan och leka själva.  

 

Miljön spelar stor roll och som jag tidigare nämnde så finns det inte stora ytor nog 

för att alla barn ska ha möjlighet till ensamtid eller för att göra de som de finner 

intressant. Vi försöker ha en lockande miljö för att barnen ska känna att det är 

inspirerande och inte tråkigt (Lisa).  
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6.4.2 Observation 

På Hallonet finns det två rum som barnen kan röra sig i. Ett större där det är indelat i olika 

miljöer. Rummet upplevs lugnt och harmoniskt. Det bjuder inte in till springlekar. De andra 

rummet består av en legohörna och en spelhörna. På Hallonet finns det inga mindre rum där 

barnen kan gå undan. Det är en god gemenskap i gruppen och de bjuder in varandra.  

 

På förskolan Blåbäret finns det tre olika rum där de bjuder in till mycket lek. Rummen har 

olika miljöer för olika aktiviteter. Aktiviteter sker i varje rum varje dag. Därför är det svårt för 

barnen att gå undan för att få ensamtid. Barnen leker bra tillsammans och den sociala miljön 

är god barnen emellan.  

 

På båda förskolorna bjuder miljön in till lek. Den är inspirerande för barnen även om den till 

viss del kan vara planerad av förskollärarna. Miljön byts ut efter att barnens intresse byts. Det 

finns bra material i de olika miljöerna. Men båda förskolorna har små ytor att röra sig på även 

om det finns olika rum.  

 

6.5 Resultatsammanfattning  

Av intervjuer och observationer framgår det att bemötandet är en viktig del i förskollärarnas 

arbete. Ett lugnt bemötande visar sig bygga på en barnsyn där barnen ses som kompetenta. Att 

vara stressad är en faktor som gör att bemötandet kan förändras och att andra handlingar 

utförs än vad som egentligen är tänkt. Förskollärarnas barnsyn spelar in på hur man avskiljer 

barnet  Sara står för sina handlingar och talar om varför hon väljer att göra som hon gör. 

Förskollärarna tänker ganska lika när de gäller individanpassning, förhållningssätt och 

bemötande, barnsynen samt den sociala och fysiska miljön. Det finns några få saker som 

skiljer dem åt. Sara ser till barnet och är en reflekterande pedagog och Lisa handlar efter hur 

hon vill bygga verksamheten men hon lyssnar även till barnen. I observationerna ser man 

andra resultat än i intervjuerna. Förskollärarna har en tydlig bild av hur de vill jobba i 

verksamheten men det är inte alltid det som kommer till uttryck. Av intervjuer och 

observationer ser man tydligt att miljön har den största påverkan på hur verksamheten kan 

individanpassas.  
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7. Analys  

I detta avsnitt analyseras vårt resultat med hjälp av det teoretiska ramverket samt tidigare 

forskning.   

 

7.1 Individanpassning  

Sara och Lisa ger uttryck för att såväl bemötande som miljö har betydelse när det gäller 

individanpassning. Vygotskij menar att rummen måste vara uppbyggda utifrån erfarenheter, 

kunskaper och känslor. Rummet ska även erbjuda lärande och materialet ska vara i barnets 

höjd (Strandberg 2007). För att individanpassning ska kunna ske är det en fördel om det finns 

tillräckligt med personal. Samt att barnantalet inte får  vara för högt. Om det inte finns 

tillräckligt mycket lokalutrymme går det inte heller att anpassa efter varje individ. 

Förskollärarna måste vara engagerade och se till varje individ på förskolan, det måste finnas 

möjlighet för förskollärarna att ta sig tid (Gal, Schreur & Engel-Yeger 2010). 

 

Båda förskollärarna menar att det är viktigt att anpassa och ta till vara på barnens intresse för 

att förskolan ska bli individanpassad. Att göra barnen delaktiga i vad som sker i verksamheten 

kan vara en del i att individanpassa den. Förskollärarna ser till vad barnen har för intresse och 

tar till vara på barnens idéer (Dimenäs, Andresen, Cruickhank, Ojala & Ratzki, 2006). Att ta 

till vara på barnens idéer är viktigt då ett pedagogiskt möte sker mellan pedagog och barn 

(Jenner 2004). Barn lär i samvaro med andra människor, genom att individanpassa och ta till 

vara på vad barnen har att delge varandra och även förskollärarna. Pedagogerna ska finnas 

med och stötta barnen i deras utveckling. Det är även mellan barnen som det sker ett lärande 

samspel (Smidt 2010). Att kunna se till varje barn är svårt men en kompetens hos en 

förskollärare. Att kunna läsa av deras kroppsspråk och blickar när barnen vill gå ifrån (Säljö 

2010).  

 
7.2 Barnsyn 

Förskollärarnas barnsyn visar tydligt på att de ser barnen som kompetenta och att de har 

inflytande på verksamheten. Precis som Jonsdottir (2007) skriver så är läroplanen för 

förskolan planerad på det viset. Barnen har inflytande och de ses som meningsskapande och 

nyfikna. Förskollärarna måste se till varje individ genom deras intressen. De frågor man kan 

ställa sig för att få upp ögonen för hur man ser på barn är som vi tidigare nämnt vad är en 

människa och vad är ett barn? (Sommers 2013).  
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Förskolan är uppbyggd på den demokratiska grunden och barns delaktighet. Det är därför 

viktigt att förskollärarna tillåter barnen att använda sin demokratiska röst och få ha ett 

inflytande när det gäller verksamheten (Pramling- Samuelsson & Sheridan 2006). Vad väljer 

pedagogerna att fokusera på hos barnen, ser man ett barn som kompetent och lärande eller 

väljer man att se barnets brister? Hur ser pedagogen på normalitet och avvikelse och hur 

förhåller sig pedagogen till barnet utifrån detta? Förväntningarna skapas genom kontexten 

(Markström 2005). Hur pedagogen ser på barnen och vad man har för förväntningar på barnen 

är viktigt. Resultat uppnås utifrån hur pedagogerna ser på barnet (Jenner 2004). Pedagogerna 

uppgift är att se på barnen som delaktiga och att de lär i samvaro men att de även kan själva. 

Barn har stor kompetens beroende på hur vi ser dem och vad vi ger de för möjligheter (Säljö 

2010).  

 

7.3 Förhållningssätt och bemötande  

Av intervjuerna framgår att förskollärarna planerar sin verksamhet efter barnens intressen. 

Med hjälp av pedagogens engagemang skapar barnen en ”lockande” och inspirerande miljö. 

Pedagogerna ska skapa miljön för barnen och barnen ska erövra den. Pedagogerna måste ha 

klart för sig själva hur de vill bemöta barnen eftersom de spelar en stor roll för vad barnen lär 

sig under sin dag på förskolan. Vad tillåts och vad tillåts inte (Pramling- Samulesson & 

Sheridan 2006). Pedagogernas bemötande är viktigt, de måste ha sina ögon öppna för att de 

ska se vad mötet har för betydelse. Varje möte med barnen bidrar till något givande. 

Pedagogens bemötande och förhållningssätt måste bidra till att barnen känner sig trygga på 

förskolan (Jenner 2004). 

 

Pedagogerna anser att vara lugn är en viktig egenskap då det skapar ett gott bemötande och 

det speglar av sig i barngruppen och verksamheten. När det är stressigt kan bemötandet 

förändras och de tar till andra handlingar. Palla (2009) skriver att pedagogerna inte får 

glömma att vardagen handlar om omsorg och pedagogik som går hand i hand. Om stressiga 

situationer uppstår måste pedagogerna ha i åtanke att omsorgen är en stor del av 

verksamheten. Pedagogerna måste kunna ändra på verksamheten när det inte fungerar för 

barngruppen. De måste ibland kunna gruppanpassa verksamheten. En liten ändring i 

verksamheten kan förändra stämningen i barngruppen, vilket kan leda till färre negativa 

avskiljningar. Williams menar att hur pedagogen gör sina val påverkar barnets tid på 

förskolan (2006). 
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Att reflektera tillsammans i sitt arbetslag ger ett stort kompetent arbetslag. Det är viktigt att 

reflektera då man ser över hur verksamheten ser ut. Vad har vi gjort som inte fungerar för 

denna barngruppen och vad kan vi ändra på. Det är viktigt att pedagogerna kan vara 

självkritiska för att verkligen se sig själva. De måste ställa sig frågan, varför gör vi det vi gör? 

(Palla 2009). Under intervjuerna och observationerna syns det tydligt att en av förskollärarna 

reflekterar över sig själv och hon är medveten om att det krävs. Hon talar om att det är viktigt 

att ställa sig frågan varför gör jag så här i den här situationen? Den andra förskolläraren talar 

om att vara reflekterande men det syns inte i observationerna.  

Att vara en reflekterande praktiker är viktigt inom förskolans verksamhet. Man måste kunna 

kritisera sig själv och se vad som har gått fel eller vad som gick bra. Hur gjorde jag här och 

varför blev det som det blev? Det är viktigt för att kunna se hur pedagogens bemötande är 

gentemot barnen och vad som skulle kunna ändras på (Jenner 2004).  

 

7.4 Sociala och fysiska miljön 

Förskollärarna påpekar att det inte finns stora ytor på förskolorna. Miljön ska inte locka till 

spring därför att det blir ett annat klimat i barngruppen då de triggar varandra och ljudnivån 

höjs. Genom att ljudnivån höjs och det blir en annan stämning inspirerar barnen varandra till 

en lek som inte är utmanande eller lärande. I förskolorna finns oftast regeln, spring inte. Om 

miljön lockar till spring krävs det att pedagogen säger till barnen. Men att barnen får en 

tillsägelse av pedagogerna, hjälper det då miljön fortfarande lockar till spring? Därför kan 

man inte individanpassa verksamheten så som man önskar. De är inte barnen som ska behöva 

anpassa sig efter miljö och miljön ska heller inte anpassa sig efter några barns behov utan 

miljön ska anpassa sig och vara lockande för alla barn i barngruppen (Palla 2009). 

Förskollärarna måste ta vara på barnens olikheter och se de som resurser när de skapar miljön. 

Enligt förskollärarna är ytorna små i förskolorna och det skulle då vara omöjligt att få plats 

alla barn i samma rum alltid. Men de menar på att förskolan ska vara för alla och måste därför 

skapas efter barnens förutsättningar. Förskolan ska planeras och byggas upp för barnen. Att 

skapa en miljö och ett rum som bjuder in och väcker barnens intresse. Det viktiga är att 

placera saker på barnens höjd för att de ska vara lättåtkommligt för dem (Strandberg 2006). 

Enligt Ytterhus (2003) är barnen i förskolan för att de är påtvingade det medan föräldrarna 

jobbar, men det skapar även relationer på förskolan. Därför är det extra viktigt att skapa goda 

miljöer eftersom det är i förskolan som barnen utvecklas som mest menar Sandberg (2009).  
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Miljön är oftast inte tillräckligt tillåtande på förskolorna för att barnen ska få ha ensamtid, 

eller utmana sig själva genom bredvidlek. Det finns inte tillräckligt med ytor i förskolorna. 

(Sandberg 2009). Detta styrker förskollärarna, hon menar att förskolornas ytor inte är 

tillräckligt stora för att en individanpassning av verksamheten ska gå att utföra. Barnen har 

inte möjlighet till att gå ifrån en aktivitet till en annan. Om barnet avskiljs sker det enbart till 

ett annat rum. Uttrycket En skola för alla innebär en grundsyn som utgår ifrån att alla barn har 

ett lika värde och att det ska finnas möjligheter. Situationen kan ses på olika sätt utifrån 

pedagogens tankar. Därefter väljer pedagogen hur avskiljning sker. En aktivitet behöver inte 

vara ett hinder för barnen utan det är miljön som ska ses över, vad är det som hindrar 

barngruppen och individerna för att skapa en bra lärandesituation för alla (Sandberg 2009). 

Väljer vi att utesluta kan det skapa konsekvenser inte bara för stunden, utan för framtiden. 

Jonsdottir visar på att studier har lyft hur uteslutning i barndomen kan skapa sämre 

studieresultat i framtiden (2007). Det är viktigt att pedagogen ger barnen motivation för att de 

ska tycka att förskolan är rolig. Att motivera genom miljön kan vara en fördel då pedagogerna 

lyssnar på barnen och tar till vara på den ytan som finns. Miljön skapas genom barnens 

intresse. Motivationen finns inte hos barnen när de föds utan de skapas. Att erbjuda 

motivation genom miljön skapar lekfulla utmaningar (Jenner 2004).  
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8. Diskussion  
I följande avsnitt dras slutsatser utifrån resultatet som kommit fram. Metoddiskussion, 

resultatdiskussion, slutdiskussion och forsatt forskning inom området.  

 

8.1 Metoddiskussion  

 

Vissa frågor i intervjuguiden visade sig svåra att tolka för intervjupersonerna. Några frågor 

fick därför omformuleras under intervjun för att informanterna skulle förstå avsikten med 

frågan. Följdfrågor var svåra att ställa då informanterna talade fritt och öppet, frågor och svar 

gick in i varandra. Några frågor i intervjuguiden kändes efteråt orelevanta för studiens syfte. 

Men även dessa bidrog även till tankar kring arbetet.  

 

Observationen på Hallonets förskola var svår att utföra som kända med icke medverkande 

observatörer. Eftersom barnen kände oss försökte de gärna kontakt med oss under samlingen. 

Vi försökte dock hålla oss till vår uppgift och se pedagogens bemötande gentemot barnen 

även i dessa tillfällen. Delar av observationen på förskolan Blåbäret kändes frustrerande då vi 

gärna ville ingripa. Vi funderade efteråt och kände att det kan medföra svårigheter när man 

som observatör inte delar den observerade pedagogens sätt att handla. Vi upplevde att det var 

givande att göra observationer och inte bara intervjuer. För detta gjorde att intervjusvaren 

konkretiserades och även så kunde vi se huruvida deras uttalade barnsyn stämde överens med 

verkligheten. Och det gav oss en djupare förståelse för miljöns betydelse. Att göra enbart två 

intervjuer och observationer anser vi tillräckligt för det vi ville undersöka, vi kände att det 

gjorde att vi kunde gå på djupet i materialet. 

 

8.2 Resultatdiskussion 

Under intervjuerna uppmärksammade vi att båda informanterna är medvetna om sin barnsyn 

och känner sig trygga i den. Och detta gör att vi känner oss trygga i deras svar och skapar 

relevans för arbetet med vår studie. Dock så blev vi medvetna om att det som sägs under en 

intervju inte alltid stämmer överens med verkligheten. Alla har vi en individuell syn på 

begrepp som exempelvis vår barnsyn. Pedagogens barnsyn har stor betydelse för hur 

individanpassningen sker, sker det på ett lugnt sätt som utgår från barnets bästa då miljön 

påverkar dem negativt så kan individanpassning upplevas positivt. Många barn påverkas av 

miljöerna på förskolan, och det kan få negativa konsekvenser när det inte finns möjlighet till 
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att gå undan för exempelvis ensamlek. Förskolornas lokaler tillåter inte att barnen kan gå 

undan eller att de kan avskiljas på ett sätt som vi anser är positivt. En del barn  klarar inte  av 

vissa aktiviteter utan det kan bero på många olika saker. Då kan det finnas ett behov hos barn 

som gör att de behöver sitta med i samma rum och leka för sig själva. De klarar inte av att 

leka när det blir många barn runt en aktivitet eller att det blir hög ljudnivå. Att barnet då har 

möjlighet att få stanna kvar i rummet och ändå se sina kompisar kan betyda mycket för detta 

barn. Barnet blir inte lika utpekat när de får lämna lokalen för att det har gjort någonting som 

pedagogen inte tycker passar. Vi anser att det är viktigt att man talar om för barnen varför 

man gör de val man gör, att tydligt kunna berätta för barnet vad handling – konsekvens är. 

När man har gett barnen val så är det viktigt att man fullföljer det man säger. Fullföljer man 

inte det val man ger barnen så bildas det förvirring hos barnen och barnen tror att det går att 

göra saker utan att det blir konsekvenser av det.  

 

Både Sara och Lisa formulerar en likartad barnsyn. En barnsyn som innebär att verksamheten 

planeras och anpassas utifrån barngruppens behov och intressen samt önskningar. Barnen är 

på förskolan för att de ska få utmanas, de ska lära sig och de ska ha kul. Pedagogerna talar om 

att barnens tankar och åsikter är viktiga. Men deras barnsyn skiljer sig åt i vissa avseenden. 

Sara låter barnens tankar styra hela verksamheten utefter barnens intresse för att den ska vara 

”lockande”. Sara tar vid barnens tankar och arbetar vidare efter dem. Lisa tar till vara på 

barnens intresse men hon väljer att planera sin verksamhet för att få struktur.  

 

Iakttagelserna visar dock att förskollärarna har olika barnsyner. Utifrån den barnsyn de har 

handlar de olika i samlingarna som har observerats. Samlingarna var likartade då de skulle ske 

möten mellan förskollärare och barn. Det som skiljer dem åt är att förskollärarna ser olika på 

barnen när det gäller att göra val. Sara klarar av att samlingen styrs av barnen på ett givande 

sätt och Lisa blir stressad när det inte är som planerat. Här syns tydligt att de olika 

pedagogerna tacklar samlingarna på olika sätt.  

 

 

I förskolan kan pedagogerna arbeta utifrån det sociokulturella perspektivet genom att utgå 

efter barnens individuella utvecklingsnivå. För att förskolans verksamhet ska kunna 

individanpassas måste det finnas tid för pedagogerna att kunna se till varje barn. De måste få 
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tid att öppna sina ögon för att kunna se hur varje barn kan utmanas för att komma längre i sin 

utveckling.  

 

Sammanfattningsvis så sker individanpassning oftast inte på ett sätt som gynnar barnet. 

Pedagogens barnsyn kan ha betydelse för hur individanpassningen sker. Bemöter pedagogen 

barnet som kompetent eller finns det förväntningar om hur barnet kommer att klara 

situationen redan innan den börjat. Den fysiska miljön har stor betydelse för hurvida 

individanpassning sker och hur. Lokaler som ger möjligheter skapar utrymme för barnen till 

ensamlek och bredvidlek. Barnen får då utrymme till valmöjligheter. Det behöver inte 

innebära stora rum utan hur man väljer att anpassa den pedagogiska miljön efter barns 

intressen. Den sociala miljön kan höra samman med den fysiska, finns det flera barn på 

avdelningen med behov av att gå undan så kan det bli fler konflikter när det inte ges möjlighet 

till detta. Pedagogernas barnsyn spelar roll även i detta beroende på om de väljer att se barnen 

som kompetenta och på så sätt utmana dem i deras utveckling i den pedagogiska miljön 

genom pedagogiska möten.   

 

Genom vår studie har vi kommit fram till följande som har betydelse för vårt kommande yrke. 

 

 Miljön har en stor påverkan för hur förskollärarna kan individanpassa verksamheten. 

Det viktiga är dock att ta till vara på möjligheterna i den miljö som finns. Det går att 

skapa utrymme om man anstränger sig. 

 Förskollärarnas barnsyn har betydelse för hur de väljer att planera sin verksamhet.  

 Bemötandet av barnen är viktigt, pedagogen ska lyssna, ta till vara på barnens intresse 

och vara engagerad och aktiv. 

 Det är viktigt att förskollärarna motiverar sina handlingar för barnen.  

 Förskolläraren bör reflektera över sin barnsyn, sitt förhållningssätt och bemötande. 

 
8.3 Fortsatt forskning  

Det hade varit intressant att observera en förskola där pedagogerna upplever att de har miljöer 

med möjligheter och inte känner sig begränsade på grund av utrymmet. Och att där kunna se 

om deras arbete och åsikter kring individanpassning skiljer sig från det vi  observerat på 

tidigare förskolor. Och att där få ta del av deras åsikter kring arbetet med den sociala och 

fysiska miljön.  
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Bilagor 
Bilaga 1  

Intervjuguide  
Vilken utbildning har du? 

Hur många barn finns på avdelningen? 

Hur är fördelningen pojkar/flickor? 

Hur är sammanhållningen i barngruppen? 

Finns det någon som är utanför gemenskapen i barngruppen? 

Hur många pedagoger är det som jobbar på avdelningen? 

Hur tar du reda på att något barn behöver särskilt stöd? 

Får barn som är i behov av särskilt stöd sin vardagliga verksamhet någon annanstans än i  

på avdelningen? 

Hur ser du på att barnet flyttas ut från daglig verksamhet till ett annat rum?  

Kan det inte bli att det barnet blir utesluten från sina kompisar och komma efter med sin  

gemenskap? 

Hur ser du på begreppen  Individanpassa/gruppanpassa? 

Hur anpassar ni miljön utefter barnen?’ 

Hur anpassar ni verksamheten efter den barngrupp ni har? 

Hur ser du på ditt egna bemötande gentemot barnen? 

Har din barnsyn inflytande på hur du anpassar verksamheten till individer och barngruppen? 

Kan barn påverka varandra så att de exkluderas från sin barngrupp? Vilka kan  

orsakerna vara? 

Vilken betydelse har miljön på avdelningen för barnen? 
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Bilaga 2  

Samtyckesbrev   

 
Till vårdnadshavare  

  

Johanna Lindberg och Sofie Andersson, studenter vid Linneuniversitetet, Växjö. 

Vi skriver nu vårt examensarbete där vi vill belysa exkludering och inkludering i förskolan. 

Sker det exkludering? I så fall på vilket sätt sker den? Vilken roll spelar pedagogens barnsyn 

och bemötande av barnen? Sker exkluderingen på ont eller gott? Vi kommer att intervjua 

förskollärare för att få fram material till vårt arbete. Vi vill även göra en observation av 

samspelet mellan förskollärare och barn för att få en tydligare bild av verksamheten.   

När de gäller observationen så krävs det att vi har dig som vårdnadshavarens tillstånd, inga 

namn eller bilder kommer att användas i vårt arbete.  Förskola, kommun och förskollärare 

kommer inte heller att finnas offentligt.  

Undertecknade ber om Ert medgivande för att genomföra observationen. Skulle någon ha 

invändningar mot barnens deltagande i detta har vi all respekt för det.  

Tacksam för Ditt svar snarast.  

  

___________________________ ______________________________  

Johanna Lindberg                             Sofie Andersson 

 

 Handledare : Eva Klinthäll 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-  

Jag/vi tillåter att mitt/mina barn observeras □  
  

Jag/vi tillåter inte att mitt/mina barn observeras □  
  

Barnets namn……………………………………………………………………..  

 Förälder/Vårdnadshavares  

underskrift………………………………………………………………………… 

 


