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Sammanfattning 
Syftet med denna studie var att undersöka hur några förskollärare hanterar balansen mellan att 

ansvara för barngruppen samtidigt som hänsyn ska tas till varje enskilt barns omsorg, 

utveckling och lärande. Studien har utgått ifrån frågeställningar kring förskollärares tankar om 

och arbetet med fokus på det individuella barnet och barngruppen. Vidare har undersökningen 

berört hur olika ramfaktorer kan påverka förskollärarnas dagliga arbete med att balansera 

individ och grupp. Materialet till denna studie kom att bestå av kvalitativt insamlat material i 

form av fem enskilda intervjuer. 

 

Förskollärarna i min studie ansåg att alla barn är olika och därför kan också behoven för 

omsorg, utveckling och lärande se olika ut. En god dialog i arbetslaget och med föräldrar 

skapar förutsättningar och strategier för att anpassa verksamheten efter det individuella barnet 

och barngruppen. Slutsatser som dragits av studien är att det är viktigt för barn att lära sig visa 

hänsyn till andra i sin omgivning samt att individen bara kan vara individuell i den mån det 

inte blir ogynnsamt för gruppen. Vidare framkom det att barns utveckling och lärande 

fungerar sämre där omsorg och trygghet inte står i förgrunden. Frånvaron av tid, för stora 

barngrupper i relation till för lite personal och dålig ekonomi samt stress i övergångarna från 

en aktivitet till en annan, försvårar det dagliga arbetet med att hantera balansen mellan individ 

och grupp. 

 

 

Nyckelord: Individualisering, förskola, omsorg, utveckling, lärande, ramfaktorer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Studiens titel ”… allting är ett samspel: Individen, gruppen, individen, gruppen” är ett citat 

hämtat ur en av intervjuerna.
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1. Inledning 
 

I förskolan ska barnen möta vuxna som ser varje barns möjligheter och som engagerar sig 

i samspelet med både det enskilda barnet och barngruppen (Skolverket 2010a:6). 

 

Likt citatet från läroplanen för förskola (Skolverket 2010a) påpekar är individen i relation till 

gruppen någonting som finns med i allt man gör under en vardag på förskola. Förskollärare 

måste alltid, mer eller mindre medvetet, göra dagliga val baserade på individ och kollektiv. 

Jag har själv stött på detta under mina verksamhetsförlagda perioder under utbildningen och 

tycker personligen att dessa frågor är svåra att hantera; ska jag fokusera på individen eller 

kollektivet? Det är samtidigt mitt framtida uppdrag som förskollärare att kunna möta det 

individuella barnets och barngruppens behov i relation till omsorg, utveckling och lärande. 

 

Förskolans verksamhet bygger på det kollektiva, men idag betonas individen allt mer, till 

skillnad från kollektivet. I en artikel från Vetenskapsrådet (2010) framhåller Ingegerd 

Tallberg-Broman, professor i pedagogik, att individualiseringen av samhället är den enskilda 

process som mest påtagligt förändrat villkoren för familjer och barn i Sverige de senaste 20 

åren. Förskolans fokus har även över tid förflyttats från att endast handla om omsorg och 

tillsyn, till att innefatta en pedagogisk verksamhet. Trots att förskolan numera är en integrerad 

del av skolväsendet, kvarstår många gånger avvägningen mellan omsorg och pedagogik. 

Läroplanen för förskola (Skolverket 2010a:5) poängterar samtidigt att verksamheten ska 

utformas så att ”omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet”. Men hur fungerar det 

egentligen i praktiken? Hur bör man hantera och förhålla sig till det individuella barnet och 

barngruppen i det vardagliga arbetet på en förskola? Sker barns utveckling och lärande främst 

i det individuella eller kollektiva? Hur är individualiseringen av samhället förenlig med 

arbetet i förskolans verksamhet? Detta är några av frågorna som jag kommer att 

problematisera i denna framställning. 

 

 

Syfte och frågeställningar 
 

Syftet med denna studie är att ta reda på hur förskollärare hanterar balansen mellan att ansvara 

för barngruppen samtidigt som hänsyn tas till varje enskilt barns omsorg, utveckling och 

lärande. Jag har valt att arbeta utifrån följande frågeställningar: 

- Hur resonerar verksamma förskollärare kring det individuella barnet och barngruppen? 

- Hur arbetar förskollärare med fokus på individen? 

- Hur arbetar förskollärare med fokus på gruppen? 

- På vilket sätt kan olika ramfaktorer påverka förskollärare i det dagliga arbetet med att 

balansera individ och grupp? 
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2. Bakgrund 
 

Under denna rubrik presenteras väsentlig litteratur i anknytning till det valda ämnet, däribland 

hur förskolans verksamhet har sett ut över tid, vad som fokuserats och varit betydelsefullt 

under olika perioder. Samhällsförändringar som ägt rum från mitten av 1800-talet och framåt 

är någonting som än idag påverkar pedagogers tankar och arbete i relation till individ och 

grupp med fokus på omsorg, utveckling och lärande. Detta följs av en genomgång av omsorg, 

utveckling och lärande, varpå barnet som individ och barnet i relation till barngruppen 

uppmärksammas. Avslutningsvis följer en redogörelse av begreppet ramfaktorer samt ett 

avsnitt om förskollärarens förhållningssätt och barnsyn och dess inverkan på barnet. 

 

 

Ett samhälle i förändring 

 

Den svenska förskolan, som vi ser den idag, växte fram under mitten av 1800-talet och början 

av 1900-talet. Vid denna tidpunkt var människosynen relativt auktoritär, med en syn på barnet 

som från födseln syndigt och i stort sett ”passiva inlärnings- och arbetsmaskiner”, skriver 

Vallberg Roth (2011:49). Kunskapssynen var till stora delar uppbyggd kring minnesträning 

och kristlig uppfostran. 

 

Vid den här tiden var Sverige ett land under stora förändringar genom de pågående 

industrialiserings-, urbaniserings- och demokratiseringsprocesserna. Många flyttade till större 

orter, vilket skapade ett ökat geografiskt avstånd till släkt och vänner. Detta bidrog i sin tur till 

att utbytet av tjänster, såsom vård och tillsyn av barnen, blev lidande (Tallberg Broman 1995). 

Vid övergången från bondesamhälle till industrisamhälle kom barndomen efterhand att 

alltmer avskiljas från de vuxna (Vallberg Roth 2011). I skriften Barndomens förändrade 

villkor. Förutsättningar för barns lärande i en ny tid, skriver Skolverket (2010b): 

 

Under 1900-talet har barns uppfostran och välfärd förändrats från att ha varit en ren 

familjeangelägenhet till att i allt högre grad ha kommit att bli offentlighetens ansvar. 

Gränserna mellan det privata familjelivet och det offentliga har successivt upphävts genom 

att olika barn- och familjeinstitutioner har växt fram samt att kvinnorna fått en ny roll i 

samhället (Skolverket 2010b:33). 

 

Tallberg Broman (1995) menar att de strukturella förändringarna hade skapat ett tomrum som 

ställde krav på utvecklingen av nya livsmönster och arbetsmöjligheter, inte minst i relation till 

kvinnorna. I slutet av 1800-talet inrättades i en del städer så kallade barnkrubbor, för att 

industriernas kvinnliga arbetskraft skulle få hjälp med barntillsynen. Frågor uppkom dock om 

det räckte med tillsyn och regelbundna måltider eller om också små barn behöver pedagogisk 

stimulans för att få en god utveckling (Hartman 2005). Tallberg Broman (1995) skriver att det 

fördes en omfattande debatt under slutet av 1800-talet och början av 1900-talet om behovet av 

att uppfostra folket och folkets barn. Det framfördes också en rad teorier som poängterade de 

första årens grundläggande betydelse. 
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Fröbel och barnträdgårdarna 

 

Tallberg Broman (1995) skriver att den tyske pedagogen Friedrich Fröbel (1782-1852) kom 

att inspirera till den pedagogiska rörelse som kallades barnträdgårdar i Sverige, vilken brukar 

räknas till en av de första pedagogiska verksamheterna för yngre barn. Hon framhåller att 

Fröbels idéer utvecklades till praktisk pedagogik av kvinnliga pedagoger som också via 

seminarier, intresseorganisationer och tidskrifter spred idéerna till stora delar av världen. 

Martin Korpi (2006) skriver att den första folkbarnträdgården inrättades 1904 av de berömda 

systrarna Ellen Moberg (1877-1948) och Maria Moberg (1874-1955), verksamma vid 

Fröbelseminariet i Norrköping, som de själva inrättade. 

 

Barnträdgårdarna kännetecknades av ett ämnesintegrerat arbetssätt som inkluderade 

naturupplevelser, sånglekar, musik, målning, sagor och uppfostrande sysslor samt lyfte fram 

barnet som ”ett unikt väsen, som krävde vård och goda utvecklingsbetingelser” (Tallberg 

Broman 1995:21). Lundström (2011) framhåller att en viktig princip för Fröbel handlade om 

att både pojkar och flickor och barn från alla sociala grupper skulle utvecklas tillsammans i 

grupp. Tallberg Broman (1995) skriver att barndomen framhävs som den mest betydelsefulla 

perioden i en människas liv och att det är i barndomen som karaktären grundläggs. Hon menar 

på att Fröbel inspirerade till ett helt nytt sätt att tänka i relation till lek och dess betydelse för 

barnets utveckling. Leken kom att bli en central aktivitet i sig, till skillnad från att tidigare ha 

använts som en passage mellan andra aktiviteter. Leken skulle ges tid, utrymme och 

stimulans, dels vara fri, dels utövas under den vuxnes ledning. Både Lundström (2011) och 

Tallberg Broman (1995) skriver att vi än idag kan se spår av Fröbels tankar och pedagogik i 

förskolans dagliga verksamhet. I läroplanen för förskola (Skolverket 2010a) går det till 

exempel att läsa: ”Leken är viktig för barns utveckling och lärande.” 

 

 

Barnomsorgen under 1900-talet 

 

Efter Fröbels barnträdgårdar har beteckningarna för småbarnsverksamhet växlat beroende på 

inriktning och uppbyggnad, skriver Hartman (2005). Leken betonas allt mer och 

nyckelbegreppet är uppfostran snarare än undervisning: ”Barnen ska ledas, ej skolas”, menar 

Vallberg Roth (2001:251). Vidare skriver hon att människosynen vid mitten av 1900-talet 

hade övergått till en mjuk, auktoritär och moralisk syn på barnet som ett särartsbetonat 

naturbarn som i grunden ansågs vara gott. 

 

Debatten om den svenska förskolan startade på allvar 1932 när politikern och diplomaten 

Alva Myrdal (1902-1986), myntade begreppet storbarnkammare, skriver Martin Korpi 

(2006). Hon menar vidare att Myrdal ansåg att verksamheten skulle vara av god kvalitet och 

personalen välutbildad och att småbarnens fostran var alltför auktoritär både i hemmen och i 

barnträdgårdar och barnkrubbor. 
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Storbarnkammaren skulle vara en oas för barnen i en för övrigt föga barnvänlig stadsmiljö. 

Barnomsorgen skulle vara till för alla och ge barn från alla samhällsklasser samma 

utvecklingsmöjligheter (Martin Korpi 2006:16). 

 

Från 1970-talet kom begreppet barnomsorg som samlingsterm för hela området, skriver 

Hartman (2005). I samband med barnstugeutredningen (1968-1972) tillsattes sakkunniga för 

att utreda dåvarande barnomsorg. Betänkandet redovisades i två delar, där uppdraget bland 

annat var att lägga fram förslag om förskolans utbyggnad och verksamhet (se SOU 1972:26 & 

SOU 1972:27). Utredningen kom även att föreslå att begreppet förskola skulle användas som 

enhetlig benämning på det som då kallades daghem och lekskola (SOU 1972:26). Redan 

under 40- och 50-talet uppkom tankar om att varje barn borde kunna tas emot som den individ 

den var och att undervisningen borde anpassas till barnet snarare än tvärt om (Martin Korpi 

2006). Från denna tid fram till mitten på 80-talet fick barnets vård och omsorg en mer central 

position än tidigare och synen på barnet kom att omskapas till ett köns-, klass- och 

kulturneutralt vetenskapsbarn – ett likhetsbarn, skriver Vallberg Roth (2001). Vidare skriver 

hon att ett mer naturvetenskapligt innehåll började få ett allt starkare fäste och barnets 

psykosociala utveckling och självständighetsfostran i vardagsrutiner betonas allt mer. 

 

Barnstugeutredningen lägger sedan grunden till den första lagstiftningen på området – 

Förskolelagen (1975), skriver Martin Korpi (2006). 1985 fattade sedan Riksdagen beslut om 

en ”Förskola för alla” för barn från och med ett och ett halvt års ålder (se Proposition 

1984/85:209). Förskolan föreslås bli en rättighet för barnet självt, det vill säga något som alla 

barn oavsett familjesituation ska kunna ta del av. Det skulle dock dröja drygt tio år till innan 

det beslutades om en läroplan för förskolan (se Skolverket 2010a). I den nya skollagen (SFS 

2010:800) ses numera förskolan som en egen skolform. I kapitel 8, paragraf 2 framhålls det 

att förskolans syfte är att stimulera barns utveckling och lärande samt att verksamheten ska 

erbjuda barn en trygg omsorg. Redan i förskolan ska barn förberedas för en fortsatt 

utbildning. 

 

Från 1980-talet fram till nutid har bland annat individualisering kommit att bli ett utmärkande 

drag, skriver Vallberg Roth (2011). Barnen ses som aktiva och kompetenta och det är barnets 

– individens – eget perspektiv som efterfrågas. Större ansvar läggs på barnet att i samspel med 

omgivningen utveckla kunskap och ta ansvar för sitt livslånga lärande (ibid.). Martin Korpi 

(2006) framhåller att svensk förskola idag vilar på grundläggande värden som utgår från 

demokrati och värdegrundsfrågor. Den aktuella läroplanen (Skolverket 2010a) är starkt 

influerad av Reggio Emilia pedagogiken som bygger på Loris Malaguzzis (1922-1994) 

filosofi och pedagogik. Martin Korpi (2006) skriver att pedagogiken framhåller barnet som 

aktivt, resursrikt, nyfiket, kompetent och medforskande med en egen kraft och lust att lära. 

Vidare betonas det projekt- och temaorienterade arbetssättet och den pedagogiska miljöns 

betydelse samt den pedagogiska dokumentationen som grundläggande redskap för att 

synliggöra läroprocesser. Efter många överväganden togs också beslutet att läroplanen ska 

vända sig till hela arbetslaget och inte bara förskolläraren (ibid.). 
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Omsorg, utveckling och lärande 

 

Läroplanen för förskola (Skolverket 2010a) framhåller att: 

 

Förskolans verksamhet ska präglas av en pedagogik där omvårdnad, omsorg, fostran och 

lärande bildar en helhet (Skolverket 2010a:9). 

 

Diderichsen (refererad i Pramling 1993:52) menar att omsorg i psykologisk mening dels 

handlar om ett speciellt sätt att förhålla sig till en annan människa och dels ett speciellt sätt att 

handla i relation till denna människa. I relation till förskolan innebär det att vara uppmärksam 

på barnet och vara känslig, lyhörd och empatisk för och i situationer. Hundeide (2010) 

framhåller att omsorg inte bara är en envägsprocess, där omsorgsgivaren tillhandahåller och 

barnet tar emot omsorg. Han menar att det handlar om en dynamisk process, där barnet är en 

aktiv medskapare av den omsorg som tas emot. 

 

Sommer, Pramling Samuelsson och Hundeide (2011) menar att omsorgsgivarens 

tillgänglighet i termer av uppmärksamhet och emotionalitet i relation till barnets initiativ ofta 

beror på externa situationsförhållanden, såsom stress och andra uppgifter omsorgsgivaren är 

engagerad i vid samma tillfälle. 

 

Det finns mycket skrivet om barns utveckling och lärande samt lekens betydelse för barns 

utveckling och lärande (se tidigare avsnitt om Fröbel). Tallberg Broman (1995) framhåller att 

vid bildandet av de första svenska förskolorna sågs utbildning som en lösning på en mängd 

problem, inte minst gällande de sociala klyftorna och den sociala oron i samhället. Utbildning 

kunde öka kunskapsnivån hos befolkningen och möjliggöra en demokratisering samt skapa 

möjligheter till en ny och bättre framtid. Hartman (2005) skriver att den dåvarande förskolan, 

med fokus på barnomsorg, länge låg under Socialstyrelsens tillsyn, vilket kan vara nog så 

viktigt att påminna sig om när den idag ska ses som en integrerad del av skolväsendet. 

Avvägningen mellan omsorg och pedagogik har alltid varit en nyckelfråga och har under lång 

tid setts som ”konkurrerande funktioner” och inte som olika aspekter av en och samma 

verksamhet (Hartman 2005:57). Han frågar sig dock huruvida man kan ägna sig åt barntillsyn 

utan att barnen lär sig någonting och om man kan undervisa små barn utan att ha omsorg om 

dem? Doverborg et al. (2010) menar att när omsorg och lärande blir ett, då är förskolan som 

mest effektiv. 

 

Lundström (2011) skriver att omsorg av tradition har haft en lägre status jämfört med att lära 

barn ett kunskapsinnehåll. Hon påpekar dock att om man starkt betonar lärande och 

kompetens, riskerar barns behov att osynliggöras. Det finns en skillnad mellan lärares 

uppgifter att dels lära ut ett innehåll och dels ge omsorg. Samtidigt menar hon att med visad 

god omsorg om det individuella barnet kan pedagogen fungera som förebild så att barnet och 

andra i gruppen kan utveckla empati och omtanke om andra. ”Genom att bli bemött med 

omsorg kan barnet utveckla sin egen förmåga att visa andra omsorg” (Lundström 2011:93). 

Vidare skriver Lundström (2011:102) att ”vårt moderna samhälle behöver individer som kan 

fatta egna beslut och som kan visa hänsyn till andra i sin omgivning”. Detta går att koppla till 
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aktuell läroplan för förskola (Skolverket 2010a). Samtidigt som formuleringar om förskolans 

pedagogik, där fostran, lärande och omsorg ska bilda en helhet kvarstår, tillkommer en 

förskjutning från ”arbeta leka lära” till ”lära leka kunna”, menar Vallberg Roth (2011:119). 

Vidare anser hon att det i den reviderade utgåvan av läroplanen (Skolverket 2010a) finns ett 

tydligt fokus på lärande, vilket i sin tur kanske kan tolkas i linje med en samhällsutveckling 

med kunskapsdriven tillväxt. Johansson (2005) skriver i likhet med detta att: 

 

Läroplanen tydliggör ett perspektiv på kunskap och lärande, där barnet har en aktiv del i 

att mot bakgrund av erfarenheter i olika sammanhang i och utanför förskolans värld, 

utveckla kunskap (Johansson 2005:100). 

 

Vidare menar Johansson (2005) att utmaningen för pedagoger är att upptäcka och förhålla sig 

till olika former av kunskap. Hon menar att kunskap inte är ”en avbild av världen utan ett sätt 

att tillsammans med andra göra världen begriplig och meningsfull så väl här och nu som i en 

framtid” (Johansson 2005:101). Askland och Sataøen (2003) skriver i likhet med detta att 

lärande måste analyseras som ett grundläggande socialt fenomen.  

 

Lärande sker genom deltagande i den sociala gemenskapen i vanliga praktiska 

vardagssituationer. En sådan syn på kunskap och lärande flyttar fokus från den enskilde till 

den gemenskap där lärandet försiggår. Vi lär genom att delta i handlingar tillsammans med 

andra (Askland & Sataøen 2003:222). 

 

 

Barnet som individ 

 

Lundström (2011) och Bäck-Wiklund och Lundström (2001) påpekar att man under senare år 

kan se tecken på att det har blivit en allt starkare betoning på individens utveckling och det 

enskilda barnets lärande. Att bli en självständig individ och klara sig själv, utan att ta hjälp av 

någon vuxen, kan ses som en generell inställning i dagens förskola. Grunden för barnets 

utveckling till en självständig och demokratisk medborgare är också ett av målen med 

förskolans verksamhet, skriver Lundström (2011). Vidare menar hon att genom att barnet 

utvecklar en god självkänsla i en trygg miljö och barngrupp, kan pedagogen ge goda 

förutsättningar för att lära och utvecklas. Hon frågar sig dock huruvida betoningen på 

individualism och självständighet kan skymma barnets behov av samvaro och lek med andra. 

 

Lundström skriver att FN:s barnkonvention (1989) har haft en stor påverkan på en förändrad 

syn på barndom som växer fram över hela världen. FN:s barnkonvention (1989) framhåller 

bland annat att barn är egna individer med okränkbara rättigheter samt att barn har rätt att bli 

respekterade och säga sin mening i allt som rör dem själva. Läroplanen (Skolverket 2010:4) 

framhåller i likhet med detta att: ”En viktig uppgift för förskolan är att förankra respekt för de 

mänskliga rättigheterna och de grundläggande demokratiska värderingar som det svenska 

samhället vilar på.” Förskolan ska också utgå från barnens erfarenheter, intressen, behov och 

åsikter samt att flödet av barnens tankar och idéer ska tas till vara för att skapa mångfald i 
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lärandet. Vidare ska verksamheten präglas av omsorg om individens välbefinnande och 

utveckling (Skolverket 2010a). 

 

Johansson (2005) framhåller att förskolans verksamhet bygger på det kollektiva och att 

verksamheten går ut på att barn och vuxna skapar, leker, upptäcker och utvecklas och lär 

tillsammans. Hon påpekar dock att vi inte kommer ifrån att lärande också är individuellt; ”att 

det är det enskilda barnet som har att göra kunskapen till sin egen” (Johansson 2005:225). 

Lundström (2011:106) menar på att det ständigt finns en avvägning mellan det individuella 

och kollektiva och benämner förskolebarnet som ett ”individuellt kollektivt barn”. 

 

I läroplanen för förskola (Skolverket 2010) lyfts pedagogisk dokumentation fram som ett 

viktigt verktyg för att få syn på barns sociala utveckling och barns kunskap och lärande i 

barngruppen. Pedagoger kan, genom att följa barnets lärandeprocesser, också få syn på olika 

kvalitetsaspekter i den egna verksamheten, menar Lundström (2011). 

 

 

Barnet och barngruppen 

 

I läroplanen för förskola (Skolverket 2010a) går det att läsa: 

 

Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att fungera enskilt och i 

grupp, att hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt ta ansvar för 

gemensamma regler (Skolverket 2010:9). 

 

Barngruppens betydelse för det enskilda barnet var någonting som redan under Fröbels tid 

framhölls som betydelsefullt och någonting som än idag ses som bärande grundtankar inom 

förskolan (jfr Lundström 2011). Askland och Sataøen (2003) framhåller att barnet utvecklar 

självet i samverkan med omgivningen och att alla runt barnet blir viktiga i barnets skapande 

av jaget. Kärrby (2000:4) menar i likhet med detta att individen får ”näring” i den kollektiva 

kontexten. Barns olika kompetenser kan också ses som en tillgång för gruppen, anser 

Lundström (2011). 

 

Lärandet ska baseras såväl på samspelet mellan vuxna och barn som på att barnen lär av 

varandra. Barngruppen ska ses som en viktig och aktiv del i utveckling och lärande 

(Skolverket 2010a:7). 

 

Lundström (2005) och Skolverket (2013) påpekar vikten av trygghet i barngruppen och att hur 

en lärare bemöter och lär barnet att anpassa sig till gruppen, ger förutsättningar för det 

enskilda barnets känsla av trygghet och samhörighet i en gruppgemenskap. För att stärka 

gruppen behöver pedagogerna tillsammans med barnen etablera upplevelser av samvaro och 

social tillhörighet, skriver Lundström (2011). Vidare menar Skolverket (2013:24) att: ”Ett 

barns självkänsla kan stärkas om det känner sig tryggt och har utvecklat tillit till de andra 

barnen och de vuxna. Självkänslan påverkar i sin tur barnets förmåga att lära.” 
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Gruppens betydelse för det enskilda barnet är starkt förankrad i förskolan. Hon skriver dock 

att individen och gruppens olika behov och intressen ibland kan stå i konflikt med varandra. 

Johansson och Pramling Samuelsson (refererad i Lundström 2011:102) menar att denna 

konflikt kan ses som ”en del i och förutsättningar för individens sociala utveckling”. 

Doverborg et al. (2010:16) påpekar att barn lär bättre i mindre grupper med erfarna lärare, 

eftersom det skapar ”möjligheter till interaktion och samspel, ömsesidigt språkande, 

barninitierat lärande, utforskande och problemlösning”. Skolverket (2013) framhåller att det 

inte finns någon bestämd gruppstorlek eller personaltäthet som är optimal i alla sammanhang, 

men påpekar vikten av att anpassa detta till de förutsättningar som råder i varje förskola. 

 

 

Ramfaktorer 

 

Det finns många givna omständigheter som påverkar pedagoger och barn under en vardag i 

förskolan (Lindström och Pennlert 2012). Dessa så kallade ramfaktorer kan både ge 

möjligheter men också begränsa pedagoger och barn, skriver Långström och Viklund (2006). 

Vidare skriver de att ramfaktorerna vanligen brukar delas in i yttre- och inre ramfaktorer. De 

yttre ramfaktorerna omfattas av stat och kommun. Här handlar det om ideologiska, 

ekonomiska och juridiska ramar för skolverksamheten.  

 

Inre ramfaktorer regleras av kommunerna, de enskilda skolorna, arbetslagen och pedagogen 

själv, menar Långström och Viklund (2006). Dessa faktorer handlar om tid, pengar, skolans 

ledning och organisation, lokaler, val av arbetsformer, material, men också om kulturer, 

barnen och föräldrarna, pedagogerna och annan personal. Lindström och Pennlert (2012) 

skriver att allt fler arbetsuppgifter läggs på lärare, men lyfter samtidigt frågan om hur mycket 

tid och resurser det egentligen finns till planering, utvärdering, reflektion och 

kompetensutveckling? Vidare menar de att ekonomin kan påverka på en mängd sätt, i allt 

ifrån möjligheter att anställa personal till att köpa in olika typer av material. Ansvaret för 

organisationen av förskolan kan se olika ut från kommun till kommun. Det handlar om att 

”hantera interna frågor om makt, demokrati, ekonomi och information till alla anställda”, 

menar Lindström och Pennlert (2012:47). I förskolan möts många gånger barn med olika 

kulturella bakgrunder, samtidigt som en mängd utbildningskulturer har utvecklats i 

verksamheter som ska samverka med varandra. Den fysiska miljön, både inne och ute, 

påverkar både barn och pedagoger på många olika sätt i vardagen. Gruppstorleken blir 

betydande för hur mycket tid pedagogen kan ägna det enskilda barnet samt för valet av 

arbetsmetoder. Vidare menar Lindström och Pennlert (2012) att även samverkan med 

föräldrar kring barns utveckling och lärande är betydelsefullt och förutsätter ömsesidig 

respekt. De framhåller även välutbildad och engagerad personal som en förutsättning för 

förskolans kvalitet. 
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Förskollärarens förhållningssätt och barnsyn och dess inverkan på barnet 

 

Dahlberg, Moss och Pence (2001:67) menar att det finns många barn och många barndomar, 

och varje barn och barndom konstrueras av hur vi ”förstår barndomen och vad barn är och 

borde vara”. Vidare menar de att ”pedagogiskt arbete är en produkt av vem vi tror det lilla 

barnet vara” (Dahlberg, Moss & Pence 2001:81). Genom språket skapar och omskapar vi 

ständigt diskursen ”barnet” och det blir därför ytterst viktigt med diskussioner om vad ett barn 

är samt hur pedagogen och arbetslaget ska förhålla sig till detta i relation till aktiviteter inom 

den pedagogiska verksamheten (Dahlberg, Moss & Pence 2001). Lenz Taguchi och Åberg 

(2005) framhåller också att vi vuxna måste bli varse vårt eget förhållningssätt och medvetna 

om att vi är viktiga förebilder, inte minst i arbetet med barns förståelse och respekt för de 

rättigheter och skyldigheter som gäller i ett demokratiskt samhälle. Lundström (2011) skriver 

att pedagogers förhållningssätt också kan vara avgörande för hur individen kan få tillträde till 

och känna samhörighet med gruppen. 

 

Föreställningar om barnet som person och hur barn definieras, har betydelse för den omsorg 

och det bemötande som de får. Ska vi betrakta barn som personer, förutsätter det respekt för 

barnet och för barnets värdighet, menar Hundeide (2010). På samma sätt måste pedagoger 

analysera vad kunskap kan vara och vilka förutsättningar för barns lärande som olika 

förhållningssätt uttrycker (Johansson 2005, se även Lundström 2011; Doverborg et al. 2010). 

Mårdsjö Olsson (2010) menar att pedagogers fysiska och psykiska närvaro och lyhördhet är 

en förutsättning för barns lärande. Det handlar om att kunna bemöta barn på deras egna 

villkor och bidra till deras lärande genom att vara tillgänglig för dem här och nu. 

  



 

10 

 

3. Metod 
 

Examensarbetet är begränsat till ett kvalitativt insamlat material i form av fem individuella 

intervjuer. Under denna del kommer jag att redogöra för valet av metod, urval och 

informanter samt beröra frågor om etik i anslutning till humanistisk- och 

samhällsvetenskaplig forskning. Vidare diskuterar jag valet av metod i ett sista avsnitt. 

 

 

Intervjuer 

 

Att lyssna på kollegors berättelser har länge varit ett vardagligt sätt för förskollärare att 

tillägna sig kunskaper utifrån andras erfarenheter som man sedan kan ha nytta av i sin egen 

praktik (Löfgren 2014:144). 

 

En intervju är en specifik form av samtal och samspel, menar Fägerborg (1999). Intervjuer ger 

människor möjligheten att tala om sig själv och reflektera. Hon väljer att definiera en intervju 

på följande sätt: ”... en kommunikationsform där någon berättar och besvarar frågor som ställs 

av en annan person och där det sagda registreras i någon form” (Fägerborg 1999:57). Vidare 

menar hon att kärnan i intervjun är själva mötet och att en intervju är ett särskilt slags samtal 

som görs i ett bestämt syfte. Det är viktigt att komma ihåg att intervjuer är ett situationsbundet 

material, en gemensam social konstruktion, där påverkan av yttre faktorer påverkar 

materialets karaktär (Fägerborg 1999:58ff). Hur personlig kan forskare egentligen vara för att 

kunskapen som senare framställs ska ses som vetenskap? Det är ofta svårt att separera 

värderingar och vetenskap, även om man som forskare försöker ställa sig objektiv till det man 

studerar, genom att frigöra sig från sina egna värderingar. Ehn och Klein (1994) menar dock 

att man aldrig kan beskriva verkligheten utan att själv påverka den. 

 

Att arbeta med intervjuer blev ett tämligen självklart metodval, med tanke på mitt syfte och de 

frågor jag sökte svar på (jfr Trost 2005; Fägerborg 1999; Eliasson 1995). I denna studie är det 

förskollärarnas egna tankar och arbetssätt som är det intressanta. Fägerborg (1999) skriver att 

intervjuer, till skillnad från exempelvis enkäter, brukar benämnas som kvalitativt material och 

erbjuda möjligheter att gå på djupet genom frågor och följdfrågor samt att uppmuntra 

informanten att berätta mer eller förtydliga det sagda. Både Trost (2005) och Johansson och 

Svedner (2010) påpekar vikten av att lyssna och vara följsam med informanten. De menar att 

frågor måste få komma naturligt som följder av svaren, vilket kan innebära att ordningen på 

frågorna som ställs inte blir enhetliga för alla intervjuer. Den kvalitativa intervjun är nämligen 

inte detsamma som en muntligt genomförd enkät med fasta svar. Författarna lyfter även fram 

risken med att intervjuer kan komma att bli osystematiska samtal utan struktur och menar på 

att den kvalitativa intervjun handlar om en ”balansgång mellan dessa faror” (Johansson & 

Svedner 2010:31). 

 

Jag har använt mig av en intervjuguide (se bilaga 2) som har präglats av så kallad strukturerad 

art, det vill säga att jag mer eller mindre har utgått från en skriven frågelista med öppna 

frågor, där tre övergripande teman fokuserats (jfr Johansson & Svedner 2010). Jag valde en 
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mer standardiserad intervjuform, det vill säga att frågorna mer eller mindre överensstämde i 

samband med samtliga intervjuer. Den mer strukturerade och standardiserade formen av 

intervju valdes med hänsyn till mitt syfte samt för att i ett senare skede kunna redovisa och 

jämföra hur förskollärarna tänker och resonerar kring mitt valda ämne och de olika frågorna. 

 

När det kommer till tillförlitlighet i samband med kvalitativa studier, påpekar Patel och 

Davidsson (2003) vikten av att man studerar rätt företeelse. I mitt fall är det hur förskollärare 

hanterar balansen mellan att ansvara för barngruppen samtidigt som hänsyn ska tas till varje 

enskilt barns omsorg, utveckling och lärande som fokuserats. Begreppet validitet kopplas till 

hela den kvalitativa forskningsprocessen och författarna menar att det är viktigt för validiteten 

att jag som forskare är medveten om och reflekterar över de val som görs i hanteringen av 

informationen samt hur detta kan påverka analysen. Jag har därför eftersträvat en ärlighet 

gällande min förförståelse när det kommer till aktuella förskolor och informanter. Vidare har 

jag försökt åstadkomma en ”inre logik” samt en balans gällande informanternas utsagor, där 

olika delar kan relateras till en meningsfull helhet och där läsaren själv får möjlighet att 

bedöma tolkningens trovärdighet (jfr Patel & Davidsson 2003). 

 

 

Urval och informanter 

 

Tabell 1: Information om informanter 

Namn Yrke År i förskolan Avdelning Personal1 Antal barn2 

Isa Förskollärare 2 3-års 4 17 

Monica Förskollärare 30+ 3-års 4 17 

David Förskollärare 83 Åldersblandad 1-6 4 17 

Annelie Förskollärare 30+ Åldersblandad 1-6 4 17 

Sofie Förskollärare 6 Åldersblandad 1-5 3 17 

 

I tabellen ovan har jag sammanställt information om mina informanter; hur många år de har 

varit verksamma inom förskolan, vilken typ av avdelning de i dagsläget arbetar på, hur många 

som arbetar per avdelning samt hur många barn respektive avdelning har. 

 

Urvalet av informanter till denna undersökning kom att avgränsas till två förskolor belägna i 

en norrländsk kommun. Materialet består i huvudsak av fem enskilda intervjuer med 

förskollärare. Isa och Monica arbetar på en förskola med åldersindelade barngrupper. De 

arbetar ihop i en treårsavdelning. David och Anneli arbetar tillsammans i en åldersblandad 

barngrupp på en annan förskola. Sofie arbetar i en åldersblandad barngrupp på samma 

                                                           
1 Personalen på avdelningarna varierar i tjänst från 100 % till 50 %. På vissa avdelningar består personalen av både 

barnskötare och förskollärare. 
2 Antalet barn i barngrupperna kan variera något från hösttermin till vårtermin. David, Anneli och Sofie tar till 

exempel emot ytterligare ett barn under vårterminen. Det kan också, på grund av långa köer, ibland ske 

överskrivningar med kort varsel. 
3 David har arbetat på aktuell förskola i närmare 1½ år efter utbildningen till förskollärare. David har dock varit 

verksam i förskolan till och från i åtta år, tidigare som barnskötare. 
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förskola som David och Annelie, men på en annan avdelning. En av förskolorna är för mig 

känd sedan tidigare och informanterna har till största delen förvärvats via tidigare personliga 

kontakter. Detta återkommer jag till under Etiska ställningstaganden och Metoddiskussion. 

 

 

Genomförande 

 

Inledningsvis formulerades syfte och frågeställningar, varefter en intervjuguide tog form. 

Innan själva intervjuerna ägde rum fick informanterna ta del av ett informationsbrev, där jag 

tydliggjort studiens syfte samt konkretiserat de forskningsetiska principerna (se bilaga 1). 

Trost (2005) påpekar att det är nog så viktigt att fundera över platsen för själva intervjun. 

Platsen för intervjun fick informanterna själva möjlighet att påverka, inte minst för att 

underlätta deras medverkan. Tre av informanterna intervjuades under arbetstid, medan de 

övriga två intervjuerna utfördes utanför arbetstid. En intervju genomfördes i informantens 

hem, en intervju via telefon och de återstående tre på respektive arbetsplats. Två av 

informanterna fick, efter förfrågan, möjlighet att ta del av frågorna innan själva intervjuerna 

ägde rum. De övriga informanterna fick frågorna på plats. Det märktes dock ingen större 

skillnad gällande intervjusvaren mellan informanterna som fått möjlighet att kika på frågorna 

i förväg eller inte. 

 

Jag valde, efter godkännande från mina informanter, att spela in intervjuerna på Ipad. För att 

lättare komma ihåg och senare leta efter intressanta partier under själva lyssnandet, 

antecknade jag ner den ungefärliga tiden för det sagda på ett separat anteckningsblock under 

intervjuerna. Trost (2005) menar att det finns både för- och nackdelar med att använda sig av 

ljudupptagningar i samband med intervjuer. Detta är också någonting som Fägerborg (1999) 

belyser, även om hon väljer att framhålla fördelarna framför nackdelarna. Fördelarna med 

inspelade intervjuer är att man kan lyssna till tonfall och ordval flera gånger om efteråt. 

Genom att lyssna kan man också lära sig av sina misstag i hur man själv uttrycker sig och 

frågar. Inspelningar kan också bidra till att fokus flyttas över till informanten och inte till att 

hinna anteckna allt som sägs. Nackdelarna med ljudupptagningar är bland annat att det tar tid 

att lyssna igenom dessa (Trost 2005). Vidare går det inte att återskapa mimik och gester. Vid 

transkriberingar försvinner även tonfall, som i vissa avseenden kan vara av stor betydelse. 

Trost (2005) påpekar även att det finns många människor vill inte bli inspelade, vilket jag som 

intervjuare måste respektera. Det finns också de som tycker att fortlöpande anteckningar kan 

verka distraherande. 

 

De enskilda intervjuernas längd beräknades till 45-60 minuter. Intervjuerna kom dock att 

variera i längd rätt rejält, från drygt 20 minuter till närmare två timmar. Intervjuerna som 

genomfördes under arbetstid höll sig inom ramarna för den beräknade iden, medan 

intervjuerna som genomfördes utanför arbetstid kom att bli längre. 
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Etiska ställningstaganden 

 

När man utför studier som involverar andra människor är det av yttersta vikt att man funderar 

över de etiska aspekterna. När allt kommer omkring är det forskaren som har makten att välja 

vilka frågor som ska ställas och att sedan i samband med skriv- och analysarbetet bestämma 

vad som belyses (Ehn & Klein 1994). Man får dock inte glömma bort att de etiska reglerna 

för respekt och hänsyn gentemot andras integritet måste följas, menar Johansson och Svedner 

(2010). ”Hur angeläget ett kunskapstillskott än är måste det vägas mot de konsekvenser som 

kan tänkas drabba undersökningsdeltagare och människor i deras omgivning”, skriver Ehn 

och Klein (1994:51). Vetenskapsrådet (2002) konkretiserar det så kallade individskyddskravet 

i fyra allmänna huvudkrav på forskning; informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Detta innebär bland annat att deltagarna inte får 

föras bakom ljuset gällande undersökningens syfte, deltagandet är frivilligt och kan avbrytas 

när som helst, uppgifter insamlade om enskilda personer får endast användas för 

forskningsändamålet samt att de ska vara säkra på att deras anonymitet skyddas. Samtliga 

informanter har tilldelats fingerade namn och inga namn på förskolor nämns. 

 

Det är av fördel om det skapas en avspänd situation i och med intervjuerna. Småprat innan 

själva intervjun startar kan komma att överbrygga eventuell maktasymmetri åt det ena eller 

andra hållet, menar Fägerborg (1999). Alver och Øyen (1998:119) påpekar dock att ett 

förtroendeförhållande som skapats mellan en forskare och dess informant kan ur ett 

forskningsetiskt perspektiv komma att bli en ”akilleshäl”. Detta kan betyda att informanter 

och personer inom de fält som har studerat kan komma att betrakta forskaren som vän – även i 

forskningsrapporter – vilket kan leda till besvikelse och upprördhet om förväntningarna inte 

uppfylls. Å andra sidan kan forskningsresultaten komma att ”harmoniseras” till de 

förväntningar forskaren tror att informanterna har (ibid.). Jag anser inte att detta har varit 

fallet gällande min framställning, i och med att informanterna förvärvats via tidigare 

personliga kontakter, men jag vill samtidigt visa på svårigheterna att hålla sig objektiv i 

forskningssammanhang samt att det ibland kan vara svårt att bedöma vad man kan plocka ut 

ur en intervju och belysa närmare utifrån ett rent etiskt perspektiv. I samband med kvalitativa 

metoder, till skillnad från kvantitativa, är det viktigt att man försöker eftersträva en öppenhet 

och objektivitet i förhållande till den studerande verkligheten (Alver & Øyen 1998; Eliasson 

1995). 

 

 

Metoddiskussion 

 

Intervju som metod inte är helt bekymmerslös, då det krävs en hel del förarbete för att man 

ska få ut så mycket som möjligt av intervjutillfällena. Intervjuer är en social situation, ett 

möte, där man aldrig kan veta utfallet och hur informanten kommer att svara. Detta är också 

någonting som gör intervjuer otroligt spännande och mångfasetterade. Under intervjuerna har 

jag delvis haft svårt för att distansera mig, eftersom jag bland annat upplevt det som om jag 

haft en förutfattad förståelse för vad informanterna skulle säga, eller att jag nickat och hållit 
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med när de frågat om jag förstått vad de menat. Vet jag egentligen vad de menade, eller är det 

mina förutfattade meningar som får svara för det? Jag har allt eftersom arbetet pågått förstått 

vikten av att fråga varför och be informanterna utveckla sina svar, om man som intervjuare är 

det minsta osäker på eller någotsånär tror sig förstå vad informanterna menar. Vad blir det 

annars för typ av kunskap och vetenskap? Såhär i efterhand undrar jag om resultatet hade sett 

annorlunda ut med ett annat urval. Det har dock varit intressant att ta del av förskollärarnas 

tankar och kunnat jämföra hur mycket de enskilda informanternas utsagor skiljer sig eller inte, 

även om de arbetar på samma förskola eller avdelning. 

 

”Som man frågar får man svar” brukar det heta och jag har av den anledningen funderat en hel 

del över mina frågor (Johansson & Svedner 2010:35). Jag har använt mig av samma frågor 

vid samtliga intervjuer. Såhär i efterhand önskar jag att jag hade fokuserat mer på mina större 

övergripande teman än på att ställa nästa fråga. Många frågor i intervjuguiden (se bilaga 2) 

går in i varandra och det blev efterhand lättare att följa mina informanter i anknytning till 

deras svar, till skillnad från att beta av en fråga efter den andra. Allt för strukturerade 

intervjuer i kvalitativa studiesammanhang kan därför vara till en nackdel, vilket även Trost 

(2005) och Johansson och Svedner (2010) påpekar. Överlag har intervjuerna varit otroligt 

intressanta och stundtals har det varit svårt att hålla tillbaka egna tankar och åsikter. Mina 

egna tankar, som många gånger resulterat i följdfrågor, har dock berikat till djupare samtal. 

 

Inspelade intervjuer är väldigt värdefulla; man kan gå tillbaka till dessa och göra nya analyser 

på helt andra sätt än om man bara har stödanteckningar till sitt förfogande (Fägerborg 1999). 

Tillåtelsen att spela in intervjuerna gjorde mig klart mer avslappnad och mer fokuserad på 

informanten och själva lyssnandet. Jag slapp samtidigt bli stressad över att hinna anteckna allt 

som sades. Telefonintervjun, som även den spelades in på Ipad via högtalarfunktionen i min 

telefon, fungerade över förväntan bra. Jag önskar dock att jag gjort fler mindre anteckningar 

gällande den ungefärliga tiden för det sagda under intervjuerna, för att ytterligare ha förenklat 

transkriberingsprocessen. 

 

Det hade varit intressant att via observationer ta del av förskollärarnas arbete i praktiken, till 

skillnad från att endast fråga om det. Detta kan ses som en begränsning i min studie. 

Samtidigt är det viktigt att komma ihåg att studien inte bedrivits i någon större omfattning och 

att den till största delen fokuserat förskollärarnas tankar och erfarenheter. Jag har dock funnit 

upprepade mönster i mina informanters utsagor, vilka också går att relatera till tidigare 

forskning i ämnet. 
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4. Resultat 
 

Nedan kommer jag att presentera mitt resultat under ett antal rubriker, som i huvudsak har 

kategoriserats utifrån informanternas utsagor i relation till mitt syfte och frågeställningar. 

 

 

Förskollärarnas tankar om omsorg, utveckling och lärande i relation till 

individen 

 

Omsorg i relation till individen framhålls som någonting viktigt. Omsorg handlar enligt 

informanterna om lyhördhet och att möta varje barn ”här och nu”. Det handlar om att må bra, 

känna sig trygg, ha kul, trivas och att få vara den man är. Monica påpekar att omsorg fått ”en 

dålig klang” och flera informanter menar att fokus på omsorg har övergått till ett mer fokus på 

utveckling och lärande. Både Monica och Sofie menar dock att barnet måste ha ”grunden”, 

med trygghet och omsorg, för att lärandet ska fungera bra. ”Är jag otrygg, är jag olycklig, är 

jag, har jag andra ’problems’, så har jag ju svårare att ta in även lärandet”, säger Monica. 

Sofie förklarar att: ”Har man en bra omsorg i verksamheten, så har man också trygga barn och 

då går det lättare att utveckla dom i (…) i normer och normerfrågorna och sådär.” 

 

Vidare menar Sofie att om inte grunden med trygghet och omsorg finns där, så blir ”vårt jobb 

som förskollärare svårare”. David och Anneli anser att alla barn ska få den omsorg de 

behöver, men menar samtidigt att ”alla är olika” och att omsorgen därför också kan se olika 

ut. David uttrycker också att det ibland kan uppstå svårigheter med att tillgodose allas behov, 

men påpekar samtidigt att ”det är ju vårat uppdrag” att göra det. Anneli framhåller det 

positiva med att arbeta i en åldersblandad barngrupp och menar på att de små barnen behöver 

mer omsorg än de större, men att de större barnen kan ha lättare att få omsorg i en blandad 

grupp. Hon tänker att det kanske är mer fokus på lärande i en femårsgrupp, vilket kan minska 

fokus på omsorgsbiten. I en blandad grupp kan dock de små få tillgång till mer lärande, i och 

med de större barnen, liksom de stora barnen kan få tillgång till mer omsorg, i och med de 

yngre barnen på avdelningen. 

 

När det kommer till utveckling och lärande menar mina informanter att det är någonting som 

”sker hela tiden”, både i det stora och i det lilla. Det handlar om att anpassa verksamheten och 

att vara lyhörd, så att pedagogerna till exempel inte avbryter barnet i det lärande som sker just 

nu. Det utforskande och undersökande som barnen ägnar sig åt är liksom behovet av omsorg 

någonting som kan se väldigt olika ut; man måste se till alla barn och vad just det enskilda 

barnet behöver. Anneli förklarar att de på deras avdelning har delat upp barngruppen bland 

pedagogerna och alltså ansvarar för och fokuserar extra mycket på några barn, så kallade 

”ansvarsbarn”. 

 

Då tittar jag ju lite extra på dom, så vet jag att hon behöver det mer, han behöver det lite 

mer, hon behöver det åsså i förhållande då till gruppen, då kan man liksom fixa in det. (---

) fast det är individen … som har gjort att vi har börjat göra det (Anneli, 2014-11-18). 
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Isa relaterar lärandet till barngruppen mer än till den enskilda individen. Hon menar dock att 

lärande också kan vara någonting individuellt, där man sitter en och en och får ”hålla på” i sin 

takt. 

 

 

Förskollärarnas tankar om omsorg, utveckling och lärande i relation till 

barngruppen  

 

Mina informanter framhåller omsorg som en viktig del i arbetet, oavsett om det gäller i 

relation till individen eller barngruppen. Omsorg i relation till barngruppen relateras till hur 

barnen är mot varandra och hur man är en bra kompis. Det handlar om att alla ska må bra och 

att gruppen mår bra. Monica understryker den sociala och empatiska kunskapen som extra 

viktig för barnen att lära sig. Individen i sig får dock inte ”ta så mycket plats” på bekostnad av 

gruppen, menar hon. Som pedagog måste man se till att omsorgen når alla. Vi pedagoger är 

också viktiga genom att vi kan hjälpa barnen att sätta ord på känslor och andra sociala 

signalerar. Mat, sömn, vila, torra blöjor räknas också in till omsorgen, menar David. 

 

Flera informanter relaterar lärandet till de planerade aktiviteterna i verksamheten, exempelvis 

samlingar, skapande aktiviteter och rörelse. Dessa aktiviteter innehåller oftast ett lärande som 

alla barnen i gruppen får ta del av. Barnen tittar, inspireras och tar efter varandra. Lärandet 

sker i mötet med varandra, materialet och miljön. Det är återigen den trygga grunden som 

också betonas i anslutning till gruppens utveckling och lärande. Vidare framhålls glädjen och 

en lust och glädje att vilja lära sig. Sofie förklarar att alla inte lär sig på första försöket och att 

en del barn behöver mer tid och måste få prova flera gånger för att de ska ha lärt sig. Hon 

framhåller också processen och inte produkten som det viktiga och menar att samma tanke 

kan ta olika vägar. Anneli tycker att man utgår från individen i skapandet av normer och 

regler för gruppen: ”För skulle man inte ta tag i individen, då skulle det inte bli en grupp.” 

 

 

Arbetet med fokus på individen 

 

I arbetet med fokus på det individuella barnet nämner flera informanter vikten av att dela upp 

barngruppen. Isa illustrerar detta på följande vis: 

 

Uteleken är ju oftast fri, den är inte styrd alls och då kan man mer observera vad dom 

(barnen) gör, att titta på dom enskilt då. Men annars är det dom där tillfällena, när dom har 

möjlighet att va i en mindre grupp och få lite utrymme (Isa, 2014-11-05). 

 

Att organisera arbetet efter det enskilda barnets behov är också någonting som poängteras. 

Detta kan dels göras via en ”inventering” den första tiden det enskilda barnet vistas på 

förskolan eller i dialog med föräldrar och kollegor, menar David och Monica. Behoven är 

dock någonting som kan förändras och se olika ut under olika tider. Individuella behov kan 

också komma att bli gruppens behov. Här lyfts åldersblandade familjegrupper fram som 
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bättre, i och med att man då får följa barnen en längre tid, till skillnad från att arbeta i 

åldershomogena barngrupper. Isa och Monica förklarar hur de i vissa aktiviteter 

uppmärksammar ett barn i taget. Barnet i fråga fokuseras då lite extra under en veckas period 

och får genomföra upprop i samband med samling, välja sånger, hämta matvagnen, hjälpa till 

med dukningen och så vidare. 

 

 

Arbetet med fokus på gruppen 

 

När det kommer till arbetet i relation till gruppen, är det än en gång mindre grupper som 

poängteras. Isa framhäver utemiljön och utflykterna till skogen som betydande, inte minst när 

det kommer till att vara fler. Mycket för enskilda barn måste kanske organiseras om så att det 

anpassas till barngruppen, menar Anneli. 

 

Idag sa vi det: Han måste få komma in först, så att han får tid på sig att i lugn och ro klä av 

sig, så att han inte behöver sitta (…) vi ska sitta och vänta på han på samlingen innan han 

är klar. Men får han gå in först, klä av sig, då hinner han (---) För gruppen blir ju tokig om 

dom ska vänta på den individen (Anneli, 2014-11-18). 

 

Monica poängterar att de enskilda personligheterna måste få finnas, men att de alltid måste 

förhålla sig till gruppen. Vidare menar hon att det är vårt ansvar att se till att: ”Vad jag än har 

för problem som individ, så ska inte det få gå ut över att jag gör illa någon i gruppen.” I frågor 

kring hur förskollärare arbetar med gruppen understrykas än en gång vikten av att vara en 

”bra kompis” samt att pedagoger är viktiga förebilder. På Isa och Monicas avdelning arbetar 

de med en aktivitetstavla på eftermiddagarna, där barnen bland annat får stanna upp, hålla 

fokus och träna sitt tålamod i olika aktiviteter. Att kunna vänta på sin tur är någonting som 

berör både individ och grupp, menar de. Vid dessa stunder kan pedagogerna också styra och 

”fösa” ihop de barn som kanske inte brukar leka med varandra och placera sig strategiskt i 

relation till de som kanske behöver mer stöttning. Lugn och ro framhålls som viktigt i relation 

till alla barns trivsel och möjlighet till utveckling. David förklarar att man med hjälp av olika 

typer av material, till exempel TRAS (Tidig Registrering Av Språkutveckling) och MIO 

(Matematik Individen Omgivningen), kan se till varje barn så att de inte faller mellan stolarna. 

Detta material börjar användas från och med två års ålder. 

 

 

Individen och gruppen 

 

Överlag menar mina informanter att det individuella barnet har väldigt stor betydelse för 

barngruppen och vise versa. Sofie påpekar till exempel att individen skapar dynamiken och 

för in väldigt mycket i gruppen, samtidigt som gruppdynamiken kan stärka individen. Hon 

menar också att ingen dag heller är den andra lik och att barnen lär sig nya saker om varandra 

hela tiden, vilket också påverkar gruppdynamiken. Individen måste alltid anpassas till 

gruppen; ”jag är ju en del i den här, jag är lika viktig som alla andra, men jag ska inte ta 

över”, menar Monica. David nämner till exempel att barnen är ”jättebetydelsefulla” för 
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varandra, inte minst gällande kompisar, och att barngruppen kan fungera som en ”tredje 

pedagog”. Han anser att de äldre barnen på avdelningen fungerar som förebilder för de yngre.  

 

En individ kan också påverka hela gruppen. ”Kommer det in en… som rör om hela 

barngruppen, så påverkar det ju alla som individer”, menar Isa. Några pedagoger berättar att 

det inte sällan finns individer som tar över och tar mer tid, vilket man ständigt måste förhålla 

sig till. En stökig och orolig grupp kan för det enskilda barnet skapa orolighet och otrygghet. 

Det handlar då om att hitta olika strategier i arbetslaget för att hantera detta, för individens 

och gruppens bästa.  

 

Har man flera barn som pekar åt olika håll, då blir ju barngruppen väldigt orolig och väldigt 

svårhanterlig. (---) Gruppen mår ju inte heller bra om man håller på och tjatar på andra barn 

(Anneli, 2014-11-18).  

 

I samband med några intervjuer lyfte pedagogerna fram de ”tysta barnen”, de barn som 

kanske inte gör så mycket väsen av sig. 

 

Och det är inte alltid att man kanske… hinner se det, särskilt inte om det är dom här tysta… 

tillbakadragna asså… försiktiga som inte säger eller signalerar hur dom egentligen 

uppfattar och hur dom känner och hur dom mår (Isa, 2014-11-05). 

 

Informanterna framhöll dock att tystlåtna barn inte behöver vara någonting negativt. De 

betonar samtidigt att det är ”jätteviktigt” att påminna sig om att se alla, så att alla får 

bekräftelse och det de behöver. I samråd med varandra i arbetslaget och med föräldrar kan 

man skapa sig en bättre bild av enskilda barn. 

 

 

Ramfaktorernas påverkan i det dagliga arbetet med att balansera individ 

och grupp 

 

Samtliga förskollärare hade en hel del att säga om ramfaktorernas påverkan i det dagliga 

arbetet. Tid, gruppstorlek, personal och ekonomi har enligt mina informanter störst påverkan 

på i det dagliga arbetet, inte minst när det kommer till att hantera balansen mellan individ och 

grupp. Gruppstorleken i förhållande till för små lokaler samt föräldrar och deras åsikter om 

vad just deras barn behöver är också någonting som påverkar arbetet, menar flera informanter. 

De flesta anser att alla ramfaktorer går in i varandra och påverkar i någon form, men att 

avsaknaden av tid många gånger påverkar arbetet negativt. David uttrycker det såhär: 

 

Det är ju framför allt tid känner jag, att ibland så känner man ju att det finns ju inte den 

tiden som man skulle vilja ha och som man skulle behöva. Å den går ju som in i personal, 

att har vi mer personal så skulle vi ha mer tid att kunna hjälpa och stödja alla efter det dom 

behöver. (…) Å sen går ju den (personal) in i gruppstorlek också, ja mena… Mindre barn 

skulle ju, då skulle ju alla barn få mer, mer tid. Så att, dom går ju som in i varandra (David, 

2014-11-17, mitt tillägg). 
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David menar att man ibland kanske måste hjälpa barnen mer än vad de behöver och att de 

skulle utvecklas mer av att få göra det själva: ”… men… då tar det för lång tid, så det, det 

funkar inte.” 

 

I relation till gruppstorlek, personal, och ekonomi framhåller Sofie att: 

 

Det är nästan på gränsen att man är för lite när man har 17-18 barn på tre till exempel, om 

man ska se det utifrån våran barngrupp just nu. (…) Får man ner det till 15 barn på tre då 

tror jag det är mycket lättare, men 18 då skulle man nästan varit tre och en halv, fyra 

heltids(tjänster)… Men det finns ju inte ekonomi för det (Sofie, 2014-11-29, mitt tillägg). 

 

I samband med stora barngrupper och lite personal blir det allt mer ”förvaring” och 

”masslussning” och inte den pedagogiska verksamhet som förskolan egentligen ska 

tillhandahålla. Anneli framhåller också att frånvaro av ordinarie personal och många vikarier 

påverkar gruppen ”jättemycket”. 

 

Isa och Monica berättar att dagen är väldigt strikt uppdelad rent tidsmässigt, vilket ofta 

påverkar arbetet till det negativa. De fasta klockslagen måste hållas för att det ska fungera. De 

efterlyser mer tid, inte minst när det kommer till barns lek och menar på att leken inte alltid 

får utrymme. Tiden påverkar även möjligheterna till all dokumentation och utvärdering som 

ska göras. De menar att det ställs allt högre krav på förskolepersonalen kring vad som ska 

göras och hinnas med, men samtidigt erbjuds det inga extra resurser för det.  

 

Enorm slitning mellan va man klarar av att göra och vad man hinner på grund av… framför 

allt, ja men, barngrupp: För det är stora grupper, det är lite personal, det är lite tid och det 

är enormt mycket som man förväntas ska göra (Isa, 2014-11-05). 

 

Personalen i form av arbetslaget lyfts också fram som betydande för arbetet; att ständigt föra 

en dialog inom arbetslaget och att respektera varandra och varandras åsikter. Monica 

framhåller att ”grundsynen, hur man ser på etiska frågor och sånt där, det kan ju vara viktigt”, 

men påpekar samtidigt att det är jättebra att ”vi brinner för olika saker som vi är bättre på i 

olika arbetslag”. 

 

Flera informanter betonar att individ och grupp många gånger går in i varandra och att det 

ständigt handlar om en balans. Denna balans framhålls dock som en ständig avvägning samt 

många gånger svår att hitta, inte minst i relation till olika ramfaktorer och stress. Situationer 

som bedöms som extra ”svåra” är framför allt övergångssituationerna, från en aktivitet till en 

annan. Flera informanter nämner övergångarna från inne till ute eller ute till inne med på- och 

avklädningar av många barn som svåra. David menar att det är svåra val som man måste göra 

varje dag: ”Ska jag hjälpa det här barnet så att han kommer sig ut eller ska jag gå och hålla 

koll på övriga barngruppen?” Anneli resonerar också om övergångar och vikten av tydlighet: 
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Om man liksom inte har organiserat hur man har tänkt. (…) Då tänker man varken på 

individen eller gruppen (---) Övergångar kan vara väldigt sådära… att det blir kaotiskt, för 

då vet inte barnen var dom ska för man har inte varit tillräckligt tydlig. Tydlighet och 

struktur är ju liksom A och O när det gäller sånna här saker… att veta vad dom ska göra. 

Det går aldrig att vara nog tydlig (Anneli, 2014-11-18). 

  



 

21 

 

5. Analys och diskussion  
 

 

Slutsatser 

 

Med utgångspunkt i resultaten framhålls omsorg som en viktig del i arbetet, oavsett om det 

gäller i relation till det individuella barnet eller barngruppen. Alla barn är olika och därför kan 

också behoven för omsorg, utveckling och lärande se olika ut. Förskollärarna anser att det 

handlar om att anpassa verksamheten efter det enskilda barnet och barngruppens behov, så att 

barnen får vad de behöver. I dialog med kollegor och föräldrar kan förskollärarna skapa sig en 

bättre bild av enskilda barn. I relation till barngruppen framhåller förskollärarna vikten av hur 

man är mot varandra och att vara en ”bra kompis”. Förskollärarna påpekar att individ och 

grupp många gånger går in i varandra och att det individuella barnet har väldigt stor betydelse 

för barngruppen och vise versa. Individen måste dock anpassas till gruppen, så att ingen tar 

över. Mina slutsatser är att en god kommunikation, främst med kollegor, skapar 

förutsättningar och strategier för att anpassa verksamheten efter det enskilda barnet och 

barngruppen. Vidare utläser jag att det är viktigt för barn att lära sig visa hänsyn till andra i 

sin omgivning samt att individen bara kan vara individuell i den mån det inte blir ogynnsamt 

för gruppen. 

 

Utveckling och lärande påpekas vara någonting som pågår hela tiden, både i det stora och i 

det lilla. Det framkommer att fokus på omsorg har övergått till ett mer fokus på utveckling 

och lärande, men att den viktiga grunden med trygghet och omsorg skapar viktiga 

förutsättningar för utveckling och lärande. Min slutsats är att barns utveckling och lärande 

fungerar sämre där omsorg och trygghet inte står i förgrunden. 

 

Utifrån resultaten utläses att ramfaktorerna tid, gruppstorlek, personal och ekonomi har störst 

påverkan i det dagliga arbetet. Mina slutsatser är att frånvaron av tid, för stora barngrupper i 

relation till för lite personal och för dålig ekonomi samt stress i övergångarna från en aktivitet 

till en annan, försvårar det dagliga arbetet med att hantera balansen mellan individ och grupp. 

 

 

Analys av resultat 

 

Mina informanter framhåller omsorg som en viktig del i arbetet, oavsett om det gäller i 

relation till det individuella barnet eller barngruppen. De nämner att det handlar om lyhördhet 

och att möta varje barn ”här och nu”. Diderichsen (refererad i Pramling 1993:52) menar att 

omsorg i relation till förskolan innebär att vara uppmärksam på barnet samt vara känslig, 

lyhörd och empatisk för och i situationer. Mårdsjö Olsson (2010) skriver i likhet med detta att 

pedagogers fysiska och psykiska närvaro och lyhördhet är en förutsättning för barns lärande. 

Det handlar om att kunna bemöta barn på deras egna villkor och bidra till deras lärande 

genom att vara tillgänglig för dem. 
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I resultatet framkommer det att fokus på omsorg har övergått till ett mer fokus på utveckling 

och lärande, men att den viktiga grunden med trygghet och omsorg skapar viktiga 

förutsättningar för barns utveckling och lärande. Vallberg Roth (2011) skriver i likhet med 

detta att det i den reviderade utgåvan av läroplanen (Skolverket 2010a) finns ett tydligt fokus 

på lärande, vilket i sin tur kanske kan tolkas i linje med en samhällsutveckling med 

kunskapsdriven tillväxt. Lundström (2005) och Skolverket (2013) påpekar, likt mina 

informanter, vikten av trygghet i barngruppen och att hur en lärare bemöter och lär barnet att 

anpassa sig till gruppen, ger förutsättningar för det enskilda barnets känsla av trygghet och 

samhörighet i en gruppgemenskap. Skolverket (2013:24) skriver att: ”Ett barns självkänsla 

kan stärkas om det känner sig tryggt och har utvecklat tillit till de andra barnen och de vuxna. 

Självkänslan påverkar i sin tur barnets förmåga att lära.” 

 

Johansson (2005) och Skolverket (2010a) framhåller att förskolans verksamhet bygger på det 

kollektiva och att verksamheten går ut på att barn och vuxna skapar, leker, upptäcker och 

utvecklas och lär tillsammans. Mina informanter framhåller att lärandet sker i mötet med 

varandra, materialet och miljön. Askland och Sataøen (2003) menar i likhet med detta att 

lärandet sker genom att delta i handlingar tillsammans med andra. Kärrby (2000:4) menar att 

individen får ”näring” i den kollektiva kontexten och Lundström (2011) skriver att barns olika 

kompetenser också kan ses som en tillgång för gruppen. En informant relaterar lärandet till 

barngruppen mer än till den enskilda individen. Hon menar dock att lärande också kan vara 

någonting individuellt. Johansson (2005) påpekar i likhet med detta att lärandet är individuellt 

och att det enskilda barnet måste göra kunskapen till sin egen. 

 

I resultatet påpekar mina informanter den sociala och empatiska kunskapen och arbetet med 

normer och normerfrågor som extra viktigt. Vidare framhålls vikten av att barnen får lära sig 

att vara ”en bra kompis” samt att pedagoger är viktiga förebilder. Läroplanen (Skolverket 

2010:4) framhåller i likhet med detta att: ”En viktig uppgift för förskolan är att förankra 

respekt för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande demokratiska värderingar som 

det svenska samhället vilar på.” Lenz Taguchi och Åberg (2005) framhåller också att vi vuxna 

måste bli varse vårt eget förhållningssätt och medvetna om att vi är viktiga förebilder, inte 

minst i arbetet med barns förståelse och respekt för de rättigheter och skyldigheter som gäller 

i ett demokratiskt samhälle. 

 

Mina informanter framhåller att det ständig sker en avvägning och balansgång gällande 

individ och grupp i det dagliga arbetet. Lundström (2011:106) skriver likt detta att det ständigt 

finns en avvägning mellan det individuella och kollektiva och benämner förskolebarnet som 

ett ”individuellt kollektivt barn”. Utifrån informanternas utsagor går det att utläsa att 

individen är viktig för barngruppen och vise versa, men individen får samtidigt inte ta för 

mycket plats på bekostnad av gruppen. Lundström (2011) påpekar att individen och gruppens 

olika behov och intressen kan stå i konflikt med varandra, vilket också förskollärarna i studien 

påpekar. Johansson och Pramling Samuelsson (refererad i Lundström 2011:102) menar dock 

att denna konflikt kan ses som ”en del i och förutsättningar för individens sociala utveckling”.  
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I arbetet med fokus på det individuella barnet och barngruppen nämner flera informanter 

vikten av att dela upp barngruppen i mindre grupper. Doverborg et al. (2010:16) påpekar likt 

detta att barn lär bättre i mindre grupper med erfarna lärare, eftersom det skapar ”möjligheter 

till interaktion och samspel, ömsesidigt språkande, barninitierat lärande, utforskande och 

problemlösning”. Även Lindström och Pennlert (2012) framhåller vikten av en välutbildad 

och engagerad personal som en förutsättning för förskolans kvalitet. Skolverket (2013) 

framhåller dock att det inte finns någon bestämd gruppstorlek eller personaltäthet som är 

optimal i alla sammanhang, men påpekar vikten av att anpassa detta till de förutsättningar som 

råder i varje förskola. 

 

Samtliga informanter menar att det finns olika ramfaktorer som påverkar det dagliga arbetet. 

Ramfaktorerna tid, gruppstorlek, personal och ekonomi har enligt mina informanter störst 

påverkan i arbetet, inte minst när det kommer till att hantera balansen mellan individ och 

grupp. De menar också att ramfaktorerna många gånger går in i och påverkar varandra i 

någon form. Långström och Viklund (2006) skriver i likhet med detta att ramfaktorer både 

kan skapa möjligheter men också begränsa pedagoger och barn. Informanterna beskriver 

tydligt hur vissa, främst inre, ramfaktorer kan komma att begränsa dem i deras arbete. 

Lindström och Pennlert (2012) skriver att allt fler arbetsuppgifter läggs på lärare, men lyfter 

samtidigt frågan om hur mycket tid och resurser det egentligen finns till planering, 

utvärdering, reflektion och kompetensutveckling? Vidare menar författarna att gruppstorleken 

blir betydande för hur mycket tid pedagogen kan ägna det enskilda barnet samt för valet av 

arbetsmetoder. Även ekonomin kan påverka på en mängd sätt, i allt ifrån möjligheter att 

anställa personal till att köpa in olika typer av material (ibid.). 

 

Några informanter efterlyser till exempel mer tid när det kommer till barns lek och menar på 

att leken inte alltid får utrymme. Tallberg Broman (1995) skriver att Fröbel inspirerade till ett 

helt nytt sätt att tänka i relation till lek och dess betydelse för barnets utveckling. Leken skulle 

ges tid, utrymme och stimulans, dels vara fri, dels utövas under den vuxnes ledning. Både 

Lundström (2011) och Tallberg Broman (1995) skriver att vi än idag kan se spår av Fröbels 

tankar och pedagogik i förskolans dagliga verksamhet. Läroplanen för förskola (Skolverket 

2010a) är ett tydligt exempel på där vi kan se att tankar om den viktiga leken står sig än idag: 

”Leken är viktig för barns utveckling och lärande” (Skolverket 2010a). 

 

 

Diskussion 

 

Syftet med denna studie var att undersöka hur förskollärare hanterar balansen mellan att 

ansvara för barngruppen samtidigt som hänsyn ska tas till varje enskilt barns omsorg, 

utveckling och lärande. Inledningsvis nämnde jag att förskollärare alltid, mer eller mindre 

medvetet, måste göra dagliga val baserade på individ och kollektiv. Individualiserings-

processen i samhället har gjort att fokus förflyttats allt mer till det enskilda barnet (jfr 

Vallberg Roth 2011). Jag anser dock att det kollektiva många gånger går före det individuella. 

Så kanske det också måste få vara, i och med att förskolan i grunden bygger på en kollektiv 

verksamhet(?) Detta fokus på individen har också fört med sig ett ansvar, det vill säga att det 
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enskilda barnet har ett större ansvar att i samspel med omgivningen utveckla kunskap och ta 

ansvar för sitt livslånga lärande (Vallberg Roth 2011). Johansson (2005) menar liknande att 

läroplanen för förskola (Skolverket 2010a) tydliggör ett perspektiv på kunskap och lärande, 

där barnet har en aktiv del i att mot bakgrund av erfarenheter i olika sammanhang i och 

utanför förskolans värld, utveckla kunskap. Jag vill i anknytning med detta, likt Dahlberg, 

Moss, och Pence (2001:81), mena på att ”pedagogiskt arbete är en produkt av vem vi tror det 

lilla barnet vara”. Det blir viktigt med diskussioner om vad ett barn är samt hur pedagoger och 

arbetslaget ska förhålla sig till detta i relation till aktiviteter inom den pedagogiska 

verksamheten. Föreställningar om barnet som person och hur barn definieras, har betydelse 

för den omsorg och det bemötande som de får. I resultatet lyfter förskollärarna fram vikten av 

att i dialog med kollegor och föräldrar skapa sig en bättre bild av det enskilda barnet, för att 

senare kunna anpassa verksamheten efter det enskilda barnets, men också barngruppens 

behov. På samma sätt måste pedagoger analysera vad omsorg och kunskap är och kan vara 

och vilka förutsättningar för barns lärande som olika förhållningssätt uttrycker (jfr Johansson 

2005). 

 

Pedagogik och omsorg har länge varit grundläggande inslag i förskolans verksamhet. Idag 

fokuseras det dock mer på lärande än tidigare, vilket har medfört att det många gånger har 

skapats motsättningar mellan lärande och omsorg (jfr Hartman 2005). Måste det ena vara 

viktigare än det andra? Dessa motsättningar har kanske delvis sitt ursprung i den historiska 

synen på utbildning; någonting som skulle öka kunskapsnivån hos befolkningen och 

möjliggöra en demokratisering och skapa möjligheter till en ny och bättre framtid (Tallberg 

Broman 1995)? Det är heller inte konstigt att omsorg och pedagogik under lång tid setts som 

”konkurrerande funktioner” med tanke på att den tidigare förskolan, med fokus på 

barnomsorg, länge låg under Socialstyrelsens tillsyn (Hartman 2005). Personligen anser jag 

det värt att ifrågasätta på vilket sätt utveckling och lärande betonas framför omsorg, inte minst 

i anslutning till förskollärarnas utsagor beträffande omsorgens betydelse för just utveckling 

och lärande. Jag undrar därför om omsorgen nedvärderas lärandet i och med att förskolan nu 

ska ses som en integrerad del av skolväsendet? Doverborg et al. (2010) menar att förskolan är 

som mest effektiv när omsorg och lärande blir ett och jag vill likt mina informanter mena på 

att omsorgen är viktig för alla barn samt att en trygg och bra omsorg i gruppen skapar bättre 

förutsättningar för det individuella lärandet. ”Vi lär genom att delta i handlingar tillsammans 

med andra”, skriver Askland och Sataøen (2003:222). Barngruppen skapar förutsättningar för 

det enskilda barnet och Skolverket (2013) betonar att barnets självkänsla kan stärkas om det 

känner sig tryggt och har utvecklat tillit till de andra barnen och de vuxna, vilket i sin tur 

påverkar barnets förmåga att lära. Mina resultat lyfter i likhet med detta betydelsen av en 

trygg grupp samt att de enskilda barnen i barngruppen är viktiga för varandra, inte minst i 

koppling till utveckling och lärande. En stökig och orolig grupp kan dock för det enskilda 

barnet skapa motsatt effekt. Förskollärarna måste då i dialog och via olika strategier hantera 

detta, för individens och gruppens bästa. 

 

Något som gör mig beklämd är informanternas berättelser om för stora barngrupper i relation 

till för lite personal. Doverborg et al. (2010) påpekar att barn lär bättre i mindre grupper med 

erfarna lärare. Skolverket (2013) framhåller att det inte finns någon bestämd gruppstorlek 
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eller personaltäthet som är optimal i alla sammanhang. Jag vill dock, utifrån mina 

informanters utsagor, mena på att personalen bedriver verksamheterna utifrån de 

förutsättningar de har, men att dessa är långt ifrån optimala. Frånvaron av tid, för stora 

barngrupper i relation till för lite personal och för dålig ekonomi samt stress försvårar det 

dagliga arbetet med att hantera balansen mellan individ och grupp. Stressen över att inte hinna 

med eller att inte räcka till uttrycks tydligt av förskollärarna, liksom den ständiga efterfrågan 

av ”mer tid”. Jag anser att denna stress absolut kan påverka hur tillgängliga pedagogerna är 

och vilken typ av omsorg hon eller han blir medskapare av. Jag vill mena på att detta i sin tur 

kan påverka barnets utveckling och lärande (jfr Diderichsen refererad i Pramling 1993:52; 

Sommer, Pramling Samuelsson & Hundeide 2011). 

 

Mina informanter framhåller främst vikten av de inre ramfaktorerna som hinder i deras arbete, 

men jag vill samtidigt understryka betydelsen av de yttre ramfaktorernas påverkan. Långström 

och Viklund (2006) menar på att dessa yttre faktorer handlar om ideologiska, ekonomiska och 

juridiska ramar för skolverksamheten. Jag vill mena på att dessa yttre ramfaktorer i mångt och 

mycket styr de inre ramfaktorerna, inte minst i anknytning till ekonomiska frågor; hur mycket 

satsas det på skolan rent ekonomiskt och vad får det för konsekvenser i olika kommuner och 

verksamheter? Vidare påverkar de ideologiska ramarna i form av en artikulerad läroplan (se 

Skolverket 2010a) som bland annat betonar vikten av att omvårdnad, omsorg, fostran och 

lärande ska bilda en helhet samt att barnen i förskolan ska möta vuxna som ser varje barns 

möjligheter och som engagerar sig i samspelet med både det enskilda barnet och barngruppen. 

Hur detta arbete sedan sker i praktiken kan dock se väldigt olika ut från kommun till kommun 

och från förskola till förskola (jfr Lindström och Pennlert 2012). 

 

Svensk förskola vilar idag på grundläggande värden som utgår från demokrati och 

värdegrundsfrågor och dagens samhälle behöver individer som kan ”fatta egna beslut och som 

kan visa hänsyn till andra i sin omgivning”, skriver Lundström (2011:102). Resultatet 

framhåller att empati och sociala färdigheter är viktiga för barnen att lära sig, inte minst för att 

alla ska må bra tillsammans. Förskollärare blir i relation till detta viktiga förebilder: ”Genom 

att bli bemött med omsorg kan barnet utveckla sin egen förmåga att visa andra omsorg” 

(Lundström 2011:93). Men vilka förebilder blir förskollärare om de på grund av 

otillräcklighet och ständig stress inte känner att de kan möta barnets behov av den viktiga 

omsorgen och ge tid till lek? 

 

 

Avslutande reflektion och vidare forskning 

 

Förskollärare måste dagligen anpassa sig efter det individuella barnet och barngruppen. Jag 

håller absolut med mina informanter om att det finns flera aspekter – ramfaktorer – som 

påverkar arbetet under en dag (jfr Långström och Viklund 2006). Ramfaktorerna är mer eller 

mindre lätta att påverka, vilket många gånger skapar konsekvenser i arbetet. Jag vill dock 

påpeka vikten av att försöka se möjligheterna framför hindren. 
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Jag anser att arbetslagets förhållningssätt och det egna förhållningssättet, det vill säga mitt sätt 

att tänka och vara med allt vad det innebär; från barnsyn till hur jag ser på saker i allmänhet, 

är det som främst antingen skapar möjligheter eller hinder i arbetet. Mitt förhållningssätt är 

någonting som jag i allra högsta grad kan välja att påverka. Att i arbetslaget dela samma 

grundsyn och tankar om vad ett barn är samt hur omsorg, utveckling och lärande ska tolkas, 

har betydelse för vilken typ av pedagogisk verksamhet det blir (jfr Dahlberg, Moss, och Pence 

(2001:81). Det blir därför viktig att reflektera kring detta i relation till verksamhetens syfte 

och mål samt hur personalen utifrån rådande förutsättningar ska nå dessa mål. En god dialog i 

arbetslaget och med föräldrar skapar utgångspunkter och strategier för att sedan anpassa 

verksamheten efter det individuella barnet och barngruppen. 

 

Det kan upplevas som ett tungt uppdrag att vara förskollärare, inte minst med tanke på att 

förutsättningarna för att nå målen och kunna utföra sitt uppdrag många gånger bedöms som 

mindre optimala. Skolan och förskolan är dagligen aktuella i tidningar och politiska debatter 

och jag hoppas och tror på förbättring, bland annat i form av mer resurser och mindre 

barngrupper, så att förskollärare lättare kan se till och arbeta med det enskilda barnets och 

barngruppens behov. Studien visar att olika omständigheter i verksamheten påverkar 

förskollärares arbete med att hantera balansen mellan att ansvara för barngruppen samtidigt 

som hänsyn ska tas till varje enskilt barns omsorg, utveckling och lärande. Förskollärarna 

betonar att individ och grupp många gånger går in i varandra och att det många gånger är 

svårt att hitta en balans, inte minst på grund av omgivande ramfaktorer. 

 

Jag föreslår att vidare forskning inriktar sig på hur fortsatta samhällsförändringar med fokus 

på individualisering påverkar förskolan som verksamhet, förskollärare i deras arbete samt vad 

det i sin tur får för konsekvenser för det enskilda barnet och barngruppen. Hur resonerar 

politiker? Vilken typ av verksamhet kommer framtidens förskolor att bedriva? 
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Bilagor 
 

Bilaga 1 – Informationsbrev angående studien 

 

 

Hejsan! 

 

Jag heter Maria Lindblom och läser förskollärarprogrammet vid Umeå universitet.  

 

Under hösten och vintern kommer jag och mina klasskamrater att skriva våra examensarbeten. 

Syftet med min studie är att ta reda på hur pedagoger hanterar balansen mellan att ansvara för 

barngruppen samtidigt som hänsyn tas till varje enskilt barn. 

 

Mer specifikt har jag tänkt mig en intervjustudie med 5-6 pedagoger i förskoleverksamhet. 

 

Finns det någon möjlighet att just DU vill dela med dig av dina värdefulla tankar? 

 

Arbetet utgår från rådande forskningsetiska principer. Deltagandet är frivilligt och kan 

avbrytas när som helst. Materialet avidentifieras, förvaras inlåst och används bara till 

examensarbetet. Jag önskar gärna få tillåtelse att spela in intervjun, då det blir enklare att 

under intervjun slippa skriva ner allt samt för enklare och tydligare bearbetning av materialet. 

Detta är dock någonting som du får ta ställning till när vi träffas och det är såklart högst 

frivilligt. 

 

Den enskilda intervjun kommer att ta högst 45-60 minuter. 

 

 

Alldeles vänligen 

Maria Lindblom, 

förskollärarstudent 

 

 

E-post: mariaterese_L@yahoo.se 

Telefon: 0730-43 86 43 

 

 

 

Min handledare för examensarbetet heter Charlotta Edström (FD), Institutionen för tillämpad 

utbildningsvetenskap, Umeå universitet. 

E-post: charlotta.edstrom@umu.se 
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Bilaga 2 – Intervjuguide 

 

 

Beskrivning av arbetet och förutsättningarna i den aktuella förskolan 

 Namn? 

 Yrke; studier, hur länge har du arbetat inom yrket, arbetat på denna förskola? 

 Förskolan; avdelningar, antal barn, ålder på barnen? 

 Vilken typ av avdelning arbetar du på? 

 

1. Hur resonerar verksamma pedagoger kring barngruppen och det individuella 

barnet i anslutning till frågor om omsorg, utveckling och lärande? 

 Vad anser du att förskolans uppdrag är? 

 På vilket/vilka sätt återspeglas styrdokumenten i verksamheten? 

 Med fokus på omsorg, utveckling och lärande 

 Hur tänker du kring omsorg i relation till det individuella barnet? 

 Hur tänker du kring utveckling och lärande i relation till det individuella barnet? 

 Hur tänker du kring omsorg i relation till barngruppen? 

 Hur tänker du kring utveckling och lärande i relation till barngruppen? 

 

2. Hur arbetar pedagoger med fokus på individen? 

Hur arbetar pedagoger med fokus på gruppen? 

 Hur kan en dag på avdelningen se ut/hur är dagen upplagd? 

 Hur arbetar du/ni med fokus på det individuella barnet? 

 Hur arbetar du/ni med fokus på barngruppen? 

 Enligt din uppfattning: Vilken betydelse har det individuella barnet för barngruppen? 

 Enligt din uppfattning: Vilken betydelse har barngruppen för det individuella barnet? 

 Finns det situationer under dagen som är extra ”svåra” att balansera i relation till 

individ och grupp? 

 Ge exempel! 

 

3. På vilket sätt kan olika ramfaktorer påverka pedagogernas dagliga arbete med 

att balansera individ och grupp? 

(Tid, personal, gruppstorlek, lokaler, ekonomiska resurser, förskolans ledning och 

organisation, närsamhälle, kulturer, föräldrar osv.) 

 Vilka ramfaktorer påverkar dig i det dagliga arbetet med att balansera individ och 

grupp? 

 På vilket sätt, ge exempel! 

 

Övrigt 

 Finns det någonting annat som du vill tillägga? 

 Vad tyckte du om frågorna? 

 Kan jag återkomma? 


