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Sammanfattning 

 
I läroplanen för förskolan (2010) framhålls att förskolan ska möta alla barn i sin 

utveckling samt att verksamheten ska anpassas efter barns olika behov. Utifrån detta 

tankesätt syftar studien till att öka kunskapen om hur förskollärare tacklar sin uppgift att 

arbeta inkluderande när barngrupperna tenderar att bli större. I en inkluderande 

verksamhet ska alla individer delta i en helhet, där olikheter accepteras och ses som 

värdefulla. För att ta del av förskollärares uppfattningar om verksamhetens vardag, 

valdes en kvalitativ metod med semistrukturerade intervjuer. Informanterna är 

förskollärare som har arbetat som förskollärare i minst femton år. De arbetar nu i 

grupper med över arton barn.   

 

Resultatet av studien pekar på att informanternas erfarenhet är att barngruppernas 

storlek har ökat de senaste åren samt att detta tillsammans med styrdokumentens ökade 

krav på dokumentation ses som ett problem i arbetet med en förskola för alla. För att ha 

möjlighet att ta vara på barns olikheter samt ha möjlighet till att se i vilken utsträckning 

inkludering sker, pekar resultatet på ett sätt att hantera problemet med att dela de stora 

grupperna i mindre grupper. Vidare belyser informanterna förskolepersonalens närvaro 

som en viktig del för att lyckas med samarbetet som även det anses vara en av viktig 

förutsättning i arbetet med inkludering. Samarbetet ses även viktigt ur denna aspekt att 

förskollärarna tillsammans diskuterar vad som anses vara ”avvikande” i ett beteende. 

Att förhålla sig till vad som är ”normalt” och ”avvikande” upplever informanterna vissa 

gånger vara ett svårt uppdrag och där ses specialpedagogens roll som ett betydelsefullt 

stöd i arbetet med inkludering.   

 

 

 

 

 

 

Nyckelord: Barn i behov av särskilt stöd, barns olikheter, inkludering, förskola, 

förskollärare, stora barngrupper.  
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1. Inledning 
 

”En förskola för alla” är ett vanligt förekommande uttryck idag . Det står tydligt i 

läroplanen för förskolan att alla barn ska mötas i sin utveckling samt att varje individ 

ska få sina behov tillgodosedda. Det framhålls även att det är av stor vikt att förskolan 

ska stärka barns medkänsla för andra människors situation (Skolverket, 2010). Barn är 

olika och olikheter bör ses som positiva, något som ska ta tillvaras på, redan i förskolan. 

Hur man nu än ser på olikheter och individuella egenskaper så innebär det att de flesta 

barn då och då, vissa barn mer, andra barn mindre, kommer att behöva lite extra tid och 

omtanke. Som Hellström (1993) skriver så är inte utgångspunkten i arbetet på förskolan 

att se brister eller avvikelser hos barnet utan att se det positiva hos barnet som bör 

lyftas. Vidare menar hon att en väl fungerande verksamhet med god struktur och 

trygghet kan verka läkande för barn med ”känslomässiga störningar”. Förskolans 

uppgift är att se till att varje individ utvecklas och får känna känslan av att göra 

framsteg. I en förskola för alla där man arbetar med inkludering, är meningen att 

verksamheten ska utformas utifrån barns olika förutsättningar och behov, där alla barn 

kan lära av varandra och olikheter ses som värdefulla. Att barn inkluderas fysiskt 

behöver inte betyda att det sker en social inkludering.  

 

Asp - Onsjö (2006) talar om tre aspekter på inkludering. Hon menar att man kan dela in 

begreppet i rumslig, social och didaktisk inkludering. Genom att se hur barnet 

inkluderas, utifrån dessa aspekter, kan man ha större möjlighet att se i vilken 

utsträckning barnet inkluderas och utvecklas. Hur ser pedagoger då på barns olikheter 

samt de faktorer som påverkar möjligheterna att faktiskt ta tillvara på dem? Ett 

återkommande argument från pedagoger som jag har pratat med är ”för stora 

barngrupper” och ”för lite personal”. Enligt min uppfattning av det jag har sett ute i 

verksamheten, läggs en stor del av tiden i barngruppen på konkret lärande, där man ofta 

utgår från gruppen som helhet. Som Guvå (2006) skriver så är det viktigt att vara 

medveten om att barn påverkar varandra samt att det handlar om att hitta sätt där 

individen kan utvecklas individuellt och i grupp. Vernesson (2007) belyser att 

självförtroende, självkänsla och motivation är grunden för allt lärande. Med detta i 

åtanke menar jag att det kan vara av stor vikt att man undersöker pedagogers syn på vad 

som är viktigt att fokusera på när barngrupperna tenderar att bli större och större.  
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1.1  Syfte och frågeställningar 
 

Syftet med detta examensarbete är att öka kunskapen om hur förskollärare tacklar sin 

uppgift att inkludera alla barn när barngrupperna blir större.  

 

Hur ser förskollärarna på barns olikheter? 

Hur ser förskollärarna på sitt arbete i stora barngrupper? 

Hur ser förskollärarna på den egna rollen för att åstadkomma en förskola för alla? 

 

1.2  Begreppsdefinition 
 

1.2.1  Barn i behov av särskilt stöd 

 

Begreppet ”barn i behov av särskilt stöd” används ofta i skola och förskola idag. 

Tolkningen av begreppen kan möjligen vara att man definierar en grupp av barn. Enligt 

Sandberg (2009) är det ett begrepp som inte syftar på en speciell grupp. Vidare menar 

hon att begreppet har växt fram för att hänföra problemet till miljön och inte till barnet. 

Lutz (2006) beskriver över tid vad som skett med den innehållsmässiga förändringen av 

begreppet barn med/i behov av särskilt stöd. Begreppet barn med behov av särskilt stöd 

började användas under barnstugeutredningen som genomfördes i slutet av 1960-talet. 

Vidare menar han att begreppets förändring genom tiden är intressant då det visar på 

olika förhållningssätt till de barn som anses vara avvikande. När begreppet ändrades 

från barn med särskilt stöd till barn i behov av särskilt stöd kan det ses som en 

markering att inte se problemet i barnet. Även Persson (2008) pekar på att skillnaden 

mellan begreppen handlar om att istället för att se problemet i individen, se individens 

möjligheter till utveckling så att det pedagogiska arbetet kan anpassas till individens 

förutsättningar.  Enligt Jong (1996) syftar inte begreppet barn i behov av särskilt stöd på 

någon bestämd eller avgränsad grupp utan anger att vissa barn tillfälligt eller varaktigt 

kan behöva mer stöd än andra. Lutz (2006) menar att bedömningar av barn kan ha olika 

effekter för verksamheten, där avvikelser är konstruerade och ska förstås i relation 

mellan barnet och omgivningen.  
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1.2.2  Inkludering 

 

Vernesson (2007) & Andersson & Thorsson (2007) menar att det går att förklara 

begreppet inkludering med att individen ska delta i en helhet, där barns olikheter 

accepteras, respekteras och ses som en tillgång. Även Sandberg (2009) beskriver att 

inkludering handlar om att individen ska vara delaktig i situationen. Persson (2008) 

förklarar begreppet inkludering med att verksamheten ständigt ska anpassas så att alla 

individer har möjlighet att få känna delaktighet och meningsfullhet.  Även Asp- Onsjö 

(2006) belyser att skolan ska anpassa sig efter eleven och inte det omvända i en 

inkluderande verksamhet. Vidare menar Asp- Onsjö (2006) att begreppet integrering 

under senare år ersatts av begreppet inkludering. Skillnaden mellan dessa begrepp är 

som Asp- Onsjö (2006) skriver att inkludering visar på en tillhörighet där individen 

snarare har varit en del av en helhet redan från början. Även Nilholm (2006) menar att 

ordet integrering mer och mer omtolkats i riktning mot inkludering. Trots detta belyser 

Nilholm (2006) vikten av ordets innebörd och menar att det kommer att uppstå behov 

av ett nytt ord som betecknar att verksamheten måste utgå ifrån individers olikheter. 

Emanuelsson (2006) menar att begreppet integrering handlar om att ”föra in” en individ 

i en grupp där det sker en utvecklingsprocess i en gemenskap där olikheter förenas. 

Förutsättningarna för att detta ska ske är en demokratisk människosyn. När individen 

har skapat sociala relationer och känner trygghet i gruppen är denne integrerad.  Som 

Asp-Onsjö (2006) Skriver så används detta begrepp ofta i sammananhang där elever 

från andra skolformer ska börja i en ordinarie skola. I samband med integrering talar 

man ofta om exkludering som är dess motsats och innebär uteslutning eller avskiljning.  

I detta arbete har jag valt att använda mig av begreppet inkludering och med det menar 

jag då att verksamheten bör anpassas så att alla att individer ska känna delaktighet i en 

gemenskap, där olikheter ses som värdefulla.  

 

 

1.2.3 Större barngrupp 

 

Min definition av större barngrupp är att det har skett en förändring i den riktningen att 

barngruppen har utökats och personalantalet är det samma, alternativt har sjunkit.  
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1.3 Vad säger styrdokumenten?  
 

Skolverket (2010) skriver att alla i förskolan ska arbeta utifrån de styrdokument som 

styr verksamheten där grunden till ett livslångt lärande läggs. I skollagen bestäms 

uppgifter för de grundläggande kraven för kvalitet i verksamheten. I läroplanerna skrivs 

de grundläggande värden samt mål och riktlinjer men det är kommunens ansvar att leda 

verksamheten. Jag kommer att ta upp de saker som går att koppla till min undersökning. 

Skollagen säger att personal på förskolorna ska ha rätt förutsättningar, vilket innebär 

bl.a. rimliga barngrupper, lokaler som är ändamålseniga för att ha möjligheter att 

genomföra sitt arbete på ett professionellt sätt. I läroplanen för förskolan (2010) 

framhålls att hänsyn ska tas till barns olika förutsättningar och behov där det ska 

erbjudas en trygg miljö som ska inspirera barnen till att upptäcka och söka kunskap. De 

vuxna på förskolan ska uppmärksamma varje barns möjligheter se till individens 

samspel och utveckling i gruppen. Vidare skrivs i läroplanen för förskolan (2010) att 

verksamheten ska utveckla barnens förmåga att respektera olikheter och anpassas efter 

barnens olika behov. Förskolan ska hjälpa barnen att utveckla en positiv bild av sig 

själva och sitt lärande.  De barn som är i behov av stimulans och särskilt stöd har rätt att 

få det.   

”Förskolans kvalitet ska kontinuerligt och systematiskt dokumenteras, följas upp, 

utvärderas och utvecklas. För att utvärdera förskolans kvalitet och skapa goda villkor 

för lärande behöver barns utveckling och lärande följas, dokumenteras och analyseras” 

(Skolverket, 2010, s. 14).  

 

 

2. Tidigare forskning 
 

 

2.3 Barns olikheter i en förskola för alla 
 

I läroplanen för förskolan (2010) framhålls att verksamheten ska anpassas efter alla barn 

samt att alla barn ska ha samma möjligheter till att utvecklas. Arbetslaget har en viktig 

uppgift i att ge stöd åt de barn som på olika sätt behöver det. Andersson & Thorsson 

(2007) beskriver två perspektiv på barns olikheter som lyfts fram inom 

specialpedagogiken. I det kategoriska perspektivet är behovet av särskilt stöd kopplat 
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till eleven medan det relationella perspektivet är kopplat till miljön och verksamhetens 

utformning. ”Enligt inkluderingsidén ska barn oavsett förutsättningar kunna undervisas 

tillsammans och vara delaktiga i en gemenskap där olikheter ses som en tillgång. Det 

handlar således om att anpassa miljön” (Andersson & Thorsson, s. 67). För att den 

inkluderande undervisningen ska vara meningsfull, krävs att verksamheten är planerad 

så att den kan möta alla barns behov. Även Palla (2011) tar upp barns olikheter i sin 

studie. I resultatet framgår att det skapas ett visst utrymme för olikheter så länge de inte 

ses som alltför udda. Olikheter ställs i relation till likheterna och om det är flera barn 

som har samma olikheter så behöver inte ”avvikelsen” ses som udda i samma 

utsträckning. I sin analys av studien belyser hon att pedagogernas blick på barnet är 

avgörande samt att förskolan har makten att ”avgöra vem som ska definieras som 

speciell”(s.154).  

 

I Lutz (2009) avhandling undersöks bland annat hur barn i behov av särskilt stöd 

definieras i förskolan.  Flera respondenter i studien menar att det finns problem med 

begreppet barn i behov av särskilt stöd på grund av att det inte talar för ett visst 

beteende hos barn. Vidare lyfts problemet med att definiera normal på samma gång som 

man antydde att det kunde vara enklare att se vilka barn som är mycket försenade på 

något område. Lundgren (2006) skriver att resultatet av hennes forskning pekar på att 

det förekommer normaliserade bedömningar i den diskursiva praktiken, där barnet blir 

ensamt bärare av avvikelser. Vidare menar hon att fokus ligger på att korrigera 

avvikelser istället för att se det positiva i dem. Som Lutz (2009) beskriver det så kan 

konsekvensen av att utgå från en ”brist” hos barnet bidra till en fördjupning av 

kunskapen av ”problemet” vilket i sin tur resulterar i att barnet kategoriseras. Hellström 

(1993) menar att det inte är önskvärt att dra gränser mellan vad som anses vara normalt 

och avvikande. Även Lutz (2006) pekar på att det inte finns någon självklar gräns för 

vad som är avvikande eller normalt. Referensramarna för vad som är avvikande är starkt 

beroende av sin kontext. Som Persson (2008) beskriver definitionen av vad som anses 

vara normalt i vårt samhälle, så menar han att normalfördelningskurvan beskriver den 

normala variationen. Det är inte mer normalt att befinna sig i mitten på kurvan, utan 

bara vanligare. Trots detta menar han att det finns ett behov av att definiera vad som 

anses vara normalt och avvikande.  Även i Markström (2005) studie visar resultatet på 

att normalitet konstrueras i förhållande till sin kontext. Hon beskriver skapandet av 

normalitet och avvikelse, där hon på liknande vis beskriver hur man ofta definierar 



 

6 

 

normalitet där hon menar att det ofta görs genom att man utgår från vad som anses vara 

det genomsnittliga. I de fall där det saknas något strävas det efter att uppnå det 

”normala” och fokus blir att arbeta med just de bitar som saknas. Normalitet kan även 

kopplas till att någonting är önskvärt och det spelar en stor roll hur verksamheten ser på 

det som anses vara avvikande. Skillnader kan vara att utgå ifrån individens brister, där 

målet kan vara att tillföra de egenskaper som saknas mot att se bristerna i omgivningen 

och göra förändringar i den. Vidare menar hon att detta synsätt kan få konsekvenser för 

handlandet. Även Hellström (1993) framhåller att miljön omkring barnet en stor roll för 

vilka som kommer att bli i behov av särskilt stöd. Hon påpekar att en verksamhet där 

personalen inte kan samarbeta och har svårt att orka med barnen, riskerar att få ett högre 

antal barn som kommer att få svårigheter än i en väl fungerande verksamhet. Hellström 

(1993), Jong (1996), Sandberg (2009), Lutz (2009) är några av de författare som pekar 

på att det är en stor del av barnen i förskolan som av olika orsaker är i behov av särskilt 

stöd då och då.  

 

Brodin och lindstrand (2004) menar att man idag ofta ser till vad som avviker från det 

”normala” genom att se till relationen mellan normalitet och avvikelser istället för att se 

dem som olikheter och som Lutz (2006)  beskriver det har de ekonomiska 

nerskärningarna påverkat hur man skiljer ut individer av den orsaken att frigöra 

resurser. Han menar att detta resulterar i tendenser att peka ut det enskilda barnet. 

Utifrån resultatet av hans undersökning framgår att pedagogernas huvudmotiv i ansökan 

av personalresurs är individuell träning för barnet, vilket är en strävan mot segregerade 

lösningar. Även om en skola för alla många gånger kan ses som ett svårt uppdrag så 

skriver Assarson (2009) att det istället skulle kunna ses som en stor utmaning för att nå 

en väl fungerande inkludering.  

 

 
 

2.1 Individen i gruppen 
 

Guvå (2006) belyser att den svenska förskolan ska vara en plats för alla, där varje 

individ ska finna sin plats. Maliks & Sjögren Olsson (1998) menar att det på många sätt 

är betydelsefullt för barn att vistas i en grupp med andra barn. Barnet lär sig bl.a. att 

fungera socialt och kommunicera. Barns lekförmåga kan ses som ett mått på kompetens 
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och det krävs vissa lekkunskaper för att kunna delta i leken. Enligt Olofsson (1991)  

finns det sociala regler som deltagarna bör känna till. Dessa sociala regler är 

samförstånd, ömsesidighet och turtagande. Maliks & Sjögren Olsson menar att 

sambandet mellan barns förmåga att leka och barnets status är tydlig. Guvå (2006) 

framhåller att det är en betydlig skillnad att arbeta med barn i grupp mot att arbeta med 

barnet individuellt. När man arbetar med en grupp bör man se gruppen som en helhet 

och vara medveten om att barnen på olika vis påverkar varandra. För att gruppen ska bli 

en såkallad ”vigrupp” där barnen är trygga och tar hänsyn till varandra krävs ett 

medvetet arbete av personalen. Som Guvå framhåller så är det inte möjligt att välja bort 

grupper i skolan och förskolan utan det är av stor vikt barnet hittar sin roll i gruppen för 

att utvecklas som individ.  Markström (2005) skriver i sin studie om kollektiv och 

individuell tid. Resultatet i studien pekar på att de åldersindelade, kollektiva 

gruppindelningarna både av föräldrar och av pedagoger ses som värdefull tid för barnen. 

Vidare visar resultatet på att barnen i förskolan relaterar såväl till den individuella tiden, 

där barnet får egentid med pedagogen, vilket inte är så vanligt förekommande. Egentid 

med personalen sker vanligtvis tidigt på morgonen eller på eftermiddagen och kan 

enligt Markström ses som exklusiv tid, ur barns perspektiv. Ur en av Markströms 

fältanteckningar i studien framkommer i ett samtal med ett av barnen att han fått vara 

ensam med två av sina ”fröknar” på morgonen, vilket han upplevde mycket skönt. 

Vidare skriver Markström att även personalen vid intervjuerna påpekat att de önskar 

mer tid för varje enskilt barn.  

 

I Ekströms (2007) studie indikerar resultatet på att det är av stor vikt i förskolan att 

barnet ska fungera i grupp, där det fostras till att fungera i kollektiv. Vidare menar han 

att detta resulterar i att individen inte får så stort utrymme. Öhman (1996) pratar om 

gruppklimat. Med det menar han att det är av stor vikt att det i gruppen råder ett gott 

gruppklimat med harmoni och trygghet. När detta finns stärks samhörigheten i gruppen 

och detta får i sin tur positiva konsekvenser för barnets identitetsupplevelse. Även Guvå 

(2006) och Lundqvist& Walch (1995) pratar om gruppklimat och beskriver ett gott 

gruppklimat som en grupp där barnen känner sig accepterade som de är och där ledaren 

tar ansvar för vad som händer.  Gruppen strävar efter gemensamma mål. Trots att det 

kan råda ett gott gruppklimat menar Guvå att det ändå finns de barn som av något skäl 

”hamnar utanför”. Det är en viktig uppgift i förskolan att se till att dessa barn 

inkluderas. Frågan är bara hur man som pedagog löser detta, när barngrupperna blir 
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större och kraven ökar? Vidare menar han att förskolan aldrig får bli så gruppinriktad 

där personalen föser grupper framför sig och individen glöms bort.  Det får heller inte 

bli så att det inte utvecklas någon grupp, utan det handlar om att hitta sätt där alla 

individer kan utvecklas individuellt och i grupp.  

Enligt Nordin – Hultman (2004) finns en uttalad syn på barns lärande ur olika 

perspektiv. Denna syn utgår från relationen mellan barn och omvärld.  Hon menar att 

detta ter sig motsägelsefullt då forskning visar på att dessa perspektiv i en psykologisk 

och pedagogisk praktik inte riktar uppmärksamheten mot samspel utan mot individen. 

Vidare framhåller hon att resultatet av detta blir att individens egenskaper och 

erfarenheter är det man ser istället för pedagogiken de möter. Detta innebär att de 

problem barnen möter ses i individen istället för miljön.  

 

 

2.2 Gruppstorleken i ett inkluderande arbete 
 

Asplund Carlsson, Pramling Samuelsson & Kärrby (2001) skriver i sin 

kunskapsöversikt att man oftast relaterar barngruppens storlek till ålder men menar att 

även om det inte finns några uttalade anvisningar så kan det finnas andra faktorer som 

påverkar gruppen. Dessa kan vara, kön, klass, etnicitet, antal barn i behov av särskilt 

stöd. De menar att det kan vara av stor vikt att diskutera om en grupp där det t.ex. är 

övervägande flickor kan vara större än en grupp med övervägande pojkar. Vidare menar 

Asplund Carlsson, Pramling Samuelsson & Kärrby (2001) att en slutsats som dragits är 

att mindre grupper är att föredra framför högre personaltäthet i större grupper och de 

framhåller att de mindre barnens identitetsutveckling kan ta skada i större grupper.  

Maliks & Sjögren Olsson (1998) skriver att när grupperna består av uppåt en 20 barn i 

förskoleåldern saknas barnens egen förmåga att anpassa sina behov och aktiviteter till 

ett gemensamt mål i gruppen, de behöver då de vuxnas hjälp. För att det ska fungera 

kan grupperna behöva var uppdelade i två till fyra barn. Jong (2006) skriver att det inte 

finns belägg för att någon särskild gruppstorlek skulle vara optimal utan menar att det 

varierar från grupp till grupp. Hon menar även att en mindre grupp med större 

personaltäthet innebär att det är lättare att tillgodose barnens behov samt att 

nödvändigheten av att diagnostisera barn minskar. Ytterhus (2003) pekar på att 

barnantalet i grupperna på senare år har ökat samtidigt som personaltätheten har 

minskat. Detta innebär enligt ytterhus att verksamheten till stor del grundas på rutiner. 
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Vidare menar hon att det har påvisats att ett stort antal barn generellt ger en sämre 

kvalitet i förskolan. Asplund Carlsson (2001) menar att man genom forskning har sett 

att mindre grupper är mest gynnsamma för barn i svårigheter. Vidare påvisar hon att den 

svenska barnomsorgen och skolan har som mål att vara en inkluderande verksamhet 

samt att det av stor vikt att se till alla barn vid förändringar. Asplund Carlsson (2001) 

menar att det i internationell forskning framgår att barn i stora barngrupper har större 

kommunikation sinsemellan men mindre samspel med pedagogerna. I stora barngrupper 

förekommer det oftare att vissa barn blir passiva men även mer samvaro och socialt 

samspel. Enligt Maliks & Sjögren Olsson (1998) kan det bli ett dåligt klimat i en grupp 

där det finns för många barn som har svårt att hantera sociala relationer. Kärrby (1992) 

menar att detta kan bli ett stort problem när barngruppens storlek ökar.  

 

Alltför stora barngrupper är ett allvarligt hot mot de barn som har 

svårigheter. Känsliga barn försvinner ”drunknar” i för stora barngrupper. 

Barn med problem som tar sig uttryck i impulsiva handlingar, blir mycket 

oroliga, uppvarvade och bråkiga i för stora barngrupper. Barn som har 

svårt att sortera sina intryck och få grepp om tillvaron kan bli förvirrade 

och rädda i en för stor barngrupp (Hellström 1993, s. 141)  

 

Maliks & Sjögren Olsson (1998) menar att barn som är i behov av extra stöd kan ha 

svårt att skapa sociala relationer, vilket kan leda till att de har svårt att komma in i 

gruppen. Följden av detta kan då bli en låg status i gruppen som i längden blir en 

frustration där kontaktförsöken kan ta sig form i ett ”störande” beteende, vilken kan 

vara motsatsen till vad som egentligen var avsikten. Sandberg (2009) menar att de 

såkallade ”gråzonsbarnen” har lätt att ”falla utanför” i de stora barngrupperna och så 

småningom kan komma att bli i behov av särskilt stöd.   

 

 

 

 

2.4 Förskollärarens roll i ett inkluderande perspektiv 
 

Mårdsjö, Olsson (2010) belyser vikten av pedagogens roll i att skapa en trygg atmosfär 

kring barnen där barn känner tillit till de vuxna. Vidare menar hon att det är av stor vikt 

att pedagogen har en förmåga att bekräfta barnen och vara lyhörd för barns tankar och 
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känslor. Vernesson (2007) menar att pedagogens förhållningssätt och attityd till 

individens särskilda behov spelar en stor roll i om barnet inkluderas eller exkluderas och 

som Isaksson (2009) skriver så är det viktigt att pedagoger och lärare har tillräckliga 

kunskaper i ett arbete med inkludering, där man ska se till barns olika behov.  Även 

Palla (2011) skriver om erfarenheternas betydelse för synen på barns olikheter och hur 

man ser på speciella behov. Hon menar att pedagoger som har en större erfarenhet av 

svårigheter ofta kan ha en större ”toleransnivå”. Vidare menar Palla att när liknande 

egenskaper sker hos flera barn kan det normaliseras.  Även Brodin & Lindstrand (2004) 

belyser vikten av pedagogens egen medvetande, där värderingar erfarenheter kan spela 

en stor roll för hur man ser på barnet och dess olikheter. De menar att det är av stor vikt 

att man som pedagog ifrågasätter sin egen syn på saker samt vad som får en att reagera 

på olika saker i olika situationer. Hellström (1993) menar att det är att det är av stor 

betydelse att personalen i verksamheten är överrens om ”bedömningen” av ett barn. 

 Leathermans (2007) studie visar på en situation där en av respondenterna i studien, 

under en lång tid har arbetat med barn som av olika orsaker är i behov av särskilt stöd. 

Hon menar att arbetet med att inkludera barn med särskilda behov i gruppen har gjort 

henne till en bättre lärare och hon beskriver arbetet med inkludering i gruppen som en 

”växande dynamisk upplevelse”(s.601). Vidare menar hon att hon får känslan av att 

man idag letar efter särskilda behov och fokuserar på vad barnen inte kan göra istället 

för vad det gör och låta barnet vara ett ”normalt” barn.  

 

Enligt Maliks Olsson & Sjögren (1998)  finns det en gräns för hur många barn man kan 

räcka till för vid samma tillfälle. När det dessutom finns behov av särskilt stöd i 

gruppen kan det vara extra känslomässigt krävande för pedagogerna, vilket kan resultera 

i att pedagogernas kompetens utmanas. ”Den osynliga arbetsbördan som heter 

engagemang, ork och kompetens, förutsätts finnas hos alla som arbetar med små barn” 

(Maliks Olsson& Sjögren 1998, s.314). Guvå (2006) belyser vikten av att som pedagog 

i stora barngrupper ha en skicklighet i att på samma gång nå varje barn och leda barnen 

som en grupp. Som hon beskriver det måste man kunna förena ett grupp- och ett 

individinriktat arbetssätt. De Vore och Russels (2007) undersöker i sin studie hur 

arbetslag i förskolor arbetar i en förändring mot en inkluderande förskola. Resultatet i 

undersökningen pekar på att ett effektivt ledarskap och problemlösning är viktiga delar 

för en lyckad inkludering. Andra viktiga förutsättningar för en lyckad inkludering visar 

sig vara att ge pedagoger verktyg till att utforma undervisningsstrategier, där man 
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effektivt kan lära barn funktionella färdigheter som dagligen förstärks. Även 

Leatherman (2007) skriver i sin studie om inkludering och dess betydelse för barn och 

lärare. Resultatet pekar på att lärare som arbetar med inkludering menar att det är en 

mycket givande miljö där alla lär av varandra. Vidare framhålls vikten av fortbildning 

för att än bättre kunna möta olikheter och speciella behov för att alla barn ska ha 

möjligheter att utvecklas så långt det går. Även Sandberg (2009) belyser vikten av 

fortbildning bland förskollärare och menar att är uppenbart att det är brist på kunskap 

och förankring mellan teori och praktik när det gäller att inkludera alla barn i 

verksamheten.   

 

 

2.5 Sammanfattning av tidigare forskning 
 

Sammantaget visar tidigare forskning på att barngrupperna har blivit större de senaste 

åren samt att detta kan ha bidragit till en sämre kvalitet i förskolan (Ytterhus, 2003). 

Flera forskare pekar på att stora barngrupper kan bidra till att barn har svårt att skapa 

sociala relationer, samt att vissa barn har lättare att ”falla utanför”. Vidare visar 

forskning på att barngruppen har en stor betydelse för individen, där barnet lär sig att 

fungera socialt samt att kommunicera. Som Guvå (2006) framhåller är det betydelsefullt 

att arbetslaget hittar sätt där alla individer kan utvecklas individuellt och i grupp för att 

lyckas med sitt uppdrag på bästa sätt.  Som Öhman (1996) och Guvå (2006) talar om, är 

det av stor vikt att förskollärarna jobbar medvetet med gruppen för att skapa ett gott 

gruppklimat. Vad som är viktigt att poängtera är dock att det, trots ett gott gruppklimat 

händer att individer hamnar utanför gruppen av olika orsaker och det är förskollärarnas 

roll att se till att dessa barn inkluderas. Andersson & Thorsson (2007) talar om 

inkluderingsidén, vilket innebär att alla individer ska vara inkluderade i en verksamhet 

där olikheter ses som en tillgång. Flera forskare belyser synen på normalitet och 

avvikelse, där resultaten genomsyras av att normalitet går att koppla till något önskvärt 

samt att miljön spelar en stor roll för synen på normalitet och avvikelse. Utifrån detta 

kan man anta att förskollärarens eget medvetande tillsammans med goda kunskaper 

spelar en stor roll i arbetet med inkludering.  
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3. Metod 
 

I följande avsnitt kommer jag att beskriva hur studien är genomförd. Jag kommer att 

diskutera metodval, urval, genomförande samt ta upp de etiska överväganden som har 

gjorts. 

 

3.1 Metodval 
 

Mitt val av metod föll på en kvalitativ semistrukturerad intervju. Detta val grundade sig 

på att jag i min studie var intresserad av att undersöka olika uppfattningar. Som Patel & 

Davidsson (2011)  beskriver det så har informanterna möjlighet att använda fria ord i en 

kvalitativ undersökning. För att få ut så mycket som möjligt av intervjuerna var detta 

viktigt för mig. Som Patel och Davidsson (2011) även beskriver, är syftet med 

kvalitativa intervjuer är att upptäcka och identifiera egenskaper av något. Att 

intervjuaren har förkunskaper om ämnet är av stor vikt. Trost (2010) menar att man i en 

kvalitativ intervju ställer enkla frågor som kan ge komplexa svar, där man kan delta i 

respondentens verklighet. Vidare belyser Trost att man i denna metod, bör se 

verkligheten som den man intervjuar ser den för att sedan tolka den. Gillham (2008) 

beskriver den kvalitativa forskningen som en inriktning, där man närmar sig det som 

sker i den sociala världen.  

 

I en semistrukturerad intervju ställs samma fråga till alla informanter. Frågorna som 

ställs ger dock öppna svarsmöjligheter. Jag valde att inte lämna ut intervjufrågorna före 

intervjutillfället, detta för att jag ville ha respondenternas spontana uppfattningar. 

Genom att intervjua förskollärare en och en, fick jag reda på individens uppfattningar 

om de områden jag valt att intervjua.  

 

 

 

 

3.2 Urval 
 

Målet med min studie är att undersöka förskollärares uppfattningar om att arbeta mot en 

förskola för alla i större barngrupper. Patel och Davidsson (2011) skriver att man lägger 

upp undersökningen efter problemformuleringen, vilket även innebär att man 
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bestämmer sig för vilka individer som ska ingå i urvalet. Stukat (2011) kallar detta för 

urvalsundersökning. Vad som speglas i mitt urval, är uppfattningar om att arbeta med 

inkludering i stora barngrupper. Stukat (2011) menar att man i en kvalitativ 

intervjuundersökning avser att tränga djupt in i en persons uppfattningar bör ha ett lägre 

antal informanter av den anledningen att det tar tid att transkribera materialet. På grund 

av den tidsbegränsning som finns i arbetet med denna studie, består därför mitt urval av 

fyra förskollärare som arbetar i olika förskolor. Informanterna arbetar i samma 

kommun, där det för mig sedan tigare är känt att barngruppens storlek har ökat. 

Samtliga deltagare har en längre erfarenhet av arbetet som förskollärare i barngrupp, 

detta för att få en jämförande bild av stora och små grupper. Mitt val av förskollärare 

grundar sig i att förskolläraren har det övergripande ansvaret på förskolan (Skolverket 

2011). Mitt val av förskolor faller på verksamheter där barnantalet är högt samt att 

barnantalet påtagligt har ökat. Detta av anledningen att pedagogerna har en erfarenhet 

av stora barngrupper som har ökat och upplevelsen antas bli mer påtaglig.  

  

Tre av förskolorna har specialpedagog kopplad till verksamheten. På varje avdelning 

finns fler än 18 barn i gruppen.  De fyra förskollärarna i min undersökning kommer att 

få följande namn som är fingerade: Malin, Kerstin, Gun, Birgitta.   

 

 

3.3 Genomförande 
 

Min första kontakt med intervjupersonerna togs via telefon. I detta samtal tillfrågades 

personer på förskolor som mötte kriterierna för mitt urval för undersökningens syfte. 

Redan vid denna tidpunkt hade personerna som blev tillfrågade möjlighet att tacka nej 

till att bli intervjuade. Till de som valt att delta skickades ett missiv (bilaga1) ut i god tid 

innan intervjun. Genomförandet av intervjuerna skedde i enskilda rum där endast jag 

och intervjupersonen deltog. När jag tog kontakt med informanterna för att boka tid för 

intervjun, berättade jag att intervjun beräknades ta ca 30 minuter. Intervjuerna tog 

mellan 30- 45 minuter. När jag var på plats frågade jag informanterna hur vi skulle göra 

om intervjuerna drog över tiden. Tre av informanterna hade redan avsatt en timme för 

intervjuerna.  
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Gillham (2008) menar att en det är av stor vikt att man är uppmärksam på 

intervjupersonen under intervjun. Intervjuerna bör därför spelas in på band.  Av just den 

anledningen att anteckningar under intervjun troligtvis skulle uppfattas som ett störande 

moment, valde jag då att endast ta upp ljudet.  

 

 

 

3.4 Bearbetning av materialet 
 

Efter att de fyra intervjuerna var genomförda påbörjades en bearbetning av materialet. 

Vid transkriberingen togs endast de saker som utifrån syfte och frågeställningar ansågs 

vara relevanta i undersökningen med, dvs. att jag har valt att inte transkribera t.ex. 

skratt, harklingar och uttryck som inte är av betydelse i studiens syfte. När 

transkriberingen avslutats påbörjades genomläsning av materialet för att hitta olika 

kategorier som pekar på likheter och olikheter i informanternas uppfattningar. Gillham 

(2008) belyser att man som forskare måste ha ett öppet sinne. Med detta i åtanke har jag 

ifrågasatt mina egna förutfattade meningar innan jag har påbörjat bearbetningen av det 

insamlade materialet.  

 

 

3.5  Forskningsetik 
 

I en forskningsstudie är det viktigt att skydda intervjupersonernas integritet. Jag har i 

mina intervjuer och bearbetning av materialet tagit hjälp av Humanistisk- 

samhällsvetenskapliga forskningsrådet, där etiska krav för forskning och forskare 

skrivs.  Jag har utgått från följande fyra huvudkrav: Informationskravet, 

samtyckeskravet, Konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet (HSFR, 2002). 

 

Jag har i förhand informerat personerna som medverkat i mina intervjuer, både om 

syftet med studien, tillvägagångssätt och om att det är frivilligt att delta. Jag har även 

berättat hur resultatet kommer att användas och presenteras. Mitt namn och vilken skola 

jag läser mot har även framkommit i förhandsinformationen. Informanterna i min 

undersökning har själva rätt att bestämma över sin medverkan och jag har inhämtat 

deras samtycke. De kan när som helst avbryta sin medverkan utan att det ska innebära 

negativa följder för dem. Det är viktigt att informanterna har varit införstådda med att 
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de är helt anonyma i undersökningen. I min undersökning har inga namn förekommit 

och allt material kommer att förstöras efter transkriberingen. All information som har 

samlats kommer används endast i forskningsändamål som efter avslutat arbete inte får 

nyttjas eller användas till något annat.  

 

 

 

4. Resultat 
 

Jag har delat in mitt resultat i underrubriker utifrån mitt syfte och mina frågeställningar. 

Jag kommer att redogöra för intervjupersonernas uppfattningar om en förskola för alla, 

barns olikheter samt synen på stora barngrupper. Detta kommer att lyftas i relation till 

begreppet inkludering.  

 

 

4. 1 Informanterna 
 

Intervjupersonerna har alla arbetat som förskollärare i mer än 15 år. Den förskollärare 

som har längst erfarenhet har arbetat i 41 år. Alla fyra arbetar på syskonavdelningar 

med barn i åldrarna tre till fem år. På alla avdelningarna finns det minst ett barn som är i 

behov av särskilt stöd av någon anledning. Olikheterna mellan dessa barn är stora då ett 

barn är under utredning och de övriga verkar vara i tillfälligt behov av stöd.  

 

4.2 Förskollärares upplevelser av stora barngruppers betydelse i en förskola 

för alla 
 

Nedan kommer att redogöras för hur förskollärare uppfattar barngruppens storlek i 

relation till sitt uppdrag att inkludera alla barn. Detta kommer att tas upp i relation till 

relevanta faktorer som på olika vis har en påverkan.  
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4.2.2 Synen på barns olikheter i relation till miljön 

 

Studien visar på att informanterna ser en förskola för alla som möjlig, där olikheter bör 

ses som en tillgång. Vidare pekar studien på att synen på olikheter står i relation till sin 

kontext, där flexibilitet är av stor vikt.  ”Barns olikheter är viktiga eftersom de berikar 

en barngrupp extremt mycket. Man får inte se dem som ett problem, utan som en 

tillgång” (Malin2012-0905). Informanterna uttrycker i sina svar att det är av stor vikt att 

se det positiva hos individen. En sådan utgångspunkt, menar de, underlättar arbetet med 

inkludering. Vidare menar en av informanterna att man bör ändra i miljön när 

barngruppen eller intresset ändras, där olikheter beskrivs som positiva samt att barnen 

lär sig mycket av att ta del av varandras olikheter. Även pedagogerna lär mycket av 

barnen och varandra. En viktig aspekt i arbetet med inkludering är enligt informanterna 

att förebygga en stökig miljö, av den anledningen att vissa barn blir stressade av en 

stökig miljö, vilket kan komma att påverka deras utveckling negativt.  Två av 

informanterna har en gemensam uppfattning om att man ständigt behöver jobba för en 

lugn miljö och förebygga att det blir oroligt, då detta kan ses som en av de viktigaste 

grunderna i en förskola för alla. När det finns barn som är i behov av extra stöd i 

gruppen menar en av informanterna att det är av stor vikt att ha någon vuxen i närheten 

hela tiden.  

 

”Har man barn som är i behov av särskilt stöd så får man begränsa verksamheten så att 

det passar alla” (Kerstin 2012-09-11). Vidare menar Kerstin att det kan vara svårt då det 

kan bli att man hämmar dem som strävar framåt. Informanterna belyser vikten av att ha 

en specialpedagog kopplad till verksamheten och menar att de är tur att de har henne 

med i barngruppen då och då. Gun beskriver sin tacksamhet till specialpedagogen som 

är kopplad till verksamheten på liknande vis som Kerstin. Birgitta pratar om att 

ifrågasätta miljön runt barnet och se svårigheter och möjligheter i den. Hon menar att 

det är av stor vikt att vara flexibel i arbetet med inkludering. Hon beskriver en situation 

kring ett barn för ett tag sedan 

 

 Barnet är två och ett halvt år och gick på avdelningen för barn i åldrarna 

ett till tre år. Vad man såg här var att barnet hade ett utåtagerande 

beteende som blivit ett problem för både barn och föräldrar till andra barn 

på avdelningen. Vi observerade pojken under en period och misstänkte att 



 

17 

 

avdelningen var för rörig och understimulerande för pojken. Som vi såg 

det behövde han delta i lekar som utmanade honom i en lugnare miljö. 

Genom att våga vara flexibel och ta upp detta med föräldrar på ett sätt där 

barnets utveckling och välbefinnande stod i fokus blev resultatet att han 

bytte grupp och kunde delta i lekar på ett välfungerande sätt (Birgitta 

2012-09-14).  

 

Även de andra tre informanterna lyfter begreppet flexibilitet och dess innebörd, och 

menar att det är en viktig del i arbetet mot en förskola för alla. Gun beskriver 

barngruppen hon arbetar i som en grupp med stor variation av olikheter och fantastiska 

egenskaper. Hon pekar dock på att det är svårt att möta dessa utmaningar i en stor 

barngrupp.  

 

”Det kan vissa gånger vara svårt att förhålla sig till det som avviker när man ser att 

något är annorlunda men egentligen inte vet vad det är. Man ser bara att det avviker från 

det normala” (Gun 2012-09-19). Som Gun beskriver det så upplever hon att det är svårt 

att arbeta med gruppen och individernas olikheter när vissa avviker i en större grad. Hon 

menar att det skulle vara bra om det då fanns tid för pedagogerna att observera 

individen i barngruppen för att ha möjlighet att underlätta för att stötta barnet i sin 

sociala och egna utveckling. Viktigt är även att man får kompetensutveckling i detta 

menar Gun. 

 

Sammanfattningsvis kan man tolka i studien att olikheter ses som positiva och att det 

finns en förståelse för miljöns påverkan. Det finns gemensam uppfattning som 

informanterna delar, där fokus ligger på att förebygga stökiga miljöer samt att det är av 

stor vikt att anpassa verksamheten efter individerna. En viss osäkerhet i att förhålla sig 

till vad som ”normalt” och ”avvikande”, går att tyda. På de förskolor, specialpedagog är 

kopplad till verksamheten upplever informanterna att det är ett stort stöd som de är 

mycket tacksamma för. På den förskola, specialpedagog inte är kopplad till 

verksamheten upplevs ett starkt samarbete där man tillsammans jobbar för att möta 

individen i sin utveckling och det som vissa gånger kan upplevas som svårigheter. 
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4.2.1 Förskollärares syn på stora barngrupper 

 

Informanternas svar i studien pekar på att det har skett en förändring mot större 

barngrupper på samma gång som informanterna menar att förskollärarna är mindre tid i 

barngrupp av olika orsaker. Vidare visar det på att det utifrån detta finns ett visst behov 

av att dela den stora gruppen i mindre grupper för att lyckas med att ta tillvara på de 

olikheter som finns i barngruppen.  

 

Barnen berikar varandra, så i en större barngrupp berikar de varandra mer. 

Mindre barn i en barngrupp berikar varandra mindre. Ju fler man är, ju 

mer måste de lära sig att ta hänsyn till varandra. Man måste vara den 

personalstyrka som krävs för barngruppens storlek (Malin 2012-09-05).  

 

Malin menar att barn idag kan vara ganska egocentriska och vara vana vid att få vad de 

vill ha. Att lära sig att ta hönsyn till flera barn i barngrupp är nyttigt för barnet. Även 

Kerstin framhåller att barn idag ”bör hållas tillbaka” i vissa situationer och menar att det 

har skett en förändring i det att barn generellt är vana vid att få vad de vill. Ur denna 

synvinkel menar hon på liknande vis att större barngrupper kan vara nyttigt. Malin ser 

inte de stora barngrupperna som något problem i arbetet med inkludering så länge det 

finns förutsättningar för lärande och sampel i miljön på förskolan. Hon pekar snarare på 

att personalens frånvaro påverkar inkluderingen negativt.  

 

Kerstin beskriver att svårigheterna i arbetet med inkludering är att barngrupperna de 

senaste åren har ökat och att lokalerna är för små. ”Jag tycker att pressen blir större och 

större i arbetet på förskolan. Det sägs att det ska vara si och så många barn på en 

avdelning men det kommer alltid in överskrivningar.” (Kerstin 2012-09-11).  Hon 

menar att avdelningarna är tänkta för ett visst antal barn och när barngrupperna ökar så 

försämras förutsättningarna i arbetet. Man skulle behöva fler rum. Även Malin och 

Birgitta belyser att det är viktigt att verksamheten och antal rum är anpassade efter 

barnstorleken.  
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Barngruppens storlek har ökat. Från början hade vi femton barn i hela 

verksamheten. Nu har vi 36 barn. Vi har sagt det den sista tiden och vi 

känner även att barnen är en större del av dagen på förskolan. Antalet barn 

som är kvar till mellanmålet har fördubblats de senaste åren. Det blir 

intensivt för barnen att vara i stor grupp en hel dag och de blir tröttare. 

Förr var det lugnare på eftermiddagarna och då kunde arbeta med vissa 

bitar i små grupper.  

(Birgitta 2012-09-14). 

 

Gun berättar att de dagar när alla 23 barn är på plats, då inklusive ett barn som är under 

utredning inom autismspektrat, är det inte en förskola för alla. Hon menar att hon och 

hennes två medarbetare känner sig helt otillräckliga och upplever att de inte når fram till 

alla barn. Hon ser det som ett omöjligt uppdrag.  

 

De märks de dagar det är färre barn att det är mycket lättare att 

tillgodogöra dem individuellt. Även i den stora gruppen måste man ju ha 

möjlighet att möta varje barn på deras nivå. Det försöker man ju såklart 

göra så gott man kan men förutsättningarna är ju inte alltid de bästa (Gun 

2012-09-19).  

 

Vidare menar Gun att föräldrarnas krav på förskollärarna kan upplevas som svårigheter. 

Det kan vissa gånger saknas en förståelse för hur barngruppen faktiskt ser ut. Det bör 

egentligen inte ses som orimligt att föräldrar t.ex. har önskemål om att sitt barn behöver 

större utmaningar eller kanske lite extra stöd i perioder men i större barngrupper när de 

upplevs stökiga är det inte alltid rimligt och då menar Gun att det är det svårt att möta 

föräldrarna i deras önskemål.  

 

Alla informanter i min undersökning upplever att barngruppernas storlek har ökat idag. 

Vidare framhåller de alla att det är av stor vikt att då och då dela in barnen i mindre 

grupper. Detta för att alla barn ska ha möjlighet att synas och höras. I mindre grupper 

har man större möjlighet att ta tillvara på barns olikheter och man minskar risken att 

något barn försvinner. Kerstin beskriver att samling i en större grupp innebär att det ofta 
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blir lång väntan i varje moment, vilket gör att barn tröttnar och resultatet blir att det blir 

stökigt.  

 

”Som det ser ut nu så delar vi grupperna i mindre grupper för att det ska bli så lugnt som 

möjligt.  Det är viktigt att skapa möjligheter att se de små händelserna som sker i 

gruppen” (Birgitta 2012-09-14). Som Birgitta beskriver är en av anledningarna till att de 

delar in barnen i mindre grupper är att det blir en lugnare miljö. Hon menar att detta är 

framförallt viktigt för vissa barn som är i behov av särskilt stöd pga. att de många 

gånger har svårt att hantera en stökig miljö. Vidare beskriver Birgitta att det finns de 

barn som inte kan lekkoderna och som har svårt att ta sig in i leken och finna en roll. Att 

dela gruppen i mindre grupper gynnar de barnen då det kan vara lättare att ta sig in i en 

mindre grupp samt att det är lättare för pedagogerna att hjälpa barnet och leda det in i 

leken. Gun Påpekade att hon och hennes kollegor sett att det barn som går i gruppen, 

som är i behov av särskilt stöd gynnas de dagar det är lugnare i gruppen. När det är en 

bra stämning i gruppen, känner sig barnen trygga och det främjar samspel och lärande. 

Informanterna påpekar att stämningen i gruppen spelar en stor roll och kan ha en 

avgörande roll i möjligheterna till att möta varje individ.   

 

Sammanfattningsvis pekar informanternas svar på att grupperna har blivit större. Det 

som upplevs som problem med de stora barngrupperna är framförallt bortfall av 

personal, där informanterna menar att de ofta känner sig otillräckliga och har svårt att se 

till varje individ. Vidare framhålls att man upplever en märkbar skillnad de dagar det är 

mindre barn i gruppen, då det finns större möjligheter att tillgodose individens behov.  

Det finns ett behov av att dela barnen i mindre grupper, då informanterna menar att alla 

barn har en större möjligheter att ta för sig samt få en möjlighet att synas. I de mindre 

grupperna upplevs ofta ett lugn som sällan infinner sig i de större grupperna. Det 

belyses dock att, om detta lugn går att skapa i de större grupperna så finns positiva 

aspekter även på stora grupper, där en av informanterna belyser vikten av olikheter som 

berikande.    

 

   

4.2.3 Utmaningar i arbetet mot en förskola för alla 
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Informanterna menar att det är viktigt att möta alla barn med olika behov samt att se vad 

varje barn behöver. Resultaten indikerar i detta avsnitt på att dokumentationen ses som 

ett hinder snarare än ett hjälpmedel i arbetet. Vidare pekar resultaten på att det finns ett 

uttalat behov hos informanterna av att få fortbildning då de upplever att 

styrdokumentens ökade krav framkallar en känsla av att vara otillräcklig. Även brist på 

samarbete och kommunikation mellan personal togs upp som ett hinder i arbetet mot en 

förskola för alla.  

 

”En förutsättning i en förskola för alla är att utmana sig själv och sitt eget medvetande. 

Det går inte att arbeta som man alltid har gjort” (Malin 2012-09-05). Malin beskriver 

sitt yrke som förskollärare som en stor och viktig utmaning. Hon menar att rollen som 

medforskare till barnen ger mycket tillbaka. Hon beskriver även vikten av att tänka 

positivt kring sitt arbete och den uppgift man har. Börjar man att tänka negativt och se 

svårigheter så blir det svårare. För Malin betyder det mycket för arbetet med inkludering 

att personalen har ett gott samarbete och en gemensam barnsyn. Hon belyser även 

vikten av att få tid i barngruppen och menar att det idag plockas bort mycket tid från 

barngruppen vid dokumentation och tillfällen då delar av personalen ska gå på 

fokusgrupper och utbildningar titt som tätt.   

 

Birgitta menar att dokumentationen och styrdokumentens ökade krav på vad som ska 

göras kan ses som ett hinder i verksamheten vissa gånger. Hon påvisar att det kan 

upplevas som ett hinder i den bemärkelsen att personalen upplever att de inte har 

tillräckligt med kompetens men belyser också att de tagit upp det i arbetslaget ett flertal 

gånger. De slutsatser de drar av sina diskussioner kring styrdokumentens ökade krav 

blir återkommande att det är en upp till dem som arbetslag att faktiskt tolka det som 

skrivs och hävdar ändå att de ser sig själva som kompetenta förskollärare med stark 

tilltro till varandra. Även Kerstin menar att hon vissa gånger har svårt att se 

dokumentationen endast som ett hjälpmedel i verksamheten. Hon framhåller att kraven 

på dokumentation många gånger resulterar i att det plockas bort tid i barngruppen, om 

man inte gör det hemma på ledig tid, vilket hon ofta gör.   

 

De bästa förutsättningar i en förskola för alla är att vi har ett arbetslag som 

är väldigt intresserade och ambitiösa. Vi har möjlighet att ta hjälp utifrån. 

Vi ser till att utbilda oss själva genom att ta del av litteratur som vi sedan 
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diskuterar i arbetslaget. Svårigheterna kan vara att det man läser runt 

omkring kan göra att man känner sin inkompetens. Kraven är stora på att 

det är mycket man ska ta upp med barnen (Birgitta 2012-09-14).  

 

Birgitta upplever att de har ett starkt arbetslag som hanterar situationer där barn kan ha 

ett ”avvikande” beteende med stor respekt. Hon beskriver att de snabbt tar upp saker 

som de ser kan vara eller bli någon form av ”problem” och diskuterar detta tillsammans 

för att hitta sätt som kan underlätta för individen.  Alla fyra förskollärare i min studie 

menar att det är viktigt att pedagogerna är aktiva i verksamheten och inte befinner sig på 

samma plats under den fria leken. Genom att vara omkring barnen i lekarna menar de att 

man i stor mån kan se i vilken utsträckning barn inkluderas.  

”Jag brukar titta på barnens kroppsspråk och ögonen. Genom att titta i barns ögon kan 

man ganska tydligt se om de är glada eller om det är någonting som inte är bra” (Kerstin 

2012-09-11). Enligt Kerstin är hennes yrke många gånger stressigt och att det kan 

kännas svårt att räcka till åt alla barn ibland. Hon tycker att det är viktigt att man som 

pedagog rör sig runt i verksamheten och observerar barnens lek för att se att det att alla 

barn är delaktiga och har det bra.  Hon belyser att man ständigt ska sträva efter en lugn 

miljö och förebygga oroligheter för att alla barn ska ha möjligheter att samspela och 

känna trygghet.  

 

”Min uppgift som pedagog är mycket viktig. Det är vi på förskolan som lägger grunden 

för allt lärande” (Gun 2012-09-19). Gun menar att hennes roll som pedagog i ett 

inkluderande arbete är vara mitt i gruppen och se och utveckla alla barns talanger och 

behov. Rollen och uppdraget påverkas av barngruppens storlek och personalstyrka. Alla 

fyra pedagoger som deltog undersökningen belyser vikten av kommunikation, struktur 

och samarbete mellan personalen. De menar även på att miljöns utformning spelar en 

stor roll för arbetet med inkludering. Där det är viktigt att strukturera upp verksamheten 

efter de olika individernas intresse. Malin belyser vikten av att personalen är medvetna 

om miljöns påverkan på gruppen och menar att det är viktigt att det finns tid och 

kunskap hos personalen på förskolan att anpassa verksamheten efter de individerna som 

är där. ”Får personalen vara med barngruppen så finns alla möjligheter till en förskola 

för alla men tyvärr finns det för mycket annat som ska göras, som fokusgrupper, möten 

mm som man måste iväg på” (Malin2012-09-05). I Malins ögon är en förskola för alla 

möjlig men hon ser det som att man idag plockar bort mycket tid från barngruppen till 
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att gå på fokusgrupper och utbildningar som ofta berör lärandet. Detta menar hon 

försvårar arbetet med att se alla barn och att ha möjlighet att ta tillvara på deras 

olikheter.  Som hon ser det har barngrupperna blivit större, man ska se till alla barn, 

kraven på dokumentation har ökat och det är mycket mer pappersarbete.  

 

Sammanfattningsvis kan man tyda att informanterna ser sitt eget medvetande som en 

utmaning i ett arbete med en förskola för alla. Det framhålls att det är av stor vikt att 

ständigt utveckla sitt arbete och pedagogrollen beskrivs som ”medforskare” till barnen. 

Ett positivt synsätt är även en något som togs upp. Informanterna delar uppfattningen 

om att barngrupperna har blivit större, kraven på dokumentationen har ökat samt att det 

är mer pappersarbete på samma gång som det läggs en stor vikt vid att se individen och 

dess utveckling. Beroende på hur gruppen ser ut, kan detta vissa dagar ses som ett 

omöjligt uppdrag, enligt informanterna.  

 

 

5. Resultatdiskussion 
 

Nedan diskuteras studiens resultat samt förslag till vidare forskning. Resultatet kommer 

att diskuteras utifrån tre olika underrubriker som är följande: Barns olikheter i relation 

till en inkluderande verksamhet, Synen på olikheter och dess innebörd och 

Förskollärarens uppgift, möjligheter och hinder. 

 

 

5.2 Synen på olikheter och dess innebörd 
 

Informanterna menar att det är viktigt att se olikheter som en tillgång. Vad som dock 

visar sig vara svårt att förhålla sig till, är det som avviker i en högre grad. Hur 

informanterna definierar avvikelser i högre grad framkommer inte i studien.    

 

Markström (2005), Lutz (2006) och Persson (2008) menar att det inte är självklart vad 

som är avvikande eller normalt. De menar att definitionen är beroende av sin kontext. 

Det skulle kunna vara så att ett barn som upplevs vara ”avvikande” i Guns Barngrupp 

kanske inte skulle göra det i t.ex. Birgittas. Markström (2005) skriver i sin studie om 

skapa normalitet och avvikelse, där hon menar att olikheter bör kopplas till sin kontext. 

Hon framhåller att ett beteende som kan ses som avvikande eller normalt i en förskola, 
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inte behöver göra det i en annan. Vidare menar Markström att de synsätt som dominerar 

i verksamheten får konsekvenser för handlandet. 

 

En av informanterna tog upp vikten av att i personalgruppen ha en gemensam syn på det 

som avviker men nämnde inte något om vad som avgör att man tolkar ett barns 

beteende som avvikande. I resultatet av Pallas (2011) studie framgår att de skapas ett 

visst utrymme för olikheter i en grupp. Olikheterna ställs i relation till likheterna, vilket 

innebär att avvikelsen inte behöver ses som udda i samma utsträckning om flera av 

barnen delar den. Vidare menar hon att pedagogernas blick på barnet är avgörande samt 

att de har makten att avgöra vem som anses vara ”avvikande”. Som jag tolkar resultatet 

av intervjuerna i min undersökning, är informanterna medvetna om att miljön omkring 

barnet spelar en viktig roll. Jag kan dock inte utläsa av resultatet att informanterna 

frågsätter sin egen syn på olikheter i relation till det som anses vara ”avvikande”. Lutz 

(2006) visar i sin undersökning att ett vanligt huvudmotiv när pedagoger söker hjälp är 

en strävan mot segregerade lösningar där individen istället blir utpekad, vilket i sin tur 

kan leda till en ännu större känsla av avvikande beteende. Alla förskollärare i 

undersökningen belyser begreppet flexibilitet och menar att det är en viktig del i arbetet 

med att ta tillvara på barns olikheter och mötet av varje individ. Frågan är hur 

okunskapen om barns olikheter samt pedagogens eget medvetande påverkar 

bedömningen av barnet? Nöjd (2010) skriver att det har skett en kraftig ökning av 

diagnoser, där socialstyrelsens patientregister visar på att ökningen av diagnoser av 

aktivitets- och uppmärksamhetsstörning på barn upp till sex år har fördubblats de 

senaste sex åren. Det kan vara så att en förskola som innefattar stora barngrupper, där 

alla barns och dess olikheter ska inkluderas, innebär att förskolläraren kritiskt bör 

granska sitt eget medvetande samt sina egna värderingar på samma gång som man 

skaffar sig kunskap om barns olikheter för att inte feldiagnostisera. Vernesson (2007) 

framhåller att bristen på resurser kan vara en orsak till att avvikelser framtvingas, då 

pedagoger idag har krav på sig att möta större barngrupper vilket kan resultera i att 

individualiseringar känns övermäktiga. Flera forskare pekar på att det är betydelsefullt 

att kompetensutveckla förskollärare, då det ger ett indirekt stöd till barn i behov av 

särskilt stöd men även till barn i allmänhet. 

 

I en jämförelse av informanternas utsagor visar att de förskolor som har regelbunden 

kontakt med specialpedagog förlitar sig på att specialpedagogen hittar lösningar. 
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Hellström (1993) belyser vikten av personalens samarbete och menar att en verksamhet 

där personalen inte hittar ett tydligt och strukturerat samarbete kan resultera i att 

personalen inte orkar med barnen, vilket i sin tur kan leda till att ett högre antal barn kan 

komma att få svårigheter. Alla informanterna har påpekat betydelsen av ett gott 

samarbete hos personalen.  

 

I min bearbetning av resultaten tycker jag mig kunna se bristen av samarbete som ett 

problem, som i sin tur påverkar arbetet med att ta tillvara på barns olikheter negativt. 

Vidare antar jag att personalens samarbete påverkar synen på verksamheten, dvs. att det 

kan vara av stor vikt att man tillsammans hittar en struktur och lösningar på det som ses 

som ”problem”. Piltz Maliks, Kristina & Sjögren Olsson, Elisabet (1998) anser att det är 

viktigt att beakta personalens kunskaper och kompetens när man tittar på barnsgruppens 

storlek, där samarbete mellan personal och ledning har en betydande roll för kvalitén. 

Med tanke på att förskolorna tenderar att bli större, på samma gång som verksamheten 

ska inkludera alla barn menar jag att det kan vara av stor vikt att personal på förskolor 

får mer kunskap och hjälp i kommunikation, ledarskap och specialpedagogik för att på 

bästa sätt lyckas med sitt uppdrag.  

 

 

 

5.1 Gruppstorlekens betydelse i relation till en inkluderande verksamhet 
 

Studien visar att informanterna är väl införstådda med uttrycket ”en förskola för alla”. 

Vidare framkommer att de har en gemensam uppfattning om att den är möjligt om rätt 

förutsättningar skapas. De menade dock att det finns vissa faktorer som kan ses som 

hinder i arbetet mot en inkluderande verksamhet, där en av de viktigaste uppgifterna är 

att ta tillvara på barns olikheter. I läroplanen (2010) framhålls att verksamheten ska 

utveckla barnens förmåga att respektera olikheter samt anpassas efter barnens olika 

behov.  

 

De förskollärare som deltog i min studie har arbetat i förskola i mer än femton år. 

Samtliga deltagare menar att barngrupperna har ökat i storlek de senaste åren. En av 

grupperna har mer än dubbelt så många barn som när förskolan öppnades. 

Informanterna belyser att det redan sedan förskolan startade är bestämt hur många barn 

verksamheten är tänkt för. Trots att lokalerna inte är anpassade för mer än ett visst antal 
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barn så kan förskolorna som det ser ut nu inte tacka nej till fler barn, utan har skyldighet 

att ta in barn så länge det inte är färre barn på någon annan förskola i området. Detta kan 

ifrågasättas då skolverket (2010) skriver att personal på förskolorna ska ha rätt 

förutsättningar, vilket innebär bl.a. rimliga barngrupper, lokaler som är ändamålseniga 

för att ha möjligheter att genomföra sitt arbete på ett professionellt sätt. Denna situation 

med stora barngrupper i icke anpassade lokaler gör enligt informanterna att det skapas 

ett behov av att dela grupperna i mindre grupper, vilket skapar de bästa möjligheterna 

till att se de små händelserna. Min tolkning utifrån informanternas tankar kring små 

barngrupper är att de delar in barnen i mindre grupper för att som Asp - Onsjö (2006) 

talar om, möjliggöra en social och didaktisk inkludering, där man synliggör i viken 

utsträckning individen är delaktig i sociala sammanhang samt i vilken utsträckning de 

didaktiska förutsättningarna är anpassade efter individen.   

 

Maliks & Sjögren Olsson (1998) framhåller att stora grupper försvårar möjligheterna för 

vissa barn att skapa sociala relationer och menar att detta är en viktig aspekt då detta i 

kan leda till en frustration som kan leda till ett störande beteende. En av informanterna 

belyser dock att de större barngrupperna kan ses ur ett positivt perspektiv. Hon menar 

att det i en större barngrupp finns fler olikheter samt att man inte får glömma att 

olikheter faktiskt berikar.  Öhman (1996) skriver om ett gott gruppklimat. Han menar att 

det är av stor vikt att individerna i gruppen känner samhörighet och att det skapas 

harmoni och trygghet. Detta får positiva konsekvenser för individens 

identitetsupplevelse. Han ifrågasätter dock hur man kan göra detta möjligt i en stor 

barngrupp och pekar på att det är av stor vikt att även individen på samma gång 

utvecklas individuellt.  

 

 Guvå (2006) skriver att det inte möjligt att välja bort grupper i förskolan. Han menar att 

det är av stor vikt att sträva efter ett gott gruppklimat där varje individ känner sig trygg 

och accepterad som den är, samt att ledarna har tydliga roller. Vidare menar han att 

förskolläraren bör vara medveten om att barnen på olika vis påverkar varandra. Han 

belyser att det krävs ett medvetet arbete för att skapa en grupp där alla barn känner sig 

trygga och tar hänsyn till varandra. Utifrån detta hänvisar jag till Vernesson (2007) som 

menar att självförtroende, självkänsla och motivation är grunden för allt lärande och 

ställer frågan om det inte kan vara värt att i förskolan lägga ännu mer fokus på de 

delarna för att lyckas möta alla barn och börja med att utveckla en grund som bygger på 
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ett gott gruppklimat? Det ter sig som att den grunden blir än viktigare i stora 

barngrupper. Med tanken att alla barn ska få samma möjligheter till utveckling.  

 

5.3 Förskollärarens uppgift, möjligheter och hinder 
 

Studien pekar på att informanterna är väl medvetna om vad en förskola för alla innebär 

och ser sin uppgift som ett viktigt uppdrag. Att dokumentationen ska ses som ett 

hjälpmedel i verksamheten är de medvetna om men framhåller att denna många gånger 

hellre kan ses som ett hinder än en hjälp i arbetet.  

 

En av informanterna belyser vikten av utveckla sitt eget medvetande på samma gång 

som hon menar att detta kan vara svår uppgift eftersom det ofta plockas bort tid från 

barngruppen till fokusgrupper osv. Även styrdokumentens ökade krav på lärande och 

dokumentation ses vissa gånger som ett hinder i arbetet med att möta alla barn då det 

upplevs som en stress av informanterna.    

 

En av informanterna berättar att det, vissa dagar, när barngruppen känns stor och rörig 

är svårt att se alla barn och att upplevelsen då är att verksamheten inte är en förskola för 

alla. Isaksson (2009) belyser vikten av kunskaper i arbetet med inkludering där man ska 

se till barns olika behov. Som jag tolkar det så kan det vara av extra stor vikt för 

förskolläraren i stora grupper att ha kunskaper om detta. Enligt Maliks Olsson & 

Sjögren (1998) finns en gräns för hur många barn man kan räcka till för vid samma 

tillfälle. När det dessutom finns behov av särskilt stöd i gruppen kan de vara extra 

känslomässigt krävande för pedagogerna, vilket kan resultera i att pedagogernas 

kompetens utmanas. I detta läge skulle läroplanen kunna ses som ett stöd i arbetet men 

min tolkning av informanternas syn på läroplanen är att den i större grad upplevs ställa 

ouppnåeliga krav pedagogerna när grupperna känns för röriga. Viktiga förutsättningar 

för en lyckad inkludering visar sig vara att ge pedagoger verktyg till att utforma 

undervisningsstrategier, där man effektivt kan lära barn funktionella färdigheter som 

dagligen förstärks.  Även Sandberg (2009) belyser vikten av fortbildning bland 

förskollärare och menar att är uppenbart att det är brist på kunskap och förankring 

mellan teori och praktik när det gäller att inkludera alla barn i verksamheten.  

Sammantaget kan man se fortbildning som ett viktigt verktyg i arbetet med inkludering.  
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6. Avslutande reflektion 
 

Utifrån studien är min slutsats att de förskollärare som ingått i studien är medvetna om 

innebörden av uttrycket ”en förskola för alla”. Vad som återkommande togs upp under 

intervjuerna var att barngruppernas storlek har ökat trots att lokalerna inte är anpassade 

för det antalet som ryms i verksamheten idag. Detta är en bidragande orsak till behovet 

av att dela den stora gruppen i mindre grupper, för att skapa möjligheter att lyckas med 

en inkluderande verksamhet. Även dokumentationen i relation till den stora 

barngruppen kunde ses som ett problem. Detta för att det ansågs ta tid ifrån barngruppen 

och utifrån det kunde upplevas stressande. Jag tycker mig kunna tyda en frustration hos 

de förskollärare som deltagit i min studie, där det i vissa fall tycktes ha en känsla av att 

vara otillräckliga.  

 

Utifrån min tolkning av resultatet menar jag att flera olika faktorer kan spela en 

betydande roll för arbetet med inkludering. Dessa faktorer är bl.a. samarbete bland 

personalen på förskolan, där man tillsammans hittar en förståelse för individens 

samvaro i gruppen samt förhållandet mellan individen och miljön omkring individen. I 

studien tas även stora grupper upp som ett problem medan resultatet visar på att 

storleken inte behöver vara ett hinder i arbetet med inkludering utan att stämningen i 

gruppen samt synen på olikheter också har stor betydelse. Vidare indikerar resultatet på 

att förskollärares eget medvetande spelar en stoll i arbetet mot en förskola för alla, där 

en viktig aspekt kan vara att lyfta de positiva egenskaper som finns hos individen. Även 

kompetensutvecklingar kan ses som ett behov för att lyckas med en inkluderande 

verksamhet på bästa sätt. Ett genomgående synsätt i studien är att varje individ är 

betydelsefull samt att olikheter är värdefulla.  

 

Mitt syfte med arbetet var att öka kunskapen om hur förskollärare tacklar sin uppgift att 

inkludera alla barn när barngrupperna blir större. Genom mina frågeställningar upplever 

jag att jag har fått en inblick i hur förskollärare ser på sitt arbete med inkludering i stora 

barngrupper samt en inblick i olika faktorer runt omkring som skapar möjligheter och 

svårigheter i arbetet med att ta tillvara på barns olikheter i större barngrupper. Genom 

att jag har valt att intervjua förskollärare med en längre erfarenhet menar jag att jag har 

fått en tydlig bild av att barngrupperna har blivit större samt att förskollärare till en viss 
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del upplever att styrdokumentens krav har ökat. Utifrån mitt resultat i studien är mitt 

förslag till vidare forskning, att undersöka hur man kan arbeta med grupprocesser för att 

lyckas med en förskola för alla trots att barngrupperna tenderar att bli större.    
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Intervjufrågor.  Bilaga 1 

 
 

Hur länge har du arbetat som förskollärare? 

 

Hur ser du på ditt yrke som förskollärare? 

 

Hur gamla är barnen på den avdelning du jobbar? 

 

Hur många barn finns på avdelningen?  

 

Hur många är ni som arbetar på avdelningen? 

 

 

Hur ser du på en ”förskola för alla”? 

 

Vad finns det för förutsättningar i arbetet mot en förskola för alla? Svårigheter? 

 

Hur arbetar ni efter styrdokumenten för att nå en förskola för alla? 

 

Är det sant att man utökar barngrupperna idag? 

 

Har barngruppens storlek förändrats under din tid som förskollärare? 

 

Hur ser du på de olikheter som finns i den barngrupp du arbetar i nu? 

 

 

Hur arbetar du för att ta hänsyn till varje barn egenskaper och behov? 

 

Vad upplever du att det finns möjligheter att ta tillvara på barns olikheter i en större 

grupp?  Svårigheter 

 

Kan du utifrån dina erfarenheter berätta för mig vad du upplever påverkar barngruppen  

positivt och negativt. T.ex. miljön, antal barn, kön, olikheter, ledarskap eller annat? 
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Hur upplever du gruppstorleken påverkar kommunikationen mellan barn och 

pedagoger? 

 

Vad kan det ha för betydelse i arbetet med inkludering?  

 

Finns det vissa barn som blir mer påverkade av de olika faktorerna än andra? 
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Missiv. Bilaga 2 
                                                                                          

  
Hej! Jag heter Micaela Högberg. Jag läser sista terminen till förskollärare på distans mot 

högskolan i Gävle. Denna termin skriver jag mitt examensarbete som handlar om 

gruppstorlekens betydelse för förskollärares möjligheter att möta alla barn i förskolan, 

därför vill jag gärna intervjua Er! Syftet med uppsatsen är att ta reda på hur 

förskollärare tacklar sin uppgift att möta alla barn när barngrupperna tenderar att växa.  

Min valda metod för undersökningen är kvalitativa semistrukturerade intervjuer med en 

fenomenologisk tolkning. Jag vill gärna spela in intervjuerna för sedan ha möjlighet att 

transkribera dem. Ert deltagande är frivilligt och anonymt och Ni har rätt att avbryta Er 

medverkan när Ni vill. Ert namn kommer i uppsatsen att vara kodat och materialet 

kommer endast att användas i examensarbetet. Om Ni har någon fundering så är Ni 

välkommen att kontakta mig via telefon eller mail.  

 

Tack på förhand för Er medverkan! 

 

Med vänlig hälsning  

Micaela Högberg 

Tel: xxxxxxxxxx 

Mail: xxxxxxxxx 
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