
EXAMENSARBETE

Barn i behov av särskilt stöd i stora
barngrupper

Pedagogers tankar om huruvida barn i behov av särskilt stöd påverkas av stora

barngrupper i förskolan.

Johanna Lundberg
2014

Lärarexamen, grundnivå
Lärarexamen, 210 hp

Luleå tekniska universitet
Institutionen för konst, kommunikation och lärande



 

 

 

 

 

 

 

Barn i behov av särskilt stöd i stora 
barngrupper   

Pedagogers tankar om huruvida barn i behov av särskilt stöd påverkas av stora 

barngrupper i förskolan. 
 

Teachers' thoughts about whether children in need of special support are affected 
by large groups of children in preschool. 

 

 

 

 

 

Johanna Lundberg 

Förskollärarutbildningen 

Luleå tekniska universitet 

Handledare: Åsa Gardelli  

HT - 2013 



 
 

Abstrakt  
Syftet med denna studie är att synliggöra pedagogers tankar om huruvida barn i behov av 

särskilt stöd påverkas av stora barngrupper i förskolan. Studien är baserad på kvalitativa 

intervjuer med fyra förskollärare, alla med lång erfarenhet av arbetet i förskolans 

verksamheter. Förskollärarna arbetade även i stora barngrupper där det fanns barn i behov av 

särskilt stöd. Resultatet visar att de intervjuade förskollärarna ansåg att stora barngrupper 

påverkade barn i behov av särskilt stöd. De intervjuade förskollärarna uttryckte svårigheter i 

att möta barnens olika behov och arbeta utifrån barnets förutsättningar i stora barngrupper. 

Det framkommer att förskollärarna istället generaliserade barngruppen och arbetade utifrån 

gruppens totala behov. Detta för att kunna tillgodose behoven hos så många barn som möjligt 

samtidigt. Förskollärarna i denna studie hävdade även att barn i behov av särskilt stöd med en 

diagnos har lättare att få resurser tilldelade än barn i behov av särskilt stöd utan diagnos har. 

Flera av de intervjuade förskollärarna menade att en diagnos i sig kunde vara avgörande för 

om ett barn får resurser tilldelade eller inte.   

Nyckelord: Förskola, barn i behov av särskilt stöd, stora barngrupper, diagnos. 
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Inledning 

Barngruppens storlek, personaltäthet och strukturella faktorer har betydelse för barn i behov 

av särskilt stöd menar Asplund-Carlsson, Pramling-Samuelsson och Kärrby (2001). De 

belyser att barn i behov av särskilt stöd i Sverige har ökat samtidigt som insatserna minskat. 

Det har goda effekter hos barn i behov av särskilt stöd om förskollärarna ändrar sitt sätt att 

arbeta och har mindre grupper i förskolan skriver Asplund-Carlsson et al. Deras forskning 

visade att barn i behov av särskilt stöd upptäcks även tidigare om det är mindre barngrupper. 

Diagnostisering av barn i behov av särskilt stöd har blivit allt vanligare och det för att få de 

resurser och det extra stöd som kan behövas hävdar Jakobsson och Lundgren (2013). Detta är 

resurser och extra stöd som barn i behov av särskilt stöd enligt skollagen (SFS 2010:800) har 

rätt till oavsett om det finns en diagnos eller inte. Asplund-Carlsson et al. (2001) belyser 

vikten av att en diagnos inte alltid är bunden till individen själv utan minst lika mycket på 

situation och miljö. Skillnaden är att en diagnos följer med individen något som inte miljön 

gör. Skolverket (2005) hävdar även att med mindre barngrupper och högre personaltäthet är 

det lättare att tillgodose barnens behov och nödvändigheten av att diagnostisera barn skulle 

minska.  

 

Johansson (2011) belyser att det i genomsnitt är mellan tolv till tjugosex barn per avdelning i 

förskolan där det i regel är en personaluppsättning med tre pedagoger. Skolverket har genom 

forskning som gjorts av Asplund-Carlsson et al. (2001) kommit fram till hur många barn det 

bör vara i en barngrupp. Forskningen visade att en grupp om tretton till femton barn i 

förskoleåldrarna 4-5 år är att föredra, detta för att barnen ska utvecklas på optimalt sätt. I en 

småbarnsavdelning bör det vara mindre antal barn samt i grupper med barn i behov av särskilt 

stöd, detta för att barnen ska kunna få sina behov tillgodosedda. Skolverket (2013) har valt att 

ta bort riktmärket om antalet barn i en barngrupp, de menar att fokus istället ska vara på vad 

som är bäst för varje enskild barngrupp.   

 

Under utbildningens gång har jag ofta läst litteratur och hört i verksamheter att förskollärare 

får prioritera bort pedagogiskt arbete med barnen på grund av tidsbrist. Att barngrupperna är 

för stora och att det inte är möjligt att bemöta det enskilda barnet, på ett sådant sätt som borde 

göras i enlighet med Läroplanen för förskolan, Lpfö 98/2010 (Skolverket, 2011). Genom 

denna studie vill jag bidra med att lyfta fram pedagogers tankar om huruvida barn i behov av 

särskilt stöd påverkas av stora barngrupper i förskolan. Jag har i min studie även valt att lyfta 

fram pedagogernas åsikter om ifall det har någon betydelse om barn i behov av särskilt stöd 

har en diagnos eller inte för att få de resurser som barnet kan behöva.   
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1 Syfte och frågeställningar 
Syftet med arbetet är att synliggöra pedagogers tankar om huruvida barn i behov av särskilt 

stöd påverkas av stora barngrupper i förskolan.  

 

För att möjliggöra mitt syfte har jag använt mig av följande frågeställningar: 

 Vilka erfarenheter har förskollärare om huruvida barn i behov av särskilt stöd 

påverkas av stora barngrupper? 

 Hur gör förskollärare för att tillgodose behoven som barn i behov av särskilt stöd kan 

behöva? 

 Hur kan förskollärare arbeta med och för barn i behov av särskilt stöd? 

 Vilka erfarenheter och tankar har förskollärare om huruvida det har betydelse att barn i 

behov av särskilt stöd har en diagnos eller inte för att få de resurser som kan behövas?  

 Hur ser förskollärare på den egna rollen för att åstadkomma en förskola för alla?  
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2 Bakgrund. 

2.1 Begreppsdefinition  
Jag vill börja med att definiera vad jag menar med stora barngrupper där jag har valt att titta 

på det genomsnittliga antalet barn per förskoleavdelning. Skolverket har en hemsida 

(http://www.skolverket.se) där de lagt ut statistik om hur många barn det finns per avdelning 

samt hur barnen är fördelade på personalen, i genomsnitt. Skolverket redovisar att det 2012 

fanns 16,9 barn per förskoleavdelning och varje pedagog hade i genomsnitt 5,3 barn. Baserat 

på detta anser jag att det vore lämpligt att kalla de förskoleavdelningar som har mer än 16,9 

barn per förskoleavdelning för en avdelning som har stora barngrupper.   

 

2.2 Barngruppens storlek  

Johansson (2011) redogör att i samtal med pedagoger och chefer inom förskolan har det 

framkommit att en konsekvens av den ekonomiska nedskärningen är att barnantalet inom 

förskolan ökat. Det är självklart en stor spännvidd där det kan vara allt mellan tolv och 

tjugosex barn i grupperna och syskongrupper kunde innefatta mellan femton till tjugosex barn 

enligt Johansson (2011). Personaluppsättningen är på de flesta ställen tre pedagoger påpekar 

författaren. 

 

Asplund-Carlsson et al. (2001) uppmärksammar betydelsen av barngruppens storlek, 

personaltätheten samt de strukturella faktorerna i förskolan och dess betydelse för barn i 

behov av särskilt stöd. De skriver att barn i behov av särskilt stöd i Sverige har ökat under 

1990-talet samtidigt som insatserna minskat. Asplund-Carlsson et al. påpekar att goda effekter 

av mindre grupper i skolan var speciellt hos de barn i behov av särskilt stöd, då med 

förutsättning att läraren ändrade sitt sätt att arbeta. Barn i behov av särskilt stöd upptäcks 

tidigare då det är mindre barngrupper menar de. Även Hellström (1996) skriver att för stora 

barngrupper inte är bra för barn i behov av särskilt stöd. Barngruppens storlek kan göra att 

barn i behov av särskilt stöd ”glöms” bort, att barn i behov av särskilt stöd blir oroligare samt 

att barnet kan bli förvirrad och rädd i en allt för stor barngrupp menar Hellström. Asplund-

Carlsson et al. (2001) poängterar att då förskolan och skolan i Sverige ska vara inkluderande 

är det av största vikt att de förändringar som görs gäller för alla barn. Generella åtgärder som 

att minska barngrupperna gynnar till största delen barnen i behov av särskilt stöd. Biddle och 

Berliner (2002) redovisar även i sin studie att minska barngruppen gav mest positiva effekter 

för barn i behov av särskilt stöd samt barn från socioekonomiskt svaga hemförhållanden. De 

hävdar att barnen i mindre barngrupper är mer benägna att få den hjälp och stöd som de 

behöver. Asplund-Carlsson et al. (2001) belyser att med ett alltför litet antal barn upphör de 

goda effekterna av samläran och social interaktion. 

 

Inom barnomsorgen har dem alltid haft som mål att inkludera alla barn i verksamheten hävdar 

Asplund-Carlsson et al. (2001) ändå har Sverige under 90-talet ökat antalet 

specialavdelningar. Detta trots att stödet till barn i behov av särskilt stöd i stor utsträckning 

http://www.skolverket.se/
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givits till den ordinarie gruppen. Skolverket (2005) hävdar att barngruppen ska ses som en 

viktig del i barns utveckling och lärande, men vissa förutsättningar ska vara uppfyllda. Det 

viktigaste är att barngruppen har en lämplig sammansättning och storlek. Sedan statsbidraget 

togs bort har gruppstorlekarna ökat samtidigt som personaltätheten minskat. Skolverket 

belyser att det inte finns någon som säger vad det bästa antalet är för barngrupper i förskolan 

eller personaltätheten utan det är kommunerna som avgör utifrån lokala förhållanden vad som 

är lämpligast. Asplund-Carlsson et al. (2001) har utifrån sin forskning sett att en bra 

sammansättning i barngruppen består av en grupp om 13-15 barn i förskoleåldrarna 4-5 år. 

Detta är att föredra om barnen ska utvecklas på ett optimalt sätt. I en småbarnsavdelning och i 

barngrupper med barn i behov av särskilt stöd bör antalet barn vara mindre, detta för att 

barnen ska kunna få sina behov tillgodosedda. Skolverket (2013) har kommit med nya 

kommentarer till forskningen Asplund-Carlsson et al. (2001) gjort. Skolverket (2013) tar bort 

riktmärket om 15 barn per barngrupp och menar att fokus istället ska vara på vad som är bäst 

för varje enskild barngrupp. De hävdar att det är barnens behov som ska styra och inte en 

siffra. Det finns risk att förskolan fokuserar för mycket på ett antal och barnens behov kan då 

komma i andra hand. Barngruppens storlek måste ta hänsyn till personalens kompetens, 

lokalernas storlek och miljöns utformning belyser Skolverket. De hävdar likaså att 

barngruppens storlek är beroende av gruppens sammansättning, kön och ålder men även av 

sociala och etniska aspekter. Utifrån dessa faktorer kan man sedan avgöra hur stora grupperna 

ska vara och hur mycket personal det behövs i gruppen hävdar Skolverket. 

 

De stora barngrupperna i förskolan bidrar till att allt fler barn definieras som barn i behov av 

särskilt stöd än vad det hade gjorts i mindre barngrupper där barnens behov kunnat tillgodoses 

utan extra resurstid uppmärksammar Asplund-Carlsson et al. (2001). Studien visade på att 

majoriteten av barn i behov av särskilt stöd med psykosociala problem blir utan extra stöd i 

förskolan. Genom att barn med psykosociala problem ofta inte får det extra stödet har det 

under 2000-talet blivit allt vanligare att man diagnostiserar barn i behov av särskilt stöd. En 

diagnosering som inte ligger på individen själv utan även lika mycket på situation och miljön, 

men skillnaden är att diagnosen följer individen men inte miljön menar Asplund-Carlsson et 

al. Skolverket (2005) har uppmärksammat att om det är mindre barngrupper med hög 

personaltäthet är det lättare att tillgodose varje barns behov och nödvändigheten av att 

diagnostisera barnen skulle minska. 

 

Asplund-Carlsson et al. (2001) belyser att de stora barngrupperna inte har möjlighet att 

genomföra en del av den verksamhet som man anser borde ingå i förskolans planer såsom 

utflykter, studiebesök, språkträning och ett personligt mottagande av barnen. Pedagoger 

upplever att de har ökade krav i sitt arbete och detta gör att barnen inte får det inflytande som 

pedagogerna tycker barnen har rätt till menar Westlund (2011). Författaren hävdar att barnens 

inflytande huvudsakligen sker inom det utrymme som pedagogerna på förhand har bestämt. 

Westlund menar att barnen ges begränsade möjligheter att påverka utformningen och innehåll 

i förskolans aktiviteter.  
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Skolverket (2005) hävdar att låg personaltäthet och stora barngrupper har en negativ effekt 

framförallt på de yngsta barnen i förskolan som är beroende av täta och stabila 

vuxenkontakter att knyta an till. Om det är alltför många relationer de yngsta barnen måste 

utsättas för uppstår det stress som i sin tur påverkar barnens inlärningsförmåga längre fram. I 

stora barngrupper försvåras även de yngsta barnens samspel med vuxna och 

identitetsutvecklingen och språkutvecklingen tar då mest skada. Skolverket (2008) hävdar att 

gruppstorleken inom en förskoleavdelning inte är statisk, personalens arbetssätt varierar och 

samarbete mellan avdelningarna på förskolor sker. Uppdelning av den ursprungliga 

barngruppen är något som regelbundet görs belyser Skolverket och här delegerar personalen 

in barnen i mindre grupper, så kallade ”fokusgrupper”. I Skolverkets studie framkommer det 

att det är en nödvändig lösning för att verksamheten ska fungera och är en naturlig del av 

verksamheten. Genom att dela in barnen i ”fokusgrupper” skapas en struktur och en lugnare 

miljö vilket Skolverket hävdar som viktigt för barn i behov av särskilt stöd. Westlund (2011) 

hävdar i sin avhandling att uppdelning av barngrupper i så kallade ”fokusgrupper” ökar 

möjligheten för barn att även komma till tals. 

 

2.3 Barn i behov av särskilt stöd 
Björck-Åkesson, Eriksson, Granlund, Lillvist och Sandberg (2010) har genomfört en studie 

som undersöker begreppet ”barn i behov av särskilt stöd” utifrån förskollärares olika 

definitioner. Begreppet barn i behov av särskilt stöd har används inom förskolans verksamhet 

i många år och det finns olika definitioner. Förskolläraren inom verksamheten har inga 

färdiga kriterier att använda sig av för att fastställa om ett barn är i behov av särskilt stöd eller 

inte. Studiens författare belyser hur begreppet ”barn i behov av särskilt stöd” konstrueras 

socialt och ur olika förståelser av barns behov. Björck-Åkesson et al. (2010) belyser och 

förklarar i studien att förskolor i Sverige är lagskyldiga att ge speciellt stöd till de barn som är 

i behov av detta. De hävdar att en hög kvalitet på det pedagogiska arbetet anses som det bästa 

stödet för barn i behov av särskilt stöd där förskolorna ska kunna tillgodose dessa barns behov 

av särskilt stöd i den ordinarie verksamheten. Speciella stödinsatser godkändes oftast om 

någon utanför förskolans organisation genomför en utredning kring barnet där stödet sedan 

tillhandahålls inom förskolans verksamhet. Björck-Åkesson et al. beskriver att majoriteten av 

alla barn som är i behov av särskilt stöd saknar en diagnos men anses fortfarande som icke 

fungerande i förskolans verksamhet. Samtidigt beskriver författarna även hur den allmänna 

bedömningen av barnets speciella stödinsatser bör ses i förhållande till den miljö som de 

vistas i, inom förskolans miljö i just detta fall.  

 

Barn i behov av särskilt stöd kan beroende på det enskilda barnets svårigheter behöva olika 

former av stöd menar Sandberg (2009). Det finns barn som är formellt berättigade till särskilt 

stöd genom att de har någon form av funktionsnedsättning. Sandberg skriver även att det finns 

barn som är i ”gråzonen” där barnen inte formellt identifieras som barn i behov av särskilt 

stöd men där förskolepersonal eller familjen anser att det finns en viss utvecklingsförsening 

hos barnet. Hellström (1996) beskriver begreppet barn i behov av särskilt stöd, inte som en 
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bestämd eller avgränsad grupp med bestämda egenskaper utan ett begrepp för att vissa barn, 

varaktigt eller tillfälligt kan vara i behov av särskilt stöd. Hellström menar att miljön har en 

stor inverkan på om ett barn får svårigheter, en bidragande orsak kan även vara förhållandena 

i förskolan. Barn i behov av särskilt stöd kan komma till uttryck i att barnen exempelvis har 

svårt att koncentrera sig, svårigheter i att lära sig begrepp och regler, är motoriskt och 

perceptuellt sena eller avvikande, har språk- och talsvårigheter skriver Hellström. Författaren 

belyser att barn med olika slags känslomässiga svårigheter och relationsproblem också är en 

viktig grupp barn som är i behov av särskilt stöd. Där kan barnets svårigheter komma i uttryck 

som utåtagerande beteende, impulsdrivna och ha svårt att kontrollera sig. 

 

Sandberg (2009) hävdar att det är förskolans verksamhet och det pedagogiska arbetet som ska 

utvärderas och inte individen och dess prestationer vilket även Hellström (1996) lägger vikt 

vid. Olsson och Olsson (2007) uppmärksammar att varje barn har rätt till en skolgång som är 

utformad efter individens egna behov, där olikheter ses som en tillgång. Olsson och Olsson 

nämner detsamma som Sandberg (2009) att man har som mål att skapa en stödjande miljö för 

varje individ. Sandberg menar att man fokuserar på miljön och anser att miljön i förskolan 

kan skapa problem, miljön måste ge stöd som behövs för att barnet ska fungera i vardagen och 

integreras med andra i barngruppen. Sandberg uppmärksammar att det finns brister hos 

personalen i förskolan, på kunskap samt förankring i teori och praktik vilket är en 

förutsättning för att göra ett bra ingripande för barn i behov av särskilt stöd. Om personalen 

möjliggör en ökad kompetens kring barn i behov av särskilt stöd och här även barn rent 

allmänt i förskolan menar Sandberg att möjligheterna ökas hos det enskilda barnet att få det 

stöd som behövs. Sandberg uppmärksammar att det behövs kartläggning för att ta reda på 

vilka svårigheter barnet egentligen har för att kunna lyfta fram de hinder och möjligheter som 

finns i det enskilda barnets omgivning vilket även Olsson och Olsson (2007) belyser. En 

kartläggning bör enligt Olsson och Olsson omfatta alla tre nivåer, individ-, grupp- och på 

organisationsnivå. Det är även viktigt menar Sandberg (2009) att personalen inom förskolan 

har återkommande kartläggning då barns utveckling och förändring sker efter en tid, detta för 

att kunna tillmötesgå barnets individuella och aktuella behov. 

 

Bergquist et al. (2003) belyser att de är kritiska mot den utveckling som varit senaste tiden, att 

nedskärningar har gjorts och som i sin tur inneburit stora barngrupper, färre personal och 

minskade resurser till barn i behov av särskilt stöd. Detta har påverkat barn i behov av särskilt 

stöd och då speciellt de barn som inte har tydliga diagnoser men ändå kan ha stora 

svårigheter. Lutz (2009) undersöker i sin avhandling hur legitimitet skapas kring rätten att 

förklara avvikelser hos barn i förskoleåldern och hur olika professioners tolkningsrätt speglas 

av i praktikens styrning. Lutz har tagit del av formulär och blanketter som används för att 

samla in information för bedömning om resurstilldelning och han menar att de kan fungera 

som en form av standardisering av en verksamhet. Lutz delger sina intryck av att man 

beskriver barnet allsidigt där barnet är subjektivt. I formulären och blanketterna han tagit del 

av har han sett försök till att exkludera problem som finns. Han menar att barnet separerats 
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helt från både hemmiljön och förskolemiljön där problemet samt tillgångarna knyts till barnet. 

Lutz har i dessa formulär och blanketter inte sett något som syftar till att beskriva barnets 

uppväxtmiljö, familjeförhållande, sociala eller etniska bakgrund samt att de saknar 

beskrivningar om vad man redan gjort för anpassningar i förskolan för att möta det beskrivna 

barnet. Lutz (2009) har i sin avhandling bedömt att pedagogerna besitter en stor medvetenhet i 

att det krävs en problematik som motiverar en utredning för externa bedömare för att kunna få 

resurser för enskilda barn. Lutz menar att mönster pekar mot att det sker en ökning av att 

definiera problem där egenskaper finns hos enskilda barn. Författaren uppmärksammar även 

att de ekonomiska nedskärningarna medfört ett ökat tryck på att skilja ut enskilda barn för att 

frigöra resurser. Lutz påtalar i sin avhandling att pedagoger inom förskolan ofta får hitta sin 

egen väg till resurser. Han menar att förskolan i en ökad utsträckning arbetar utifrån ett 

demokratiskt perspektiv, där miljön avnormaliseras så att gränserna för normalt beteende 

omformuleras för att fler barn då kan inkluderas i den allmänna pedagogiken. Detta i sig gör 

att verksamheten kan bemästra en större variation och heterogenitet. 

 

Skolverket (2005) understryker att barn i behov av särskilt stöd inte syftar på någon enlighet 

eller en klart avgränsad grupp, utan är beroende på miljön barnet vistas i. Barns behov av 

särskilt stöd är i relation till den miljö de vistas i, vilket i sin tur kan betyda att ett barn kan 

behöva särskilt stöd i vissa miljöer men inte i andra. Skolverket skriver att barn i behov av 

särskilt stöd är främst de barn som har diffusa och svårtolkade behov. En diagnos ska inte 

vara en förutsättning för om ett barn i behov av särskilt stöd får tilldelning av extra resurser 

till förskolan hävdar Skolverket. De belyser även att det stöd barnet i behov av särskilt stöd 

kan behöva ska i så stor utsträckning som möjligt tillgodoses i den ordinarie verksamheten. 

För många barn är en generellt god kvalitet den viktigaste insatsen men för andra barn kan det 

vara nödvändigt med särskilda stödinsatser. Med särskilda stödinsatser menar Skolverket att 

det kan röra sig om personalförstärkning, konsultation och handledning till personalen eller en 

minskning av antalet barn i barngruppen eller anpassning av miljön. 

 

Bergquist et al. (2003) belyser att vi har otroliga kunskaper om barns behov och hur vi kan 

och bör tillgodose dem. De menar för att möjliggöra en bra förskola ska personalen ha ett 

positivt förhållningssätt till barn, ett bra arbetssätt och främst att all personal kan erbjuda 

barnen en bra kommunikativ och språklig miljö. Där samspel-kommunikation-utveckling är 

ett begrepp förknippat med mänsklig närvaro och tillväxt. Barnets möjligheter att utvecklas 

som människa är beroende av sina resurser men även omgivningen påpekar Bergquist el al. I 

samspelet mellan människor påverkar man varandra och det är ömsesidigt uppmärksammar 

författarna, där kommunikationen sker både medvetet och omedvetet som i sin tur andra 

människor påverkas av, genom hur det tolkas och påverkas. Utveckling är något som ständigt 

sker, den sker i samspel och kommunikation med andra där man påverkar och påverkas. I 

utveckling prövar och omvärderar man sina egna erfarenheter, kunskaper, får nya impulser 

och infallsvinklar menar Bergquist el al. 
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2.3.1 Specialpedagogiska perspektiv  
Två specialpedagogiska perspektiv som används inom specialpedagogiken är relationellt och 

kategoriskt perspektiv. Ett relationellt perspektiv hävdar Persson (2009) är då interaktionen i 

skolan sker mellan olika aktörer. Persson menar att förståelsen för ett handlande inte enbart 

finns hos en enskild individs uppträdande eller beteende utan individens förutsättningar i olika 

situationer ska ses relationellt. Han skriver att i ett relationellt perspektiv måste man förutsätta 

att förändringar i individens omgivning görs för att uppfylla vissa på förhand uppställda mål. 

 

I ett kategoriskt perspektiv menar Persson (2009) att man ser individens svårigheter bundet till 

individen. I det kategoriska perspektivet vill man hjälpa individen genom att ge hjälp som är 

direkt relaterat till individens uppvisade svårigheter. Detta då det är individen som bär på 

svårigheten antingen medfött eller på något annat sätt individbundet skriver Persson. I ett 

kategoriskt perspektiv ser man på individen då man fokuserar på specialpedagogiska åtgärder 

där speciallärare, specialpedagoger eller elevvårdspersonal har ansvaret för att hjälpa 

individen. I ett relationellt perspektiv hävdar Persson att verksamheten ses utifrån lärarens 

egna förmåga att anpassa undervisningen för alla individer. Där individen ses i svårigheter 

och svårigheterna uppstår i mötet med olika företeelser och miljöer. För att hjälpa individen 

fokuserar man i ett relationellt perspektiv på socialpedagogiska åtgärder hos elev, lärande och 

lärandemiljön där arbetslaget har ansvaret med ett aktivt stöd från rektorn menar författaren.  

 

2.4 Diagnos   
En diagnos kan bidra till att omständigheter förklaras, en diagnos kan ge ord och 

orsaksförklaringar som åstadkommer en mening och tar bort självfördömandet menar 

Sandberg (2009). Hon belyser att ett samhälle med öppenhet, tolerans och utrymme för 

mångfald och olikheter måste man få drömma om, där etiketter som diagnoser inte ska 

behövas för att bli tolererad av andra och sig själv. Jakobsson och Lundgren (2013) har 

uppmärksammat att det i många fall kan vara så att en medicinsk diagnos kan vara avgörande 

för om ett barn får stöd och rätt stöd. Barn som varit i behov av särskilt stöd har fått mer 

precisa medicinska diagnoser och det har gjort att allt fler barn under förskoletiden genomgår 

en utredning menar Jakobsson och Lundgren. De belyser även en viktig aspekt, den senaste 

tiden har kommuner och skolledningar i en större utsträckning krävt diagnoser för att barn i 

behov av särskilt stöd ska kunna få resurser och speciella insatser. Även Lutz (2009) har i sin 

studie sett hur viktig en utredning är för att legitimera de extra resurser som tillsätts för 

enskilda barn. Detta eftersom det i princip bara är det barnet som utreds som ges extra 

resurser gör det att organisationen formats utifrån denna premiss. Trots att barnen enligt 

Skollagen (SFS 2010:800) har rätt till stöd för de behov som finns, oavsett diagnos eller ej. 

 

Det finns en osäkerhet hos förskollärarna att de utifrån sina pedagogiska kunskaper och 

erfarenheter kan ge tillräckligt med stöd skriver Jakobsson och Lundgren (2013). Personalen 

har en stark tilltro till att en diagnos ska ge förklaring och vägledning till det pedagogiska 
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arbetet menar författarna. Där man förlitar sig på diagnosen och träningsprogram som 

utarbetas av experter utanför förskolan. Jakobsson och Lundgren anser att en konsekvens av 

detta kan bli att förskolans verksamhet planeras på individnivå och inte som Olsson och 

Olsson (2007) skriver som så viktigt att man kartlägger barnets behov av särskilt stöd både på 

individ-, grupp- och organisationsnivå. Om verksamheten enbart planeras på individnivå där 

diagnosen är utmärkande så ser man ofta svårigheter som beror på briser hos barnet utan 

koppling till miljön där svårigheterna kommer till uttryck menar Jakobsson och Lundgren 

(2013). 

 

En diagnos fyller olika funktioner uppmärksammar Jakobsson och Lundgren (2013), den 

skapar utmaningar, men den kan även utgöra möjligheter eller hinder i samverkan mellan 

olika verksamheter och professioner, mellan hem och skola och så vidare. Jakobsson och 

Lundgren poängterar att det är viktigt i detta sammanhang att man intar en nyanserad 

hållning, detta för att diagnosen inte betraktas som en entydig sanning utan som en hypotes 

vars värde bör bedömas utifrån graden av användbar information. En diagnos i sig ska inte ha 

någon avgörande betydelse för det pedagogiska arbetet och bemötandet i förskolan. Det 

svårigheter som kan yttra sig skulle kunna gälla många andra barn oavsett om de fått en 

diagnos eller inte påpekar Jakobsson och Lundgren. En diagnos i sig kan betyda mycket för 

föräldrar och förskolläraren genom att de ger en ökad förståelse, trygghet och förhållningssätt 

samt som ett påtryckningsmedel för tilldelning av resurser hävdar Jakobsson och Lundgren. 

 

2.5 Förskollärarens roll för att åstadkomma en förskola för alla 

Skolverket (2005) beskriver att den pedagogiska verksamheten ska anpassas till alla barn i 

förskolan där det finns en miljö som lockar och samtidigt utmanar till lek och lärande. 

Innehållet i förskolan ska leda till att barn omfattas av samhällets gemensamma normer och 

demokratiska värderingar och samtidigt ska de utveckla en förståelse för sig själva och sin 

omvärld. Tornberg (2006) uppmärksammar i sin avhandling att elever med varierande behov, 

personligheter och förutsättningar möts i skolan. Tornberg hävdar i sin studie att uppdraget att 

möta elevers olikheter och ta hänsyn till alla elever i den pedagogiska verksamheten är 

komplext och innehåller moraliska dilemman. Hon menar att organisatoriska lösningar med 

strukturella förändringar är otillräckligt i hanteringen av de dilemman som framträder för en 

skola för alla. Avhandlingen visar även att de strukturella villkoren kan försätta lärarna i 

konfliktsituationer, exempelvis då de delar upp elevgruppen i ”fokusgrupper” kan det hindra 

lärarna att uppfylla målen i läroplanerna. Tornberg (2006) menar att det kan betyda ett en 

elevs behov måste sättas mot en annan elevs behov eller gruppens behov mot individens 

behov. Värdefrågor behöver problematiseras i skolan och lärarna måste få tid för reflektion 

hävdar Tornberg (2006). Detta för att utveckla kompetens och kunskap om mål och värden 

menar Tornberg. Kring detta påpekar Johansson och Pramling-Samuelsson (2003) att 

förskollärare har svårigheter i att inte kunna möta och uppfylla barns individuella behov. 

Förskollärare har ett dilemma i relationen mellan det individuella barnet och gruppen. 

Johansson och Pramling-Samuelsson belyser att den totala kompetensen i barngruppen är till 
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nytta för gruppen som helhet, men också att den kunskap och färdigheter man delar med 

andra ger grund för gemensamma aktiviteter. Vid sådana dilemman menar de att 

förskolläraren måste vara medveten om att det ena intresset får stå tillbaka för de andra.  

 

Johansson (2011) belyser att förskollärare har ett gemensamt drag, på grund av ökade krav 

och tidsbrist saknas det tid att individualisera. Hon menar att förutom svårigheter att se och 

möta det enskilda barnet kan förskollärarna ha svårigheter att ha full överblick över 

barngruppen. Det vill säga att kunna se vart alla barn befinner sig och vad de gör. En 

svårighet som chefer inom förskolan belyser är att förskollärarna får svårigheter att se och 

möta det enskilda barnet på grund av det ökade antalet barn skriver Johansson. Här menar 

Ytterhus (2011) att barnen har rätt att möta förskollärare som ser varje barns möjligheter och 

engagerar sig i samspelet med det enskilda barnet och barngruppen. Författaren lägger vikt 

vid att det inte enbart är förskollärarens ansvar utan förskolläraren ska få rätt förutsättningar, 

rimliga barngrupper och lämpliga lokaler för att kunna genomföra sitt arbete på ett 

professionellt sätt.  

 

Bergquist et al. (2003) skriver att förskolan ofta blir bland den första gruppen utanför familjen 

som ett barn kommer att tillhöra. Där barnen ingår i en grupp och får möjlighet till utveckling 

i samspel med andra är något alla barn behöver under förskoletiden. Skolverket (2005) skriver 

att det är i samspelet med varandra som barnen upptäcker värderingar och normer för sin 

samvaro och här krävs det att det finns vägledning av lyssnande och närvarande vuxna. De 

påpekar att förskolan har stora möjligheter att lyfta fram och tillsammans med barnen hantera 

och diskutera olika dilemman men det gäller att personalen ständigt tar tillvara på 

vardagssituationer som tillfällen för utveckling och lärande. De menar att i en miljö där 

olikheter är något naturligt ger man barnen möjlighet att utveckla förståelsen samt toleransen 

för olika sätt att tänka och vara. Bergquist et al. (2003) uppmärksammar att barnets 

självförtroende ökar i en bra förskolegrupp, barnet skaffar sig kunskaper, deras 

erfarenhetsvärld vidgas i lek och samspråk med andra, såväl barn som vuxna. Barn söker 

ständigt lekbara vänner menar Ytterhus (2011) där de utbyter erfarenheter, upplever saker och 

gör upptäckter tillsammans. Ytterhus belyser såsom Bergquist el al. (2003) att de vuxna vet 

att alla barn inte har lika stora förutsättningar i att delta i lekens kvalificering och 

positionering. För att kunna förverkliga varje barns potential krävs det att förskolläraren ger 

hjälp och stöd utifrån barnens olika utgångspunkt. För att skapa ett likvärdigt utbud i 

förskolan krävs det olika hjälp, stöd och resurser för olika barn påpekar Ytterhus (2011). 

Bergquist et al.(2003) skriver att barnet i förskolegruppen får möjlighet att pröva sin sociala 

kompetens och får uppleva sig som en duglig medlem i gruppen. Bergquist et al. hävdar dock 

att ett utvecklingsfrämjande klimat inte uppstår per automatik i en barngrupp utan det kräver 

att det finns förskollärare som är medvetna och kunniga gruppledare. Författarna belyser att 

en förskola för alla handlar i högsta grad om samspel-kommunikation-utveckling. Det handlar 

både om lyhördhet och kunskaper, respekt och aktning i samspelssituationer.  
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Sandberg och Sandström (2012) påpekar att förskolans uppdrag genom tiden har förändrats 

mycket, från att vara privat organiserat till att utgöra en betydande del av den svenska 

socialpolitiken fram till att inkluderas i utbildningspolitiken. Johansson (2011) tar upp att 

förändringen av förskollärarnas arbetssituation påverkar barnen. Verksamhetsförändringarna 

som skett på grund av att man avskaffat föreståndare är att förskollärarna har ett ökar ansvar 

för ekonomi, fortbildning, vikarieanskaffning, schemaläggning, inköp, viss städning samt 

tillagning av frukost och mellanmål. En konsekvens av detta blir att förskolläraren får mindre 

tid att arbeta med barnen samt mindre tid för planering och reflektion uppmärksammar 

Johansson.  

 

För att barn ska kunna utveckla lärande och delaktighet i enlighet med mål och principer i 

förskolans läroplan menar Sandberg och Sandström (2012) att det krävs särskilda 

kompetenser av lärarna i förskolan. Läroplanen för förskolan kan ses som försvårande hävdar 

Jonsson (2013) i sin avhandling. Hon påpekar att läroplanen försvåras genom att den har en 

allmän skrivning som spänner sig över flera år. Barnens förmågor är beroende av de vuxnas 

erfarenheter och den professionalismen som barn möter i förskolan. Skolverket (2005) 

framhäver, att för att verksamheten ska utvecklas måste det vara god kvalitet i förskolan där 

personalen i arbetslaget har utbildning för att arbeta med barn och det bör finnas personal som 

har pedagogisk högskoleutbildning med inriktning på barn i förskoleåldern för kvaliteten i 

verksamheten. Skolverket nämner även att personalen kritiskt måste kunna granska och 

vidareutveckla verksamheten. Detta för att kunna planera och genomföra en genomtänkt 

verksamhet som är anpassad till det enskilda barnet och även gruppens behov. Kompetens 

som bör finnas hos personalen i förskolan är att de bör kunna samspela och kommunicera med 

varje barn i verksamheten samt ha intresse för barnen och dess föräldrar. Då förskolans 

verksamhet ska anpassas till det enskilda barnets behov och barnens olikheter krävs det att 

personalen omprövar och förändrar sin verksamhet hävdar Skolverket (2005). Det är viktigt 

att personalen får möjlighet att reflektera kring sitt egna förhållningssätt till barnen, 

föräldrarna och varandra och hur detta i sin tur kan påverka barnen. Att personalen inom 

förskolan får möjligheter för planering och gemensam reflektion kring arbetet är viktigt 

belyser Skolverket.  

 

Eriksson-Bergström (2013) hävdar i sin avhandling att förskoleavdelningens normer om vad 

man får och inte får göra, när man får och inte får göra och vem som får och inte får göra blir 

tydlig genom de fysiska arrangemangen. Eriksson-Bergström menar att den fysiska miljön i 

hög grad används på olika sätt för att organisera och strukturera barngruppen. Eriksson-

Bergström har i sin studie sett att då pedagogerna på ett bestämt sätt konstruerar fysiska 

arrangemang minskar barnens verbala förhandling både med rummet, pedagogen och barnen 

sinsemellan. Författaren uppmärksammar att rummets fysiska ramar och sättet materialet 

erbjöds på i stor grad påverkade handlingsutrymmet för barnens aktiviteter. Då fysiska 

verktyg var mer neutrala och inte så tydligt angav vilka handlingserbjudanden som 

förväntades upptäckas menar Eriksson-Bergström att det skapades ett större 

handlingsutrymme, vilket medförde att barnen utforskade en variation av erbjudanden. 
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Författaren hävdar i sin avhandling att miljöer som är neutrala och har lite ”spretigt” material 

ofta skapar kollektiva lekar.   

 

2.6 Förankring i lagar och styrdokument 
Läroplanen för förskolan, Lpfö 98/2010 (Skolverket, 2011) är det styrdokument som 

förskolläraren arbetar utifrån. Där står det att den pedagogiska verksamheten i förskolan ska 

anpassas till alla barn i förskolan. Barn som tillfälligt eller varaktigt behöver mer stöd än 

andra ska i enlighet med läroplanen för förskolan få möjlighet till detta stöd utformat med 

hänsyn till egna behov och förutsättningar. I läroplanen står det även att personalens förmåga 

att förstå och samspela med barnet och få föräldrarnas förståelse är viktigt så att vistelsen i 

förskolan blir ett positivt stöd för barn med svårigheter.  

 

Alla barn ska enligt läroplanen för förskolan, Lpfö 98/2010 (Skolverket, 2011) få erfara den 

tillfredsställelse det ger att göra framsteg, övervinna svårigheter och få uppleva sig vara en 

tillgång för gruppen i förskolan. Läroplanen för förskolan tar även upp att förskolan ska 

erbjuda barnen en trygg miljö som utmanar och lockar till lek och aktivitet där miljön 

inspirerar barnen att utforska omvärlden. I förskolan ska barnen få möta vuxna som ser varje 

barns möjligheter och vuxna som engagerar sig i samspel med det enskilda barnet och 

barngruppen.  

 

Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska barn som av fysiska, psykiska eller som av andra skäl 

behöver särskilt stöd i sin utveckling ges det som deras speciella behov kräver. Om det 

kommer uppgifter från förskolans personal, ett barn eller ett barns vårdnadshavare eller på 

annat sätt framkommer att ett barn är i behov av särskilt stöd ska förskolechefen se till att 

barnet ges sådant stöd. Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska barnets vårdnadshavare ges 

möjlighet att delta vid utformning av de särskilda stödinsatserna. 

 

3 Metod 

3.1 Planering och genomförande  

En kvalitativ forskningsintervju syftar till att förstå världen från undersökningspersonernas 

synvinkel och deras erfarenheter belyser Kvale och Brinkmann (2009). Eftersom denna studie 

syftar till att synliggöra förskollärarens syn, erfarenheter och kunskaper om barn i behov av 

särskilt stöd påverkas av stora barngrupper anser jag att kvalitativa intervjuer är ett ultimat 

sätt att få svar på studiens syfte. Patel och Davidson (2003) belyser att då man arbetar med 

öppna kvalitativa intervjuer beskriver undersökningspersonen i fråga sin uppfattning av 

intervjuarens forskningsfrågor med sina egna ord. Kvale och Brinkmann (2009) skriver att 

med en kvalitativ forskningsintervju får man möjlighet att se på en fråga utifrån 
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undersökningspersonens livsvärld. Strukturen för en kvalitativ forskningsintervju påminner 

mycket om ett vardagligt samtal menar Kvale och Brinkmann där intervjun är 

halvstrukturerad. Kvale och Brinkmann (2009) hävdar att intervjun varken är ett öppet 

vardagssamtal eller ett slutet frågeformulär. I den kvalitativa forskningsintervjun har man som 

de flesta intervjuer en som intervjuar och en som blir intervjuad, där det är intervjuaren som 

styr och avgränsar innehållet av samtalet och det är intervjuaren som har en egen vinning av 

det påpekar Kvale och Brinkmann (2009). Att man som intervjuare lägger stor vikt vid att 

förbereda sig för en kvalitativ forskningsintervju är en viktig del menar Kvale och 

Brinkmann, där man fördjupat sig inom det ämne som intervjun berör. Genom att man 

fördjupar sina kunskaper inom det ämne som intervjun handlar om kan jag som intervjuare 

ställa kvalificerade frågor som svarar upp till studiens syfte, vilket jag strävat efter.  

 

3.2 Urval av intervjupersoner 
Förskollärare i den dagliga verksamheten i förskolan är de personer som står närmast barnen i 

behov av särskilt stöd som vistas i stora barngrupper. Därför är det dessa personer som jag 

valt att intervjua. Jag har medvetet valt att intervjua förskollärare som arbetar i stora 

barngrupper eftersom de personerna svarar bäst upp till mitt syfte med studien. Patel och 

Davidsson (2003) belyser att individerna som medverkar avgörs i första hand av hur syftet är 

formulerat, där man får göra urval som passar ihop med frågeställningarna. Jag har valt att 

intervjua fyra förskollärare inom en kommun i norra Sverige, på olika kommunala förskolor. 

Samtliga informanter har en längre tids erfarenhet av arbetet som förskollärare och detta för 

att de har erfarenheter av den förändring som skett i barngruppernas storlek. Jag har valt att 

göra mina intervjuer inom samma kommun på grund av att resursfördelningen inom förskolor 

kan variera stort beroende på kommun till kommun. Genom att hålla mig inom samma 

kommun för alla intervjuer bör resurserna som tilldelas vara ungefär likadana. Jag tog kontakt 

med två av förskollärarna via telefon för att höra om de ville medverka med deras tankar om 

huruvida barn i behov av särskilt stöd påverkas av stora barngrupper, i kvalitativa intervjuer. 

De andra två förskollärarna tog jag fysisk kontakt med för att höra om de ville medverka med 

sina tankar genom att jag besökte verksamheten.  

 

3.3 Etiska aspekter 
Jag har för min studie tagit del av Vetenskapsrådets (2002) principer om forskningsetik. Det 

är fyra allmänna huvudkrav som Vetenskapsrådet belyser vilket är 1) informationskravet 2) 

samtyckeskravet 3) konfidentalitetskravet och 4) nyttjandekravet.  

 

Genom detta har de personer som berörts av min studie fått information om studiens syfte, de 

personer som berörts av min studie har haft rätt att själva bestämma över sin medverkan. Det 

finns ett samtycke av personen i fråga och personerna i min studie har haft möjlighet att 

avbryta sin medverkan. Konfidentalitetskravet har följts genom att materialet har förvarats på 

ett sådant sätt så obehöriga inte haft möjlighet att ta del av den. Genom nyttjandekravet har 
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ljudinspelningarna enbart avlyssnats av intervjuaren och det raderades efter bearbetningen, 

därefter har alla pedagoger avrapporterats i uppsatsen. 

 

3.4 Bearbetning  
Efter jag transkriberat intervjuerna har jag utgått från den fenomenografiska analysen som 

Patel och Davidson (2003) redogör för, där jag bekantat mig med datan och etablerat ett 

helhetsintryck. Därefter har jag uppmärksammat likheter och skillnader i intervjuerna för att 

sedan kategorisera uppfattningarna i beskrivningskategorierna. Slutligen har jag studerat den 

underliggande strukturen i kategorisystemet.  

Då jag läst och sorterat materialet från de fyra intervjuerna har mönster blivit tydliga och jag 

har då kategoriserat dessa mönster i följande beskrivningskategorier:  

 Barngruppens storlek. 

 Barn i behov av särskilt stöd. 

 Diagnos.  

 Förskollärarens roll för att åstadkomma en förskola för alla.  

 

4 Resultat 
För att synliggöra förskollärarnas tankar om huruvida barngruppens storlek har betydelse för 

barn i behov av särskilt stöd har fyra förskollärare intervjuats. Dessa förskollärare var 

verksamma på fyra olika förskolor inom samma kommun. Samtliga intervjuade var kvinnor 

som hade 20-32 års erfarenhet av arbetet i förskolans verksamhet där de arbetade i arbetslag 

om 3 förskollärare. Barngrupperna där de intervjuade arbetade på bestod av 18-23 barn och 

var mellan 4-5 år där det fanns minst ett barn i behov av särskilt stöd i varje barngrupp.   

 

4.1 Barngruppens storlek 
Samtliga intervjuade förskollärare ansåg att verksamheten inom förskolan fungerade även om 

det var stora barngrupper, tre av fyra förskollärare uttryckte en önskan om mindre 

barngrupper och detta för att möjliggöra mer pedagogiskt arbete. Att de får prioritera bort 

aktiviteter inom verksamheten på grund av barngruppens storlek ansåg alla intervjuade 

förskollärare. Många uppmärksammade bland annat att de inte längre far till badhuset med 

barnen så som de gjorde förr då det var färre barn. En förskollärare belyste att uppdelningen 

av barngruppen var nödvändigt för att genomföra många pedagogiska aktiviteter samt ett sätt 

att möjliggöra en bättre miljö för barnen. Hon menade att gruppen delades i mindre grupper 

dels för att få ned ljudnivån inom förskolan, att barnen får möjlighet att bli sedd och där 

förskolläraren har en chans att se varje barn. En förskollärare sa även att uppdelningen av 

barngruppen var ett viktigt stöd för de barn i behov av särskilt stöd, där förskolläraren kunde 

tillgodose behovet barnet behövde. Hon påpekade även att uppdelning av gruppen var något 
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som skedde vissa tillfällen under dagen och det var egentligen en tillfällig lösning på 

barngruppens storlek. 

 

Förskollärarna hävdade att spontana aktiviteter många gånger fick prioriteras bort eftersom 

det inte var möjligt att en hel barngrupp gick iväg samtidigt till vissa ställen samt att det inte 

alltid fanns personal för att dela upp barngruppen just vid det tillfället. Två förskollärare 

belyste även att deras egen planeringstid kunde få prioriteras bort beroende på hur 

verksamheten var just den dagen. Om samtliga barn i barngruppen var på förskolan just den 

dagen hade förskolläraren inte alltid möjlighet att planera på den avsatta planeringstiden. En 

förskollärare påpekade att de inte hade samma möjligheter att se det enskilda barnet på 

samma sätt som de tidigare gjort. Detta baserade hon på att barngrupperna blivit större och att 

förskolläraren har fått utökade arbetsuppgifter.  

 

Då förskollärarna blev frågade om vilka erfarenheter de hade kring stora barngrupper och 

barn i behov av särskilt stöd ansåg en förskollärare att det fungerade bra, att stora barngrupper 

kunde vara till fördel för barn i behov av särskilt stöd. Hon påpekade noga att det var 

beroende på hur barngruppen såg ut, hur många barn i behov av särskilt stöd det fanns och så 

vidare. De övriga förskollärarna ansåg att de hade svårt som förskollärare att räcka till för 

barnen i behov av särskilt stöd. De menade att det är många individer i barngruppen och de 

räckte inte till för barnen så som de skulle vilja. De uttryckte även att barn i behov av särskilt 

stöd skulle behöva mindre grupper för att få sina behov tillgodosedda, men de poängterade 

även att det var beroende på vilket stöd barnet i fråga behövde. De menade att behoven hos ett 

barn i behov av särskilt stöd kunde variera väldigt mycket.  

 

En förskollärare svarade att:  

”Jag upplever att det idag är fler barn i behov av särskilt stöd och fler barn med en diagnos än 

tidigare. Barngruppens storlek kan absolut vara en bidragande orsak till ökningen för man 

hinner inte som förskollärare tillgodose alla behov som kan finnas inom en barngrupp.” 

(Förskollärare, personlig kommunikation, 21 november 2013).  

 

4.2 Barn i behov av särskilt stöd 
Samtliga förskollärare som intervjuades hade liknande sätt att gå tillväga då de såg att ett barn 

var i behov av särskilt stöd. Förskollärarna samtalade i arbetslaget kring barnet som var i 

behov av särskilt stöd för att kartlägga i vilka situationer, miljöer eller dylikt som barnets 

svårigheter kom till uttryck. Alla fyra förskollärarna hade även möjlighet till hjälp och stöd av 

specialpedagog som kom in och vägledde arbetslaget. Förskollärarna tog direkt kontakt med 

barnets föräldrar för att underrätta vad de upplevde och höra hur föräldrarna själv upplevde 

det. I vissa fall påpekade samtliga förskollärare att det var föräldrarna som kom till 
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förskollärarna och uttryckte bekymmer för sitt barn och de arbetade då även på samma sätt. 

Beroende på vilka behov barnet i fråga behövde bokade samtliga förskollärare in ett möte 

med barnets huvudansvarige förskollärare, specialpedagog och föräldrarna. Där kartlägger de 

situationen och kommer gemensamt fram till en handlingsplan. Den utarbetade planen 

utvärderades regelbundet för att se vad som hänt sen sist, var barnet och verksamheten befann 

sig och hur de skulle gå vidare. Här belyste alla intervjuade förskollärare att föräldrarnas 

samtycke och kännedom var otroligt viktig, föräldrarna ska ha möjlighet att kunna påverka 

och få inblick i verksamheten som berör deras barn. Förskollärarna ansåg att de inte behövde 

ändra på sättet de arbetade på med barn i behov av särskilt stöd. De hävdade att de gjorde så 

gott de kunde med de tillgångar de hade. Alla förskollärare uttryckte däremot en önskan om 

ökade resurser, mer tid för varje barn, mindre barngrupper samt mer förskollärare i 

verksamheten. De kände att de inte kunde påverka detta och genom det tyckte de att de gjorde 

sitt bästa enligt förutsättningarna. En förskollärare berättade att om det fanns barn i 

verksamheten som behövde mycket resurser hade arbetslaget inte möjligheter att tillgodose 

behoven hos det enskilda barnet. Hon menade att en förändring av verksamheten är något 

arbetslaget kunde uppnå själv genom förändring av miljön, aktiviteter, rutiner eller deras sätt 

att arbeta. Hon uttryckte en känsla av hopplöshet då hon ansåg att de bara kunde göra halva 

jobbet vid sådana fall eftersom resurserna ofta uteblir.   

 

Samtliga förskollärarna talade om att det i förskolans verksamhet inte kunde svara upp till alla 

behov som kunde finnas på en avdelning. Om det fanns barn i behov av särskilt stöd i 

verksamheten där det krävdes mycket resurser för att tillgodose barnets behov hävdar 

förskollärarna att arbetslaget inte hade den möjligheten. För att kunna tillgodose barnet i 

behov av särskilt stöd i stora barngrupper kan individen behöva utomstående resurser, vilket 

är svårt att få tillgång till hävdar förskollärarna. Tre av förskollärarna sa att de var väldigt 

tacksamma över det arbete och samarbete som pågår mellan personalen och 

specialpedagogen. De menade att samarbetet dem emellan gjorde att verksamheten inom 

förskolan fungerade. Förskollärarna uttryckte bristen på resurser som en av orsakerna till att 

de inte kunde tillgodose behoven barn i behov av särskilt stöd kunde behöva. En annan orsak 

var för många barn och för få förskollärare samt att förskollärarna uttryckte en ökning av barn 

i behov av särskilt stöd. Två av förskollärarna hade önskemål om fortbildning. Detta för att få 

en fördjupad kunskap om barn i behov av särskilt stöd och hur de som förskollärare kan 

bemöta barnen i behov av särskilt stöd på rätt sätt trots de stora barngrupperna. 

 

Förskollärarna belyste att det krävdes mycket för att få de resurser som en del barn behövde. 

Samtliga förskollärare hade möjlighet att ta hjälp av specialpedagog som vägleder dem i sitt 

arbete men förskollärarna menade att mer resurser var otroligt svårt att få. En förskollärare 

upplevde att då det fanns barn i behov av särskilt stöd där behovet utmärkte sig i ett utåtriktat 

beteende hade barnet i fråga fått resurser i större utsträckning. I sådana fall har det krävts att 

personalen inte klarat av situationen menade förskolläraren. Samtliga förskollärare talade om 

bristande resurser för att tillgodose behoven som kunde komma till uttryck för barn i behov av 
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särskilt stöd. Förskollärarna talade även att många barn i behov av särskilt stöd inte var barn 

som behövde mycket resurser men de behövde stöd i vissa situationer eller miljöer. De 

intervjuade förskollärarna belyste barnens rätt till stöd oberoende vilka resurser de må kräva. 

De hävdade att med hjälp av specialpedagogen kunde de få övningar att arbeta med och 

anvisningar hur verksamheten bör utformas för att kunna tillgodose barnets behov. De 

intervjuade förskollärarna belyste även att det var svårt att ge ett svar på om de kan eller inte 

kan tillgodose behoven barnen kan behöva. Detta eftersom barn i behov av särskilt stöd beror 

på många olika faktorer och barnens svårigheter har en stor vidd. Här kom barngruppens 

storlek in som en bidragande orsak. Förskollärarna ansåg att det skulle finnas färre barn i 

behov av särskilt stöd om barngrupperna var mindre i antalet men de belyser då att minskade 

barngrupper handlar om resurser. Samtliga förskollärare jag intervjuat talade om att man fick 

se till gruppen som helhet i första hand och därefter se till det enskilda barnet, om det fanns 

möjligheter till det. 

 

4.3 Diagnos  
Tre av fyra förskollärare påstod att då det fanns en diagnos på ett barn i behov av särskilt stöd 

var det lättare att få de resurser som barnet behövde. De menade att barnet då på något vis har 

sitt ”bevis” på att de har behov som behöver tillgodoses. Förskollärarna upplevde även att de 

som förskollärare kunde ställa högre krav för att få de resurser som behövs för barnet i fråga. 

Samtliga förskollärare ansåg att det var förfärligt eftersom det får konsekvenser för barnet i 

fråga. Förskollärarna hävdade att barnet på lång sikt får konsekvenser av en diagnos då barnet 

i behov av särskilt stöd fått en diagnos där barnets behov uttryckts sig på grund av miljön och 

inte på grund av individen själv. Förskollärarna påpekade att alla barn i behov av särskilt stöd 

ska få möjligheter till stöd i förskolan oavsett diagnos eller inte, de hävdade att det inte såg ut 

så i verksamheten. Två av förskollärarna talade om många fall där en diagnos kunde vara 

avgörande för om barnet får resurser tilldelade eller inte. De intervjuade förskollärarna 

hävdade att barn i behov av särskilt stöd som inte har en diagnos inte har samma möjligheter 

till resurser, stöd och hjälp som barn i behov av särskilt stöd med en diagnos har. Hälften av 

förskollärarna menade att samma behov som ett barn med diagnos hade kunde även ett barn i 

behov av särskilt stöd utan diagnos också ha.  

 

Alla förskollärare talade om deras egna sätt att arbeta som otroligt viktigt. Då förskollärarna 

är de som är närmast barnen i förskolans verksamhet är de även de som kan påverka mycket. 

Tre av förskollärarna berättade att miljöns utformning i många fall kunde vara orsaken till 

barnets behov av särskilt stöd. Genom att förändra utformningen av miljön kunde många barn 

få sina behov tillgodosedda. Förskollärarna menade att det gällde även deras eget medvetande 

och att de behöver se över sitt sätt att arbeta. Där belyste de även att barngruppens 

sammansättning hade betydelse. 
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Samtliga förskollärare trodde att barngruppens storleksökning kunde vara en bidragande orsak 

till att en diagnos kunde behövas för att få de resurser som behövs. De menade att då det var 

färre barn per avdelning var det även färre barn som diagnostiserades. Arbetslaget hade då en 

annan möjlighet att hjälpa barnen i behov av särskilt stöd. En förskollärare berättade att de 

hade mer tid med barnen och de hade möjlighet att se varje barn på ett annat sätt då det var 

färre barn på varje avdelning. Förskollärarna talade även om att ökningen av de administrativa 

uppgifterna, där främst den pedagogiska dokumentationen, tog tid och den tiden togs från 

barnen. De hävdade att den pedagogiska dokumentationen i sig var ett väldigt bra sätt att 

arbeta på men det är tidskrävande och förskollärarna kände sig frustrerade då den tiden togs 

från barnen. De intervjuade förskollärarna ansåg, om de fick möjlighet att lägga om sin 

arbetstid i förskolan där de inte behövde ta tid från barngruppen och där det var mindre 

barngrupper trodde de att barn under utredning skulle minska. Förskollärarna trodde även att 

antalet barn i behov av särskilt stöd skulle minska då de som förskollärare skulle kunna finnas 

för barnet och ha möjlighet att fånga upp barnet på ett annat sätt om det var färre barn i 

barngrupper. En förskollärare trodde att de förut hade lika många barn i behov av särskilt stöd 

i förskolan. Skillnaden var att de då hade mer närvarande pedagoger som kunde fånga upp 

barnet innan behoven kom till uttryck. Hon understryker att med närvarande pedagoger 

menade hon inte att pedagogerna blivit sämre över tiden utan snarare tvärtom. Men på grund 

av den ändring och ökning i arbetet menade hon att de inte hade samma möjligheter att vara 

en närvarande pedagog på samma sätt som förut. 

 

Samtliga förskollärare hade möjlighet att använda sig av en specialpedagog som kom till 

verksamheten och vägledde förskollärarna. Här talade de intervjuade förskollärarna om en 

otrolig tacksamhet för denna resurs. En förskollärare beskrev specialpedagogens arbete som 

räddaren i nöden. Hon menade att då specialpedagogen kom var personalen ofta i en besvärlig 

situation och då kunde specialpedagogen se situationen med andra ögon och med sin 

specialpedagogiska kunskap se andra faktorer i miljön eller delar av det pedagogiska arbetet. 

Att de med hjälp av specialpedagogen sedan förändrade verksamheten för att hjälpa barnet i 

behov av särskilt stöd. Samtliga förskollärare talade om att specialpedagogen var en resurs de 

kunde använda oberoende om barnet i behov av särskilt stöd hade en diagnos eller inte.  

 

4.4 Förskollärarens roll för att åstadkomma en förskola för alla   
En förskola för alla ansåg samtliga förskollärare att de arbetade mot. Med tanke på de stora 

barngrupperna som de hade kunde de inte fullt ut kunna säga att ”vi har en förskola för alla”. 

Förskollärarna påstod att de tillsammans i arbetslaget kunde göra mycket för att åstadkomma 

en förskola för alla och de lade vikt vid att de strävade efter det. Förskollärarna poängterade 

även vikten vid att de i arbetslaget strävar efter samma mål och har ett gemensamt synsätt i 

verksamheten. Två av förskollärarna ansåg att det fanns problem för att kunna åstadkomma en 

förskola för alla. Problemen de lyfte upp var att de hade för mycket arbetsuppgifter, för lite 

tid, för mycket barn och så vidare för att möjliggöra en förskola för alla. Då alla fyra 

förskollärarna arbetade i arbetslag om tre pedagoger och hade mellan 18-23 barn i varje 
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barngrupp ansåg de att de inte hade möjligheterna till att kunna se det enskilda barnet såsom 

de skulle vilja. De menade att de inte hade samma möjligheter till detta som förr. Här belyste 

även alla fyra förskollärare vikten vid att personalen är aktiva i verksamheten och sprider ut 

sig i verksamheten under aktiviteter såsom fria leken. De påstod att då de är omkring barnen i 

leken kan man i stor utsträckning även se vilka barn som är i behov av särskilt stöd och även 

tillgodose behoven där och då. Enligt de fyra förskollärarna var verksamheten inom förskolan 

många gånger stressigt och det var svårt att räcka till för alla barn. De hävdar att de ofta 

observerade barnen. Detta för att kunna se alla barn i gruppen och genom observationerna se 

var en förändring i miljön kunde behövas för att förebygga oroligheter för alla barn, med eller 

utan behov av särskilt stöd. Med observationer hävdade förskollärarna att de såg alla barn 

men de belyste även vikten vid att barnets känsla av att bli sedd som individ inte 

nödvändigtvis fanns där bara för att förskolläraren observerat och sett dem. 

 

Förskollärarna talade mycket om uppdelningen av barngruppen som en svårighet för att skapa 

en förskola för alla. De menade att då barngruppen delades upp i så kallade fokusgrupper 

finns det inte möjlighet att ta vara på barnens alla olikheter. De intervjuade förskollärarna 

ansåg trots detta att fokusgrupper var nödvändigt för att möjliggöra mycket pedagogisk arbete 

med tanke på barngruppens storlek. En förskollärare berättade att då det är många barn per 

avdelning måste de dela upp barnen i fokusgrupper för att kunna genomföra vissa aktiviteter, 

de förlorade dock gruppens olika egenskaper och styrkor som fanns i barngruppen 

tillsammans. 

 

En förskollärare berättade:  

”Det låter fint med en förskola för alla men är man tre stycken pedagoger på 20 barn är det 

svårt att hinna se varje barn. Det vore en dröm att hinna se det enskilda barnet och att även 

barnen känner sig sedda. För att göra det möjligt att arbeta i enlighet med läroplanen och 

kunna genomföra pedagogiska aktiviteter måste vi dela upp barnen i mindre grupper. Det är 

även mycket tid som går åt till utökade arbetsuppgifter såsom pedagogisk dokumentation men 

även sopning av en del golv, städning efter mellanmålet, plocka fram/av mellanmålet osv. Det 

är tid vi tar från barnen vilket inte är rätt men jag önskar, hoppas och vill tro att vi en dag får 

bedriva en förskola för alla barn.” (Förskollärare, personlig kommunikation, 22 november 

2013).  

 

Förskollärarna hävdade att en förutsättning för att kunna möjliggöra en förskola för alla var 

att man utmanade sig själv och sitt eget medvetande. En förskollärare talade om att de måste 

ändra sitt sätt att arbeta. Hon menade att arbetet som förskollärare var en stor och viktig 

utmaning, där hon som medforskare till barnet får mycket tillbaka. Tre förskollärare belyste 

vikten av att de inte kan gräva ner sig i det negativa som kan finnas inom verksamheten och 

de förändringar de ville ha för att kunna åstadkomma en förskola för alla. De menade att de 

arbetade utifrån de förutsättningarna de hade. De sa att det givetvis fanns mycket de kunde 
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göra annorlunda och bättre, där även i hur de själva arbetade men de menade att det var 

viktigt att man tänkte positivt kring arbetet och den uppgift de faktiskt har. Samtliga 

förskollärare hävdade att man måste få prata tillsammans i arbetslaget om problem som kan 

finnas inom förskolan och vad man skulle vilja förändra men att det är viktigt att man i 

slutändan har ett positivt synsätt och gör det bästa av situationen. Alla förskollärare talade om 

vikten av ett gott samarbete hos personalen och en gemensam utarbetad barnsyn.   

5 Diskussion 
I detta avsnitt presenterar jag en metoddiskussion och en resultatdiskussion. I 

metoddiskussionen kommer jag diskutera huruvida mitt val av metod var det rätta för mitt 

syfte samt studiens tillförlitlighet. I resultatdiskussionen kommer jag diskutera och jämföra 

mitt resultat med den tidigare forskning som jag redovisat i bakgrunden.  

 

5.1 Metoddiskussion 
 

5.1.1 Validitet 
Mitt syfte med studien var att synliggöra pedagogers tankar, därför genomförde jag kvalitativa 

intervjuer med fyra olika pedagoger. De intervjuade pedagogerna var verksamma på olika 

förskolor, detta för att få variation i intervjusvaren samt för att få en bredare bild av 

pedagogers synsätt. Jag valde medvetet pedagoger som arbetade i stora barngrupper eftersom 

jag anser att det är den gruppen som bäst svarar upp mot mitt syfte med studien. Patel och 

Davidsson (2003) hävdar att forskaren validerar genom att välja olika personer och platser där 

det aktuella fenomenet yttrar sig. Genom detta kunde jag studera pedagogers tankar och 

erfarenheter om huruvida barn i behov av särskilt stöd påverkas av stora barngrupper i olika 

sammanhang för att sedan kunna tolka variationen hos detta, vilket även Patel och Davidsson 

lägger vikt vid. 

 

Validiteten i en kvalitativ studie bör genomsyra forskningsprocessens samtliga delar belyser 

Patel och Davidsson (2003). Att man som intervjuare har skaffat sig underlag för det aktuella 

ämnet gör att intervjuaren kan göra en mer trovärdig tolkning av intervjupersonernas svar. Det 

gör även att intervjuaren kan komma med lämpliga följdfrågor för att hjälpa den intervjuade 

till mer utvecklade intervjusvar. Jag gjorde kontrollfrågor av olika slag under intervjuernas 

gång, jag upprepade det förskolläraren sagt och kontrollerade om jag förstått förskollärarens 

svar på rätt sätt. Brinkmann och Kvale (2009) hävdar att en kommunikativ validering kan 

beskrivas som en argumenterande lära. Att konfrontera tolkningar och döma mellan dem, där 

intervjuaren och intervjupersonen lär sig i gemensam dialog. Jag anser att mina kontrollfrågor 

fungerade som ett lärande samt en tolkningsförsäkring. Jag ville försäkra mig om jag tolkat 

intervjupersonens svar på rätt sätt och genom det kunde jag ställa lämpliga följdfrågor.  
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5.1.2 Reliabilitet 

I en kvalitativ studie är det möjligt att intervjupersonerna ändrar sin uppfattning genom 

lärande och utveckling hävdar Patel och Davidsson (2003). De menar att kvalitativa studier 

inte syftar till att finna teorier i form av slutgiltig ordning. Intervjupersonerna kan ha gett 

andra svar på intervjufrågorna om de intervjuas vid ett annat tillfälle. Då förskollärarna jag 

intervjuade pratade mycket utifrån egna upplevda erfarenheter under sina år i verksamheten 

kan det innebära att de vid senare intervjutillfälle har andra synsätt om ämnet i fråga, vilket 

Patel och Davidsson hävdar. Detta kan bero på att de vidgat sina erfarenheter och reflekterat 

över ämnet och kommit fram till andra svar än de svar de gav under intervjuerna. Jag valde att 

använda mig av ljudinspelningar i mina intervjuer. Genom ljudinspelningarna blev det möjligt 

för mig att gå tillbaka och lyssna på intervjuerna igen, detta för att kontrollera om jag 

uppfattat empirin rätt samt för att garantera att jag fått med all data. Att transkribera innebär 

att man ändrar från en form till en annan hävdar Kvale och Brinkmann (2009). Författarna 

menar att man under transkriberingen lyfter fram vissa åsikter och sorterar bort andra, detta är 

något jag tagit hänsyn till i mitt analysarbete. Jag försökte ha ett kritiskt förhållningssätt 

genom hela arbetsprocessen, där jag reflekterade kring varför jag valde att lyfta fram vissa 

delar medan andra gallrades bort.    

 

Intervjuns reliabilitet är till stor del beroende på intervjuarens förmåga att genomföra 

framgångsrika intervjuer belyser Patel och Davidsson (2003). Intervjuaren måste ta hänsyn till 

de yttringar som kan uppstå vid intervjuerna när man granskar reliabiliteten. Intervjuaren kan 

agera på ett sätt som leder till att intervjupersonen upplever att de bör svara på ett visst sätt. 

Jag tror pedagogerna i mina intervjuer till viss del kände sig pressande av att lyfta fram vissa 

kunskaper under intervjuerna, detta eftersom de visste att deras svar skulle presenteras i ett 

examensarbete. 

 

5.2 Resultatdiskussion 
I resultatdiskussionen har jag studerat likheter och skillnader i intervjupersonernas svar. Jag 

har använt mig av samma övergripande teman som i bakgrunden och resultatet för att 

presentera dessa. I resultatdiskussionen kopplas mitt resultat till den litteratur och forskning 

som jag använt mig av i bakgrunden.  

 

5.2.1 Barngruppens storlek 
Samtliga förskollärare ansåg att verksamheten inom förskolan var fungerande även om det var 

stora barngrupper. Tre av fyra förskollärare uttryckte en önskan om mindre barngrupper för 

att möjliggöra mer pedagogiskt arbete med barnen samt mer tid för det enskilda barnet. 

Förskollärarna uttryckte även vid många tillfället att de utifrån deras förutsättningar gjorde ett 

bra arbete och höll en god kvalité inom förskolan. Asplund-Carlsson et al. (2001) hävdar 
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såsom de intervjuade förskollärarna att avdelningar med stora barngrupper inte har möjlighet 

att göra en del av den verksamhet som borde ingå i förskolans planer. Asplund-Carlsson et al. 

hävdar dock att generella åtgärder som att minska barngruppen till största del gynnar barn i 

behov av särskilt stöd vilket även Biddle och Berliner (2002) gör. Skolverket (2005) hävdar 

att barngruppen i förskolan är en viktig del för barns utvecklande och lärande. De menar att en 

hög kvalitet på det pedagogiska arbetet ansågs som det bästa stödet för barn i behov av 

särskilt stöd där förskolorna i högsta mån ska tillgodose dessa barns behov av särskilt stöd i 

den ordinarie verksamheten, vilket även Björck-Åkesson et al. (2010) uppmärksammar. 

Asplund-Carlsson et al. redogör i sin forskning att en bra sammansättning i en barngrupp 

består av en grupp om 13-15 barn i förskoleåldrarna 4-5 år. De menar att det är att föredra om 

barnen ska utvecklas på ett optimalt sätt. I en småbarnsavdelning är antalet barn mindre att 

föredra samt i grupper med barn i behov av särskilt stöd, detta för att barnen ska kunna få sina 

behov tillgodosedda. Skolverket (2013) har valt att ta bort denna riktlinje om att barngruppens 

sammansättning bör består av 15 barn, det eftersom barngruppens sammansättning bör 

fokusera på det bästa för varje enskild barngrupp. Jag ställer mig frågande och kritisk till att 

man har en sammansättning i en barngrupp som består av 18-23 barn på 3 pedagoger, vilket 

det var på de intervjuade förskollärarnas avdelningar. Jag är frågande och kritisk på grund av 

den forskningen Asplund-Carlsson et al. redovisat samt Skolverkets nya riktlinjer om att 

förskolan bör fokusera på det bästa för varje enskild barngrupp. De intervjuade förskollärarna 

delgav att de inte hade möjlighet att göra en del av den verksamheten som de bör. De har även 

talat om möjligheten att se det enskilda barnet var begränsat. 

 

En nödvändig lösning för att verksamheten ska fungera vilket nu är en naturlig del av 

verksamheten är att man delar upp barngruppen i mindre grupper, så kallade ”fokusgrupper” 

menar Skolverket (2008). Det är något de intervjuade förskollärarna gjorde, detta för att 

möjliggöra många pedagogiska aktiviteter men även för att miljön skulle bli bättre för barnen. 

Miljön blir bättre med ”fokusgrupper” eftersom man sänker ljudnivån och förskolläraren får 

möjlighet att möta det enskilda barnet hävdade en förskollärare. Westlund (2011) har i sin 

studie märkt att uppdelningen av barngrupper ökar möjligheten för barnen att komma till tals. 

En förskollärare menade att användandet av ”fokusgrupper” gav möjligheter till att möta barn 

i behov av särskilt stöd. Samtliga förskollärare betonade att uppdelningen av den ordinarie 

barngruppen egentligen var en tillfällig lösning som numera blivit permanent. Skolverket 

(2008) lägger även vikt vid att uppdelningen av den befintliga barngruppen är viktig för barn i 

behov av särskilt stöd, detta för att det skapas en struktur och en lugnare miljö. Tornberg 

(2006) hävdar istället att fokusgrupper kan hindra lärarna att uppfylla målen i läroplanerna. 

Författaren menar att det kan betyda att en elevs behov sätts mot en annan elevs behov eller 

gruppens behov mot individens behov. Elever med varierande behov, personligheter och 

förutsättningar möts i skolan belyser Tornberg. Hon hävdar i sin studie att uppdraget att möta 

elevers olikheter och ta hänsyn till alla elever i den pedagogiska verksamheten är komplext 

och innehåller moraliska dilemman. Detta är något som framkom hos de intervjuade 

förskollärarna, alla barn är i behov av olika stöd och har olika förutsättningar. Förskollärarna 

ansåg att de i stora barngrupper inte kunde möta alla barns olika behov till stöd och arbeta 
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utifrån barnens förutsättningar. Förskollärarna talade istället om att man generaliserade 

gruppen och arbetade utifrån hela gruppens totala behov för att tillgodose så många barn som 

möjligt. Det är även något Lutz (2009) såg i sin studie. Tornberg (2006) menar att värdefrågor 

behöver problematiseras där man i arbetslaget måste få tid för reflektion. Det för att utveckla 

kompetens, kunskap, mål och värden menar Tornberg.  

 

5.2.2 Barn i behov av särskilt stöd 
Det är förskolans verksamhet och det pedagogiska arbetet som ska utvärderas och inte 

individen och dess prestationer hävdar Sandberg (2009) vilket även Hellström (1996) menar. 

Alla intervjuade förskollärarna arbetade på ungefär samma sätt då de märkte att ett barn var i 

behov av särskilt stöd. Samtliga förskollärarna uttryckte att man försökte och strävade efter att 

utvärdera verksamheten och det pedagogiska arbetet. Emellertid uttryckte förskollärarna att 

verksamheten och det pedagogiska arbetet inte kunde utformas för att tillgodose det enskilda 

barnet i behov av särskilt stöd. Förskollärarna ansåg att det inte var möjligt på grund av 

förskolans stora barngrupper och bristen på resurser. De menade att det inte var möjligt att 

tillgodose alla individers behov i stora barngrupper utan de måste se till gruppen i sin helhet. 

Detta är något Lutz (2009) såg i sin studie, genom att man i högre utsträckning arbetar utifrån 

ett demokratiskt perspektiv. Miljön avnormaliserar så att gränser för normalt beteende 

omformuleras för att fler barn då kan inkluderas i den allmänna pedagogiken förklarar Lutz, 

genom detta kan förskolan bemästra en större variation och heterogenitet.    

 

Det fanns önskemål om fortbildning hos de intervjuade förskollärarna. Fortbildning de 

önskade var att få fördjupad kunskap kring barn i behov av särskilt stöd. De önskade även 

kunskaper i hur de kan bemöta barn i behov av särskilt stöd på ett bra sätt trots de stora 

barngrupperna. Sandberg (2009) hävdar att det finns brister hos personalen. Författaren menar 

att det saknas kunskaper samt förankring mellan teori och praktik, vilket är en förutsättning 

för att göra ett bra ingripande för barn i behov av särskilt stöd. Jag tror det har betydelse att 

förskollärarna uttryckte önskemål om fortbildning samt att Sandberg upplyser om brister hos 

personalen. Detta med tanke på att de intervjuade förskollärarna hade svårt att ge svar på om 

de kunde tillgodose behoven hos barn i behov av särskilt stöd. Förskollärarna hävdade att barn 

i behov av särskilt stöd innefattar många olika individers behov samt att barngruppens storlek 

har stor betydelse. De ansåg att om barngruppens storlek skulle minska skulle även barn i 

behov av särskilt stöd minska, eftersom förskolläraren skulle ha bättre förutsättningar, kunna 

upptäcka och fånga upp barnens behov fortare. Jag anser att alla dessa faktorer kan ha 

betydelse för denna problematik. Dels i att förskollärarna saknade kunskaper i hur man gör ett 

bra ingripande för barn i behov av särskilt stöd i stora barngrupper samt de orsaker 

förskollärarna uppmärksammat.    

 

Samtliga förskollärare hade möjlighet att ta hjälp av specialpedagog som vägleder dem i sitt 

arbete men förskollärarna hävdade att det var svårt att få ytterligare resurser för de barn som 
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behövde mer resurser. Skolverket (2005) belyser att det stöd barn i behov av särskilt stöd kan 

behöva ska i så stor utsträckning som möjligt tillgodoses i den ordinarie verksamheten. En 

god kvalitet är den viktigaste insatsen för många barn i behov av särskilt stöd hävdar 

Skolverket. Förskollärarna talade om bristande resurser för att tillgodose barn i behov av 

särskilt stöd. De menade även att många barn i behov av särskilt stöd inte är barn som 

behöver mycket resurser men de behöver stöd i vissa situationer eller miljöer, vilket de ska ha 

rätt till oberoende vilka resurser de må kräva. Detta enligt Skollagen (SFS 2010:800). I 

Skollagen står det att barn som av fysiska, psykiska eller som av andra skäl behöver särskilt 

stöd i sin utveckling ges det som deras speciella behov kräver. Skolverket (2005) styrker även 

att särskilda stödinsatser kan vara nödvändigt, såsom personalförstärkning, konsultation och 

handledning av personalen eller en minskning av antalet barn i barngruppen. Lutz (2009) har i 

sin studie redogjort för att det i bedömningen om resursfördelning saknas beskrivning om 

barnets uppväxtmiljö, familjeförhållande, sociala eller etniska bakgrund samt att de saknas 

beskrivningar om de anpassningar som gjorts inom förskolan för att bemöta det beskrivna 

barnet. Lutz hävdar därför att barnet blir subjektivt beskrivet där beskrivningen fungerar som 

en form av standardisering av en verksamhet. Detta anser jag kan vara en bidragande orsak till 

att förskollärarna beskriver svårigheten till att få resurser för barn i behov av särskilt stöd.    

 

5.2.3 Diagnos 
Om det fanns en diagnos på ett barn i behov av särskilt stöd var det lättare att få de resurser 

som barnet behövde hävdade de intervjuade förskollärarna. De menade att barn med en 

diagnos på något vis fått sitt ”bevis” på att de har behov som behövde tillgodoses. 

Förskollärarna upplevde att man kunde ställa högre krav för att få de resurser som behövdes 

för det individuella barnet. Lutz (2009) hävdar i sin studie att pedagogerna i verksamheten 

besitter en stor medvetenhet i att det krävs en problematik som motiverar en utredning för 

externa bedömare för att kunna få resurser för enskilda barn. Lutz påpekar att det sker en 

ökning av att definiera problem där egenskaper finns hos enskilda barn. Författaren hävdar 

även att den ekonomiska nedskärningen har medfört ett ökat tryck på att skilja ut enskilda 

barn för att frigöra resurser.   

 

Förskollärarna hävdade att då det var färre barn per avdelning var de även färre barn som 

diagnostiserades, arbetslaget hade då en annan möjlighet att hjälpa barnen i behov av särskilt 

stöd. En förskollärare trodde inte antalet barn i sig hade minskat utan att de förr fanns mer 

närvarande pedagoger som kunde fånga upp barnet på ett annat sätt. Här vill jag belysa att 

förskolläraren inte menade att pedagogerna gjorde ett bättre arbete förr utan att de arbetande 

under bättre förutsättningar. En annan förskollärare menade att de förut hade mer tid med 

barnen och en annan möjlighet att se det enskilda barnet. Förskollärarna talade om en ökning 

av det administrativa arbetet i förskolan som en stor bidragande orsak. Jag ser kopplingar 

mellan de intervjuade förskollärarna och Berquist et al. (2003) som ställer sig kritisk till den 

utveckling som varit. Att nedskärningar gjorts som i sin tur inneburit stora barngrupper, 

mindre personal samt mindre resurser till barn i behov av särskilt stöd. Förskollärarna talade 
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om att det administrativa arbetet tog tid och den tiden togs från barnen, jag upplevde dem 

väldigt frustrerade kring detta. De intervjuade förskollärarna menade att de hade viktigare 

uppgifter att göra och barnen behövde dem mer. Förskollärarna trodde även antalet barn i 

behov av särskilt stöd skulle minska då de som förskollärare då har möjlighet att finnas för 

barnet samt möjlighet att fånga upp barnet på ett annat sätt. De intervjuade förskollärarnas 

tankar styrks av Johansson (2011) som hävdar att förändringen av förskollärarnas 

arbetssituation påverkar barnen. Johansson menar att en konsekvens blir att förskolläraren får 

mindre tid att arbeta med barnen samt mindre tid för planering och reflektion.  

 

Jakobsson och Lundgren (2013) lägger vikt vid att en diagnos inte ska ha någon avgörande 

betydelse för det pedagogiska arbetet och bemötandet i förskolan. Många svårigheter som kan 

yttra sig skulle kunna gälla många andra barn oavsett om de fått en diagnos eller inte hävdar 

de. Detta är även något som de intervjuade förskollärarna uttryckte. De menade att barn i 

behov av särskilt stöd kan få konsekvenser på lång sikt av en diagnos där barnet i behov av 

särskilt stöd fått en diagnos där behoven uttryckts sig på grund av miljön och inte individen 

själv. Två av förskollärarna hävdade även att en diagnos i sig kunde vara avgörande för om ett 

barn fick resurser tilldelade eller inte. Lutz (2009) styrker detta då han i sin studie sett att en 

utredning för barn i behov av särskilt stöd används för att legitimera de extra resurser som 

tillsätts för enskilda barn. Det är i princip endast de barn som utreds som ges extra resurser 

hävdar Lutz, vilket gör att organisationen formats utifrån denna premiss. Jag hävdar utifrån 

denna bakgrund att barn i behov av särskilt stöd som inte har en diagnos inte har samma 

möjligheter till resurser som barn i behov av särskilt stöd med en diagnos har.   

 

5.2.4 Förskollärarens roll för att åstadkomma en förskola för alla  
Förskollärarna belyste vikten av att man inte gräver ner sig i det som behöver förbättras inom 

verksamheten och de förändringar som behövs för att kunna åstadkomma en förskola för alla. 

De hävdade att de arbetade utifrån de förutsättningar som de hade. Det fanns givetvis mycket 

som kunde göras bättre och även i hur de själva arbetade men de belyste vikten av att man 

tänker positivt kring arbetet och den uppgift man har. Förskollärarna menade att man istället 

bör forma de negativa till något positivt och arbeta utifrån ett positivt synsätt. De påpekade att 

det är otroligt viktigt att man har ett positivt synsätt, gott samarbete i personalen och en 

gemensam utarbetad barnsyn. För att möjliggöra en bra förskola menar Bergquist et al. (2003) 

att man bör ha ett positivt förhållningssätt till barnen samt ett bra arbetssätt. Personalen bör 

främst kunna erbjuda barnen en bra kommunikativ och språklig miljö där samspel-

kommunikation-utveckling är ett begrepp förknippat med mänsklig närvaro och tillväxt. Där 

barnets möjligheter att utvecklas som människa är beroende av sina resurser men även 

omgivningens belyser Bergquist et al. 

 

En förskola för alla ansåg samtliga förskollärare att de arbetade mot men kände att de med 

tanke på de stora barngrupperna inte kunde fullt ut kunde säga att ”vi har en förskola för alla”. 
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Förskollärarna ansåg att de tillsammans kunde göra mycket i arbetslaget och det var viktigt att 

man strävade efter en förskola för alla. Att man i arbetslaget strävade efter samma mål och 

hade ett gemensamt synsätt som genomsyrade verksamheten de arbetar i. Två av 

förskollärarna kom tillbaka till samma problem, de hade för mycket arbetsuppgifter, för lite 

tid, för många barn och så vidare för att möjliggöra en förskola för alla. Förskollärarna 

uppmärksammade såsom Johansson (2011), på grund av ökade krav och tidsbrist saknas det 

tid för att individualisera. Författaren menar att det finns svårigheter att se och möta det 

enskilda barnet. Förskollärarna hade svårigheter att ha full överblick över barngruppen där de 

kan se vart alla barn befinner sig och vad de gör. En svårighet som förskolechefer uttryckte 

enligt Johansson är att förskollärarna har svårigheter att se och möta det enskilda barnet på 

grund av det ökade antalet barn. Här menar Ytterhus (2011) att barnen har rätt att möta 

förskollärare som ser varje barns möjligheter och engagerar sig i samspelet med det enskilda 

barnet och barngruppen. Ytterhus lägger vikt vid att detta inte enbart är förskollärarens ansvar 

utan förskolläraren ska få rätt förutsättningar, rimliga barngrupper och lämpliga lokaler för att 

kunna genomföra sitt arbete på ett professionellt sätt. 

 

Då alla fyra förskollärarna arbetade i ett arbetslag om tre stycken pedagoger där de hade 18-

23 barn i varje barngrupp såg de inte möjligheterna till att kunna se det enskilda barnet såsom 

de skulle vilja, det fanns inte möjligheter till det på samma sätt som förr. Förskollärarna 

belyste även vikten av att personalen var aktiva i verksamheten och spred ut sig i 

verksamheten under aktiviteter såsom fria leken. De menade om man var runt omkring barnen 

i leken kunde man i stor utsträckning även se vilka barn som var i behov av särskilt stöd och 

även tillgodose behoven där och då. Jag hävdar att förskollärarna utifrån sina förutsättningar 

arbetade för att förverkliga barnens potential. Ytterhus (2011) hävdar för att kunna förverkliga 

varje barns potential krävs det att förskolläraren ger hjälp och stöd utifrån barnens olika 

utgångspunkt. För att skapa ett likvärdigt utbud i förskolan krävs det olika hjälp, stöd och 

resurser för olika barn påpekar Ytterhus. Detta blir möjligt genom att förskollärarna lägger 

vikt på att personalen ska vara aktiva i verksamheten och finnas hos barnen. Det är en 

komplex fråga eftersom de fyra förskollärarna talade om att verksamheten i förskolan många 

gånger var stressig och de hade svårt att räcka till åt alla barn. De menade att det var vanligt 

att man observerade barnen för att se alla barn, genom observationerna såg de var en 

förändring i miljön kunde behövas för att förebygga oroligheter för alla barn. Med 

observationer hävdade förskollärarna att de såg alla barn men de talade även om att barnets 

känsla av att blir sedd som individ inte nödvändigtvis finns där bara för att förskolläraren 

observerat och sett dem. Bergquist et al,. (2003) skriver att barnet i förskolegruppen får 

möjlighet att pröva sin sociala kompetens och får uppleva sig som en duglig medlem i 

gruppen. Bergquist et al,. hävdar dock att ett utvecklingsfrämjande klimat inte uppstår per 

automatik i en barngrupp utan här krävs det att de finns förskollärare som är medvetna och 

kunniga gruppledare. Författarna belyser att en förskola för alla i högsta grad handlar om 

samspel-kommunikation-utveckling. Det handlar både om lyhördhet och kunskaper, respekt 

och aktning i samspelssituationer. 
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Förskollärarna talade mycket om uppdelningen av barngruppen som en svårighet till att skapa 

en förskola för alla, Johansson och Pramling-Samuelsson (2003) hävdar att ett dilemma 

förskollärarna har är att de står i relation mellan det individuella barnet och gruppen. De 

intervjuade förskollärarna menade att då barngruppen delades upp i så kallade fokusgrupper 

fanns det inte möjligheter att ta vara på barnens alla olikheter. Förskollärarna ansåg att det 

ändå var nödvändigt för att möjliggöra mycket pedagogisk arbete med tanke på barngruppens 

storlek. ”Då vi har många barn per avdelning måste vi dela upp barnen i fokusgrupper för att 

kunna genomföra vissa aktiviteter men vi förlorar gruppens olika egenskaper och styrkor som 

kan finnas i hela gruppen tillsammans” berättade en förskollärare. Johansson och Pramling-

Samuelsson hävdar att den totala kompetensen i barngruppen är till nytta för gruppen som 

helhet, den kunskap och de färdigheter man delar med andra ger grund för gemensamma 

aktiviteter.     

 

5.3 Sammanfattning 
Samtliga intervjuade förskollärare ansåg att deras förskola var bra och att de höll god kvalité 

trots stora barngrupper. Flera av studiens intervjuade förskollärare talade dock om en önskan 

om mindre barngrupper för att möjliggöra mer pedagogiskt arbete med barnen och mer tid för 

det enskilda barnet. De intervjuade förskollärarna ansåg att de inte kunde tillgodose alla barns 

olika behov och de kunde inte heller arbeta utifrån det enskilda barnets förutsättningar i stora 

barngrupper. Förskollärarna delgav att man istället generaliserade gruppen och arbetade 

utifrån gruppens totala behov för att kunna tillgodose så många barn som möjligt.    

 

Samtliga intervjuade förskollärare hävdade att en nödvändig lösning på de stora 

barngrupperna var att dela upp barngruppen i så kallade ”fokusgrupper”. Ordinarie barngrupp 

delades upp för att möjliggöra många pedagogiska aktiviteter. Miljön var något som blev 

bättre för barnen genom att dela upp barngruppen, ljudnivån sjönk och förskolläraren fick i 

fokusgrupperna möjlighet att möta det enskilda barnet. De intervjuade förskollärarna menade 

även att ”fokusgrupper” gav stora möjligheter för förskolläraren att möta barn i behov av 

särskilt stöd under bra förutsättningar. Samtliga intervjuade förskollärare ansåg att de inte 

hade möjlighet att se det enskilda barnet såsom de skulle vilja. Förskollärarna talade om att 

uppdelningen av barngruppen var en svårighet för att skapa en förskola för alla då dilemman 

skapas mellan det individuella barnet och gruppen. I uppdelningen av den befintliga 

barngruppen ansåg samtliga förskollärare att den totala kompetensen i barngruppen inte 

nyttjades.  

   

Flera av de intervjuade förskollärarna talade om att de önskade fortbildning kring barn i 

behov av särskilt stöd. De ville få en fördjupad kunskap om barn i behov av särskilt stöd och 

hur de som förskollärare kunde bemöta barn i behov av särskilt stöd på ett bra sätt trots de 

stora barngrupperna. Alla förskollärare som intervjuats hävdade att ifall det fanns en diagnos 

på ett barn i behov av särskilt stöd var det lättare att få de resurser som barnet behövde. Flera 
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av de intervjuade förskollärarna menade att en diagnos i sig kunde vara avgörande för om ett 

barn får resurser tilldelade eller inte.   

 

Det framkommer i denna studie att de intervjuade förskollärarna ansåg att barn i behov av 

särskilt stöd påverkades av stora barngrupper i förskolan. På grund av flera orsaker men 

däribland har de intervjuade förskollärarna hävdat att stora barngrupper hindrade 

förskollärarna att möta det enskilda barnet. De hade svårigheter att möta barnens olika behov 

och svårigheter i att arbeta utifrån det enskilda barnets förutsättningar i stora barngrupper. Det 

framkom att förskollärarna istället generaliserade barngruppen och arbetade utifrån gruppens 

totala behov för att tillgodose så många barn som möjligt. Det framkommer även i denna 

studie att de intervjuade förskollärarna hade svårigheter i att få de resurser som kunde 

behövas för barn i behov av särskilt stöd. Det har betydelse om ifall barn i behov av särskilt 

stöd har en diagnos eller inte för att frigöra de resurser som kan behövas visar studien. De 

intervjuade pedagogerna hävdade att barn i behov av särskilt stöd som hade en diagnos hade 

bättre möjligheter till resurser än barn i behov av särskilt stöd utan diagnos hade.   

 

5.4 Förslag till vidare forskning 
Syftet med denna undersökning var att synliggöra pedagogers tankar om huruvida barn i 

behov av särskilt stöd påverkas av stora barngrupper i förskolan. Då denna undersökning även 

belyst diagnosens roll för resurser har jag fått många funderingar kring vilken påverkan det 

kan ha för barn i behov av särskilt stöd. Det vore intressant att undersöka om det uppstår 

konsekvenser på lång sikt för barn i behov av särskilt stöd som fått en diagnos för behov som 

kommit till uttryck på grund av omgivningen och inte ligger på individen själv. 
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Bilaga 1  Intervjufrågor  
 

Allmänna frågor: 

 Utbildning 

 Annan fortbildning 

 Verksamma år inom yrket 

Barngruppens storlek: 

 Arbetslagets storlek och utformning?  

 Barngruppens storlek?  

 Vilken ålder i barngruppen?  

 Hur tänker du kring barngruppernas storlek? 

 Är det något Ni har fått prioritera bort inom verksamheten på grund av barngruppens 

storlek? 

 Vad har du för erfarenheter kring stora barngrupper och barn i behov av särskilt stöd?  

Barn i behov av särskilt stöd:  

 Hur arbetar Ni med och för barn i behov av särskilt stöd?  

 Tycker du något bör förändras i hur Ni arbetar med barn i behov av särskilt stöd?  

 Tycker du att de barn i behov av särskilt stöd får sina behov tillgodosedda i 

verksamheten? 

 Hinner du som pedagog tillgodose behoven som barn i behov av särskilt stöd kan 

behöva?  

 Får Ni möjlighet till de resurser som kan behövas för barn i behov av särskilt stöd? 

Diagnos:  

 Har det någon betydelse ifall barn i behov av särskilt stöd har en diagnos eller inte för 

att få de resurser som behövs?   

 Får barn i behov av särskilt stöd – utan diagnos samma möjligheter som barn i behov 

av stöd - med diagnos? 

Övriga frågor: 

 Hur ser du på dina möjligheter i din yrkesroll för att åstadkomma en förskola för alla?  
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Bilaga 2  Följebrev 
 

Till dig som ska intervjuas 

 

Mitt namn är Johanna Lundberg och läser nu min sista terminen till förskollärare på Luleå 

tekniska universitet. Denna termin skriver jag mitt examensarbete som handlar om stora 

barngrupper har betydelse för barn i behov av särskilt stöd, därför vill jag gärna intervjua Er!  

 

Syftet med uppsatsen är att ta reda på vilka erfarenheter förskollärare har om barn i behov av 

särskilt stöd påverkas av stora barngrupper. Min valda metod för undersökningen är 

kvalitativa intervjuer. Jag vill gärna spela in intervjuerna för att sedan ha möjlighet att 

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

medverkan när Ni vill. Alla som deltar i studien kommer att anonymiseras i uppsatsen. Om Ni 

har någon fundering är Ni välkomna att kontakta mig via telefon eller Email.  

 

Tack för din medverkan! 

 

Med vänlig hälsning 

Johanna Lundberg 

Tel: xxx xxx xx xx 

Email: xxxxxxxxxxxxxx   

 


