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Abstrakt 
Syftet med studien var att belysa och problematisera hur förskollärare beskriver att samverkan 

kommer till uttryck inom arbetslag med högre personaltäthet, för att alla barn ska ges möjlighet 

till utveckling och lärande. Ur ett sociokulturellt perspektiv beskrivs det teoretiska ramverk som 

har utgjort grunden för studien. Studien genomfördes på två olika förskolor där datainsamlingen 

skedde genom intervjuer med förskollärare, för att deras uppfattningar skulle kunna 

synliggöras. Datamaterialet transkriberades och analyserades utifrån processen med att sortera, 

reducera och argumentera tillsammans med utvalda centrala begrepp från det sociokulturella 

perspektivet. I studiens resultat framkom kommunikation, samsyn och kompetens som 

framträdande faktorer för en fungerande samverkan i arbetslag. Beroende på hur samverkan i 

arbetslagen fungerar kan det påverka varje barns utveckling och lärande. Respondenterna 

konstaterar att det finns både möjligheter och svårigheter med att jobba i ett arbetslag med högre 

personaltäthet där bland annat kommunikationen problematiseras. Det synliggjordes även att 

det alltid är barnen och barngruppens behov som ska vara i fokus för hur arbetslaget ska arbeta.  
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1. Inledning 
I Sverige idag är en stor del av barn mellan två och fem år inskrivna på en förskola. Förskolan 

är en viktig del i barnens utveckling och lärande i och med att den utgör en del av barnens 

vardag (Björck-Åkesson, 2014). Läroplanen för förskola, Lpfö 18 (Skolverket, 2018) belyser 

vikten av en likvärdig utbildning som ska anpassas till samtliga barn oavsett individuella 

förutsättningar och behov. Det medför att alla barn är lika mycket värda och har samma rätt till 

utbildning, även barn i behov av särskilt stöd (UNICEF, 2009). Inom förskolan arbetar och 

samverkar förskollärare och barnskötare tillsammans i ett arbetslag. En av arbetslagets 

uppgifter är att uppmärksamma alla barns behov, där behovet av stöd kan variera i omfattning 

(Skolverket, 2018). I en granskning gjord av Skolinspektionen (2017) poängterar de intervjuade 

pedagogerna att alla barn ges stöd, men hur mycket stöd varje barn får varierar. Förskolan är 

det första steget för barnen i en lång utvecklings- och lärandeprocess. Därför är det viktigt att 

redan från början uppmärksamma, stötta och hjälpa barn i behov av särskilt stöd (Björck-

Åkesson, 2014). När ett barn behöver mer stöd än vad den ordinarie pedagogiken anses räcka 

till kan specialpedagogik vara nödvändigt (Ahlberg, 2007). Specialpedagogik kan ses som 

anpassad och fördjupad pedagogik för barn som är i behov av särskilt stöd. Ahlberg 

understryker hur viktig specialpedagogiken är genom dess möjligheter för alla barn att mötas 

oavsett deras likheter och olikheter. Enligt Lpfö 18 (Skolverket, 2018) behöver utbildningen 

kunna utformas så att den ger stöd för alla barn som befinner sig på förskolan. Rektor 

tillsammans med arbetslag bör gemensamt analysera utbildningens utformning så att den ger 

stöd och utmaning för alla barn (Skolverket, 2017). Det finns lika många individer som det 

finns barn på förskolan, där alla barn har med sig egna erfarenheter och förväntningar. Vissa 

barn kan exempelvis ha en diagnostiserad funktionsnedsättning, samspelssvårigheter eller inte 

följa den förväntade utvecklingen (Simonsson, 2016). Simonsson betonar att alla dessa 

olikheter hos barnen ska arbetslaget kunna hantera, leda, stimulera och utmana i barnens dagliga 

lärprocesser. Vidare beskriver Simonsson att ibland räcker inte arbetslagets kompetens eller 

kapacitet till och det kan då behövas extra stöd i form av högre personaltäthet i arbetslaget eller 

att ta hjälp av experter inom olika yrkesgrupper. För att barn i behov av särskilt stöd ska ges 

den likvärdiga utbildningen som förskolans styrdokument belyser är det därför viktigt att en 

samverkan finns mellan arbetslag och den extra hjälp och stöd som verksamheten kan få 

(Skolverket, 2018).  

 

Våra erfarenheter och grunden till valet av område för denna studie är att vi sett ett behov av 

att ha ett medvetande om hur viktig samverkan är inom arbetslag i förskolan. Vi har sett en 

variation i hur samverkan inom arbetslag fungerar under både den verksamhetsförlagda 

utbildningen samt utifrån våra arbetslivserfarenheter. Beroende på hur samverkan har fungerat 

har det påverkat barngruppen på olika sätt, både till det positiva men även det motsatta. Med 

denna studie vill vi medvetandegöra och problematisera hur samverkan inom arbetslaget kan 

bidra till alla barns utveckling och lärande.  
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1.1 Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien är att belysa och problematisera hur förskollärare beskriver att samverkan 

kommer till uttryck inom arbetslag med högre personaltäthet, för att alla barn ska ges möjlighet 

till utveckling och lärande. För att besvara studiens syfte formulerades följande 

frågeställningar: 

 

- Hur beskriver förskollärare inom arbetslag sin samverkan utifrån förskolans uppdrag? 

- Hur uttrycker förskollärare att samverkan påverkar möjligheter för utveckling och 

lärande hos alla barn där det i barngruppen finns barn i behov av särskilt stöd? 

 

1.2 Arbetsfördelning 

Ansvaret för studien har delats lika mellan oss, där vi båda har varit lika delaktiga under hela 

processens gång. Merparten av den valda litteraturen har lästs av oss båda och bearbetats 

gemensamt. Den övriga litteraturen har fördelats mellan oss där relevanta delar har valts ut och 

bearbetats tillsammans. Utifrån den bearbetade litteraturen har vi tillsammans utformat 

bakgrunden och metoden till studien. Båda var lika delaktiga vid de intervjuer som 

genomfördes där vi gemensamt ansvarade för att ställa följdfrågor och anteckna centrala delar. 

Transkriberingen av det insamlade datamaterialet utfördes gemensamt, och tillsammans 

analyserade vi materialet som gav oss vårt resultat där vi gemensamt bearbetat och diskuterat 

fram vår diskussion. 

 

1.3 Begreppsdefinition 

Högre personaltäthet: Innebär att arbetslaget har fått en extra person tillsatt för att uppnå lägre 

antal barn per pedagog. 

 

Rektor: Från och med 2019-07-01 träder den nya läroplanen för förskolan i kraft, vilket medför 

att förskolechefen benämns som rektor. Vi har valt att använda oss av Lpfö 18 (Skolverket, 

2018) och därmed även benämningen rektor genomgående i denna studie. 
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2. Bakgrund 
I detta avsnitt behandlas området specialpedagogik och begreppet barn i behov av särskilt stöd, 

vad som anses vara kvalitet i förskolan och hur barngruppens storlek påverkar kvaliteten. 

Vidare beskrivs viktiga delar för samverkan i arbetslag. Avsnittet avslutas med en redogörelse 

över förskolans lagar och styrdokument, med specifikt fokus till barn i behov av särskilt stöd.  

 

2.1 Specialpedagogik 

Inom förskolan ska alla barns rätt till utbildning tillgodoses och spegla barnens rättigheter enligt 

FN:s barnkonvention (UNICEF, 2009). En följd av detta blir att förskolan behöver beakta vad 

som anses vara barnets bästa, se till att barnet har kännedom om sina rättigheter, samt 

möjliggöra att varje barn har rätt till delaktighet och inflytande över sin utbildning (Skolverket, 

2018). Vidare betonar Skolverket att det är viktigt att ta hänsyn till barns olika förutsättningar 

och behov. Lutz (2013) belyser att under 2010-talet fanns en stor variation av förutsättningar 

hos barn representerade inom förskolan, där förskollärarens jobb är att stötta och utmana 

samtliga barn. Det innebär att den vanliga pedagogiken inte alltid räcker till för att tillgodose 

alla barns behov (Björck-Åkesson, 2014). Björk-Åkesson förklarar att vid dessa tillfällen 

behöver den vanliga pedagogiken kompletteras och ett sätt att skapa optimala förutsättningar 

för lärande är genom specialpedagogik. Inom specialpedagogiken finns det olika perspektiv och 

Rosenqvist (2007) redogör för hur specialpedagogiken tidigare har varit inriktad mot ett 

kategoriskt perspektiv, men har på senare tid förflyttats mot ett relationellt perspektiv. Persson 

(1998) beskriver det kategoriska perspektivet med att det var en kvalificerad och direkt hjälp 

till barnets uppvisade svårigheter. De åtgärder som genomfördes hade ett kortsiktigt 

tidsperspektiv där barnet var i fokus och ansvaret för den specialpedagogiska verksamheten låg 

hos specialpedagogerna. Det kategoriska perspektivet har fokus på individer med svårigheter, 

där individen har setts som bärare av problemet (Rosenqvist, 2007). I motsats till det 

kategoriska perspektivet utgår det relationella perspektivet från individer i svårigheter där 

miljön och omgivande orsaker är i fokus för specialpedagogiska åtgärder (Persson, 1998; 

Rosenqvist, 2007). Persson (1998) framhåller att båda perspektiven har applicerats inom 

specialpedagogiken men betonar att den specialpedagogiska verksamheten bör använda sig av 

det relationella perspektivet. Fokus ligger på vad som sker i förhållandet, samspelet eller 

interaktionen mellan individen och omgivande miljö, det är inte vad den enskilde individen har 

för beteende eller brister (Ahlberg, 2007; Persson, 1998). I det relationella perspektivet har 

ansvaret för den specialpedagogiska verksamheten lagts på arbetslaget tillsammans med rektor 

(Persson, 1998).  

 

2.1.1 Barn i behov av särskilt stöd 

Skolverket (2017) betonar att barn i behov av särskilt stöd inte relaterar till en viss egenskap 

hos barnet utan är beroende av situationen barnet befinner sig i. Vidare beskrivs det att behovet 

av särskilt stöd är relaterat till vad som händer i relationen mellan barnet och personalen i den 

aktuella miljön. Barnet kan därmed behöva stöd i sin utveckling i en viss miljö, men inte i alla 

miljöer (Skolverket, 2017). Det betyder att olika miljöer kan bidra till att barn är i olika behov, 

eftersom den pedagogiska verksamhetens utformning påverkar vem som är i behov av särskilt 

stöd (Asp-Onsjö, 2014). Sandberg och Norling (2014) förklarar att stöd i arbetet med barnet 
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kan ges som direkt eller indirekt stöd. Det direkta stödet omfattar bland annat att följa barnet 

nära och stötta direkt vid situationer, att det finns en tydlighet i kommunikationen eller att det 

sker en slussning där barnet guidas vidare mellan aktiviteter. Det indirekta stödet ges från 

exempelvis en medveten placering av barnen i olika situationer eller genom stöd från andra 

barn (Sandberg & Norling, 2014).  

 

Björck-Åkesson (2014) belyser att resurser med specifika åtgärder för det enskilda barnet ofta 

relaterar till kroppsliga eller psykologiska faktorer. Dessa kan omfatta bland annat medfödda 

eller förvärvade funktionsnedsättningar, barn som inte riktigt följer den förväntade 

utvecklingen, barn som uppvisar olika typer av svårigheter i relation till sitt beteende eller barn 

som behöver tillfälligt stöd. Enligt Simonsson (2016) ska arbetslaget arbeta med denna 

mångfald av barn samt stötta och utmana dem i deras lärande, men ibland räcker inte 

arbetslagets kunskap och kapacitet till. Rektorn kan vid dessa tillfällen tillsätta högre 

personaltäthet inom arbetslaget eller ta hjälp av rådgivning med experter inom berörda 

yrkesgrupper (Simonsson, 2016). Enligt Lpfö 18 (Skolverket, 2018) är det hela arbetslaget som 

ska kunna uppmärksamma och stötta alla barn i deras utveckling. Utöver anpassningar för varje 

barns utveckling och lärande behöver även miljön vara tillgänglig för alla samt att den ska 

inspirera till ett utforskande och samspel med andra på förskolan (Skolverket, 2018).  

 

Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska det finnas en elevhälsa för elever i förskoleklass, 

grundskola, grundsärskola, sameskola, specialskola, gymnasieskola samt gymnasiesärskola. 

Det finns dock inte lagstadgat att förskolan ska omfattas av elevhälsan, däremot understryker 

Skolinspektionen (2017) att vissa förskolor kan ha tillgång till elevhälsans kompetenser. 

Elevhälsans kompetenser omfattar insatser inom medicinska, psykologiska, psykosociala samt 

specialpedagogiska områden (Skolverket, 2014). Vidare belyser Skolverket att elevhälsans 

arbete främst ska vara förebyggande och hälsofrämjande i de stöd och insatser som sätts in. 

Elevhälsans arbete utförs på både individ-, grupp- och organisationsnivå, där arbetet börjar med 

att identifiera vilka svårigheter som finns för att kunna analysera och gå vidare med 

förebyggande insatser (Specialpedagogiska skolmyndigheten, 2016). Elevhälsans uppgift är 

inte bara att stödja barnen utan även att ge stöd för pedagogerna (Skolverket, 2014). Utöver 

detta ska elevhälsan kunna bidra med stöd i hur miljöerna kan anpassas för att minimera hinder 

och svårigheter. Förutom arbetslagets samverkan med elevhälsan kan den även ske mellan 

förskolan och hemmen, med socialtjänsten, hälso- och sjukvården samt i vissa fall även med 

polisen (Jakobsson & Lundgren, 2013). Vidare betonar Jakobsson och Lundgren att det är 

barnets bästa som ska vara i fokus och utifrån det ställer samverkan tydliga krav på de 

inblandade professionerna. 

 

2.2 Kvalitet i förskolan 

Inom förskolan ses kompetensutveckling som en bristvara samtidigt som kompetensen är 

betydelsefull för att säkra kvalitén i verksamheten (Sandberg & Norling, 2014). Begreppet 

kvalitet kan förstås på olika sätt beroende på sammanhang, där olika yrkesområden bedömer 

kvalitet utifrån respektives förutsättningar (Eidevald, 2017). Inom förskolan innebär kvalitet att 

arbetet ska utgå från de nationella målen för att kunna identifiera och prioritera de 
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utvecklingsområden som finns inom förskolan (Skolverket, 2015). Eidevald (2017) 

understryker att det hela tiden ska ske ett arbete mot att utveckla verksamheten för att skapa 

förutsättningar för alla barns lärande och utveckling. Dahlberg, Moss och Pence (2014) redogör 

för komplexiteten i begreppet kvalitet där två olika perspektiv kommer till uttryck. Det ena 

perspektivet, diskursen om kvalitet, innebär att kvalitet granskas objektivt. Detta perspektiv har 

utvecklat mätmetoder för att kunna utveckla kvaliteten där fokus varit på hur kvalitet kan 

identifieras. Det andra perspektivet, diskursen om meningsskapande, handlar om att producera 

mening och skapa fördjupad förståelse av lärande. Processen ligger i fokus och det är 

medkonstruktion tillsammans med andra som gör världen meningsfull. Diskurserna ser på 

lärande på olika sätt och begreppet kvalitet får därmed olika innebörder utifrån de olika 

synsätten (Dahlberg et al., 2014).  

 

Interaktion, kommunikation, samarbete och delaktighet är enligt Sheridan, Pramling 

Samuelsson och Johansson (2010) det som utmärker hög kvalitet i förskola. Dessa faktorer 

påverkas i sin tur av hur miljön är utformad, personaltäthet samt barngruppens storlek. 

Skolverket (2017) belyser vikten av god personaltäthet i relation till antal barn på avdelningen. 

Omsorg, samspel och kommunikation mellan personal och barn påverkas av hur 

personaltätheten ser ut i respektive arbetslag, vilket ses som en viktig faktor för att bedöma 

kvaliteten (Skolverket, 2017). Pramling Samuelsson, Williams och Sheridan (2015) 

argumenterar att ju fler förskollärare som finns i en barngrupp desto större är sannolikheten att 

utbildningen blir av högre kvalitet. Det innebär således att kvaliteten i förskolan höjs om det 

finns utbildad och kompetent personal. Det medför även att antal förskollärare behöver stå i 

relation till antal barn i barngruppen.   

 

2.2.1 Barngruppens storlek 

Skolverket (2017) har satt upp ett riktmärke gällande antal barn i barngrupper inom förskolan. 

Rekommendationen som gäller är att barngrupper i ålder ett till tre bör bestå av sex till tolv barn 

och i en barngrupp för fyra- till femåringar är rekommendationen nio till femton barn. Vidare 

beskriver Skolverket att rekommendationen ska ses som ett riktmärke och inte som något 

statiskt och fastställt. Pramling Samuelsson et al. (2015) betonar att det är upp till varje enskild 

kommun att avgöra det faktiska barnantalet i grupperna. Williams, Sheridan och Pramling 

Samuelsson (2018) beskriver att barngruppen behöver vara så pass stor att barnen ges möjlighet 

att lära både med och av varandra. I en idealisk barngrupp är förskollärarna engagerade i 

barnens aktiviteter, ger varje barn uppmärksamhet och ser till varje barns individuella behov 

(Williams et al., 2018). Skolverket (2017) poängterar att en lämplig storlek på barngruppen 

baseras på god personaltäthet i relation till antalet barn, samtidigt som personalen behöver ha 

kompetens och utbildning som är adekvat för förskolan. Skolverkets (2019a) statistik från 2018 

visar att i Sverige är snittet för en barngrupp 15,4 barn, och antal barn per heltidstjänst inom 

förskolan är 5,1 barn. En heltidstjänst inom förskolan kan innebära antingen en 

förskollärartjänst eller en barnskötartjänst. Vidare visar statistiken att snittet på antal barn per 

förskollärare med heltidstjänst är 12,9 barn. Skolinspektionen (2017) rapporterar i sin 

granskning att i en tredjedel av de granskade förskolorna har personaltätheten ökat där det finns 

barn i behov av särskilt stöd. Den ökade personaltätheten inger möjligheter till delat ansvar för 



  6 

 

hela barngruppen eller att en person ansvarar för att följa barnet i behov av särskilt stöd 

(Skolinspektionen, 2017). 

 

2.3 Samverkan inom arbetslag 

Enligt Alnervik och Alnervik (2017) är förskollärares och barnskötares samarbetsförmåga en 

viktig aspekt i ett arbetslag. Att arbeta i ett arbetslag innebär att varje individ ska kunna hantera 

de förväntningar och krav som krävs för arbetet, men även kunna argumentera och förhandla 

inom gruppen (Alnervik & Alnervik, 2017). Williams, Sheridan och Pramling Samuelsson 

(2016) konstaterar att ytterligare en aspekt för ett fungerande arbetslag är hur medvetna 

samtliga är om sina egna och varandras ansvarsområden och arbetsuppgifter. När arbetslaget 

arbetar mot gemensamma mål, där arbetsroller och struktur är tydligt utformade, möjliggör det 

för en trygg och harmonisk barngrupp (Williams et al., 2016). En viktig del i arbetslagets 

samarbete för att kunna skapa gemensamma förståelser är mötessamtal, som utgör en huvuddel 

för arbetslagets samarbete (Granberg & Ohlsson, 2005). Mötessamtal innebär både gemensam 

planeringstid och reflekterande samtal. Vidare förklarar Granberg och Ohlsson att om 

arbetslaget tillåter varandra att ställa frågor, reflektera och ifrågasätta tidigare uttalanden skapas 

en positiv samverkan. Samtliga individer är betydelsefulla för arbetslaget eftersom de kommer 

från olika sammanhang och besitter olika erfarenheter och kunskaper (Granberg & Ohlsson, 

2005). Varje individ kan bidra till kollegialt lärande genom inställningen att våga visa sina 

brister, ta hjälp av andra och ha självförtroende att våga tro på sig själv och sin kunskap 

(Alnervik & Alnervik, 2017). På så sätt skapas tillit och öppnar upp för en samverkan med 

kollegialt lärande. Även förskolans rektor kan bidra med kunskap och bör finnas med och stötta 

under hela samverkansprocessen (Jakobsson & Lundgren, 2013). 

 

Skolinspektionen (2017) poängterar att det är viktigt att arbetslaget i förskolan får gemensam 

reflektionstid för att kunna analysera gruppens arbetssätt och därmed skapa en samsyn på hur 

arbetet ska bedrivas. För att uppnå en bra effekt av samverkan förklarar Jakobsson och 

Lundgren (2013) att det är viktigt att det finns en samsyn som kan bidra till att lösa de problem 

som kan uppstå. Det behöver ske en analys för att förstå vad som sker inom arbetslaget och på 

så sätt kunna uppmärksamma problem och brister. Vidare förklarar Jakobsson och Lundgren 

att skilda uppfattningar och ett revirtänkande kan uppstå i ett arbetslag och att det kan ha sin 

grund i ett behov av makt och kontroll. För att motverka en stagnation i arbetet är det viktigt att 

utvärdera och uppmärksamma svårigheter inom samverkansarbetet (Jakobsson & Lundgren, 

2013). Williams et al. (2016) problematiserar att olika utbildningar kan medföra svårigheter att 

förstå varandra inom arbetslaget. Därför betonar Jakobsson och Lundgren (2013) att tid behövs 

för att skapa en förståelse för varandras kompetenser, både till förberedelser och konkreta 

möten inom arbetslaget. Samverkan är en komplex process och det handlar inte enbart om att 

vilja samverka, det omfattar även kunskap, planering och prioritering (Jakobsson & Lundgren, 

2013). 

 

2.4 Lagar och styrdokument 

Läroplanen för förskola, Lpfö 98 (Skolverket, 2016) som är gällande fram till 2019-06-30, har 

reviderats och från och med 2019-07-01 gäller Lpfö 18 (Skolverket, 2018). I Lpfö 18 har 
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formuleringar om barn i behov av särskilt stöd förtydligats för att undvika risken att barnet 

upplevs som bärare av problem (Skolverket, 2019b). Vidare poängterar Skolverket att 

utformningen av Lpfö 18 överensstämmer bättre med skollagens bestämmelser om att ge stöd. 

Skollagen (SFS 2010:800) betonar att utveckling, lärande och omsorg ska bilda en helhet för 

att utbildningen ska kunna utmana och stötta samtliga barn. Inom förskolan skapas trygghet 

genom en social gemenskap, vilket ska bidra till en vilja och lust att lära (Skolverket, 2018). 

Lpfö 18 (Skolverket, 2018) redogör för att det krävs planering av genomförandet i utbildningen 

och i miljön för att främja barnens samspel och utveckling. Miljön ska uppmuntra till lek där 

arbetslagets uppgift är att inspirera barnen till detta och möjliggöra för barnens utveckling, 

lärande och välbefinnande (Skolverket, 2018). Förskolans utbildning innebär alltså att den ska 

utformas och anpassas för att alla barn ska kunna utvecklas så långt som möjlig utifrån sina 

egna behov och förutsättningar.  

 

Enligt Skollagens (SFS 2010:800) nya bestämmelser ska rektorn på respektive förskola ansvara 

för att barn i behov av särskilt stöd ges det stöd som de behöver för att kunna utvecklas. Det 

innebär att rektorn ska anpassa resursfördelningen i verksamheten för att varje barn ska ges 

bästa möjliga förutsättningar (Skolverket, 2018). Lpfö 18 (Skolverket, 2018) betonar att hänsyn 

ska tas till varje barns olika förutsättningar och behov, där en anpassning ska göras för alla barn 

i förskolan. Vidare beskrivs det att utbildningen ska vara likvärdig i hela landet, vilket samtidigt 

innebär att den inte kan utformas på samma sätt i alla förskolor. Detta på grund av att resurser 

i verksamheten inte ska fördelas helt lika. Lpfö 18 (Skolverket, 2018) fastslår att det är 

förskolans uppdrag att uppmärksamma de barn som behöver mer stöd och stimulans, oavsett 

om det är tillfälligt eller under en längre tid. Att göra framsteg, att få ha känslan att vara en 

tillgång i gruppen och att få övervinna sina svårigheter är något varje barn ska få uppleva och 

känna glädje av (Skolverket, 2018). 
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3. Teoretisk utgångspunkt 
Nedan beskrivs den teoretiska utgångspunkten som studien utgår ifrån. Utifrån ett 

sociokulturellt perspektiv har samverkan inom arbetslaget kunnat belysas och problematiseras 

i relation till barn i behov av särskilt stöd. Det sociokulturella perspektivet kommer att ligga till 

grund för hela studiens arbetsgång och utformning.  

 

3.1 Sociokulturellt perspektiv 

Enligt Säljö (2014) utgår det sociokulturella perspektivet från Lev Semenovich Vygotskijs 

teorier som ser till individens sociala erfarenheter tillsammans med andra i interaktioner. 

Kunskap överförs inte mellan människor utan sker istället när individen deltar i något 

sammanhang (Säljö, 2014). Säljö beskriver att lärande och utveckling ses som pågående 

processer, vilket Dysthe och Igland (2003) vidhåller och samtidigt utvecklar resonemanget med 

att utveckling och lärande är beroende av varandra och ska inte ses som enskilda processer. 

Vygotskijs närmaste utvecklingszon omfattar dessa processer och när en individ klarar av ett 

visst lärande kan en utveckling mot något nytt ske (Säljö, 2014). Dysthe och Igland (2003) 

belyser att en individs närmaste utvecklingszon, kan genom stöd från en mer kompetent person 

bli morgondagens utvecklingsnivå. En kompetent person kan vara både ett barn eller en vuxen 

som kan mer än den som behöver stöd (Dysthe & Igland, 2003). Säljö (2014) förklarar språket 

som ett redskap där språkliga begrepp används som hjälp för att individen ska kunna organisera 

sin omvärld. Kommunikation ses som en viktig del inom det sociokulturella perspektivet, 

eftersom språket har en betydelsefull funktion och bidrar till att utvecklas som tänkande 

individer (Säljö, 2014). Säljö konstaterar således att interaktion och kommunikation är 

betydande begrepp som bidrar till utveckling och lärande inom det sociokulturella perspektivet.  

 

Dysthe (2003) beskriver att lärande påverkas av kontexten som individen befinner sig i, vilket 

medför att miljön spelar en viktig roll i interaktionen med andra, både för vad som lärs och hur 

det lärs. Inom det sociokulturella perspektivet ses därför miljön som en central och betydelsefull 

del i lärprocessen (Dysthe & Igland, 2003). Beroende på hur miljön är utformad bjuder den in 

till olika typer av handlingar och samspel, samtidigt som den påverkar hur vi talar till varandra 

(Hundeide, 2006). Enligt Vygotskij (1978) är människan och miljön ömsesidigt beroende av 

varandra, människan påverkar miljön samtidigt som miljön påverkar människan och dess 

beteende. Vidare redogör Vygotskij för att människans grundläggande funktioner, såsom att 

minnas, tänka, uppmärksamma och uppfatta, är direkt beroende av den omgivande miljön. 

Hundeide (2006) belyser vikten av en varierande miljö eftersom barn utvecklas olika beroende 

på sammanhang. 
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4. Metod 
I studien har vi använt oss av kvalitativa metoder eftersom studiens syfte var att belysa och 

problematisera hur förskollärare beskriver att samverkan kommer till uttryck inom arbetslag 

med högre personaltäthet, för att alla barn ska ges möjlighet till utveckling och lärande. Ahrne 

och Svensson (2015) redogör att kvalitativa metoder kan användas för att indirekt studera 

upplevelser, tankar och känslor. En fördel med kvalitativa metoder är att kvaliteten inte är 

beroende på den mängd data som samlas in, utan det är innehållet och dess variation som avgör 

kvaliteten (Rennstam & Wästerfors, 2015). Kvalitativa data är alltså någonting som inte mäts, 

utan det handlar istället om att påvisa att det finns, hur det fungerar och i vilka situationer det 

förekommer (Ahrne & Svensson, 2015). I denna studie handlar det om att påvisa att samverkan 

finns, hur samverkan fungerar för att varje barn ska ges möjlighet till utveckling och lärande 

samt i vilka situationer samverkan förekommer. 

 

Vid datainsamling för denna studie har intervjuer med ljudupptagning använts som 

datainsamlingsmetod. Det insamlade datamaterialet har transkriberats för att sedan analyseras 

enligt Rennstam och Wästerfors (2015) arbetssätt för samhällsvetenskapliga analyser med 

utgångspunkt i att sortera, reducera och argumentera. De centrala begreppen från det socio-

kulturella perspektivet har legat till grund under hela analysprocessen.  

 

4.1 Urval 

För att urvalet skulle avgränsas mot studiens syfte, efterfrågades förskolor med specifik 

personalsammansättning inom arbetslaget. Att utgå från en specifik grupp av människor är ett 

sätt att skapa ett urval, enligt Eriksson-Zetterquist och Ahrne (2015). I en kommun i Norrbotten 

kontaktades den Centrala Elevhälsan för att få vetskap om vilka områden som, vid studiens 

genomförande, hade högre personaltäthet inom förskolan. Från den Centrala Elevhälsan 

skickades via mail en sammanställning över avdelningar på förskolor med respektive rektor, 

som har eller har haft högre personaltäthet under det senaste året. Det är viktigt att rektorn 

godkänner att studien får genomföras på förskolan, innan kontakt med arbetslag sker (Löfdahl, 

2014). Kontakt togs med fyra rektorer via telefon och e-post beroende på deras tillgänglighet. 

Tre av dem godkände att vidare kontakt med respektive avdelnings arbetslag fick göras. Av 

dessa tre arbetslag valde två att delta i vår studie där vi intervjuade totalt tre förskollärare. De 

deltagande förskollärarna kommer vidare att benämnas som respondenterna. Valet att benämna 

deltagare som respondent är beroende på hur frågorna har ställts. Eriksson-Zetterquist och 

Ahrne (2015) beskriver att när frågor besvaras utifrån hur de är formulerade av intervjuaren 

benämns deltagaren som respondenten. Om deltagarna istället hade formulerat svaren utifrån 

respektives egen kultur eller social miljö hade de benämnts som informanter. Kvale och 

Brinkmann (2014) framhåller att beroende på vilken typ av studie som genomförs kan antalet 

respondenter variera, där det är mättnaden i resultatet som är styrande. En mättnad kan uppstå 

när svaren vid intervjuer inte längre tillför ny kunskap till datainsamlingen (Kvale & 

Brinkmann, 2014). Intervjuer varvades med analys av det insamlade datamaterialet för att 

kunna uppmärksamma en mättnad och stanna av urvalsprocessen. I och med det insamlade 

datamaterialet kunde vi urskilja en tendens till mättnad eftersom respondenternas svar kom att 

likna varandra. I vår studie har vi valt att inte särskilja vem av förskollärarna som säger vad 
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eftersom detta inte är en jämförande studie utan syftar till att synliggöra varför just samverkan 

är viktig. 

 

4.2 Forskningsetiska överväganden 

Vetenskapsrådet (2002) redogör för fyra forskningsetiska principer som har tillämpats i studien. 

Principerna omfattar informationskrav, samtyckeskrav, konfidentialitetskrav samt nyttjande-

krav och innebär följande: 

 

- Informationskrav innebär att studiens respondenter ska få information om vad det 

innebär att delta i studien samt vilka villkor som gäller. Respondenterna ska även 

informeras om att det är frivilligt att delta och att de när som helst kan avbryta 

deltagandet utan att motivera varför.  

- Samtyckeskrav innebär att ett samtycke från studiens respondenter ska inhämtas. Är 

respondenten under 15 år ska det krävas ett samtycke från vårdnadshavare. 

- Konfidentialitetskrav innebär att uppgifter om respondenterna i studien inte ska spridas 

eller delas med obehöriga. Utomstående ska inte kunna identifiera respondenternas 

identiteter.  

- Nyttjandekrav innebär att insamlad information om enskild person endast får användas 

inom studien och i forskningssyfte, informationen får därmed inte lämnas till tredje part 

(Vetenskapsrådet, 2002). 

 

Studien riktade sig till förskollärare vid förskolor där högre personaltäthet fanns. I denna studie 

behövdes samtycke från rektor samt från deltagande förskollärare. Respondenterna 

informerades om att deltagandet var frivilligt och att det kunde avbrytas utan motivering. 

Genom informationsbrevet (Bilaga 1) informerades respondenterna om konfidentialiteten, 

samtyckeskravet samt att ljudupptagning önskades ske under intervjun. Eftersom det endast var 

vuxna som deltog i studien var de benägna att själva avgöra om de medgav samtycke eller ej 

och åldersaspekten behövde inte tas i beaktning. Innan respektive intervju informerades 

respondenterna om att de kunde välja att inte svara på någon intervjufråga eller att avbryta 

deltagandet. Hänsyn har tagits till konfidentialitetskravet under hela studiens process, vilket 

innebar att varken respondenterna eller deltagande förskolor går att spåra samt att namn som 

framkommit är fingerade. För att följa samtyckeskravet ställdes frågan om respondenterna 

godkände ljudinspelning under intervjuerna. Det inspelade datamaterialet har enbart använts 

inom studien, vilket medför att det inte har spridits eller delats med obehöriga. 

 

4.3 Datainsamling 

Datainsamlingen ägde rum i april 2019 vid två olika förskolor. Intervjuer varvades med 

transkribering och analys av det insamlade datamaterialet vilket medförde att förskolorna 

tillfrågades vid olika tidpunkter. Kontakt med aktuella avdelningar togs via telefon för att 

informera om studiens syfte. Den ena förskolan besöktes för att presentera oss, fråga om 

samtycke, boka tid för intervju samt lämna informationsbrevet (Bilaga 1). Vid den andra 

förskolan skedde samtyckesfrågan samt intervjubokning via telefon på grund av röda dagar 

vilket resulterade i flera stängda dagar på förskolan. Kvale och Brinkmann (2014) betonar 



  11 

 

vikten av att i förväg informera respondenterna om hur materialet kommer att användas och 

vilka rättigheter de har i och med deras deltagande i studien. Vidare beskriver Kvale och 

Brinkmann att det behöver ske en balansgång mellan hur mycket information om studien som 

respondenterna ska delges. Före intervjuerna fick respondenterna ta del av studiens syfte för att 

mentalt kunna förbereda sig för området. En intervjuguide (Bilaga 2) utformades för att kunna 

besvara studiens syfte och forskningsfrågor och användes endast av oss som stöd vid 

intervjutillfällena. Intervjuguiden lämnades inte ut före intervjuerna på grund av att vi ville 

undvika färdigformulerade svar och vara delaktiga när svaren växte fram. Vid tidsbokning av 

intervjuerna lämnades en uppskattning att intervjun skulle ta mellan 30–45 minuter. Respektive 

arbetslag fick möjlighet att själva bestämma hur många förskollärare från arbetslaget som skulle 

och ville delta i studien. Det resulterade i att från ena förskolan deltog en förskollärare i studien 

och från den andra förskolan deltog två förskollärare. De inbokade intervjuerna genomfördes 

på respondenternas arbetsplatser och för att skapa en trevligare stämning och visa uppskattning 

för att de ställt upp bjöd vi dem på fika, i enlighet med Eriksson-Zetterquist och Ahrne (2015) 

förslag för en trevligare stämning.  

 

Innan intervjuerna började gjordes en avstämning att samtycket om ljudupptagningen 

fortfarande var aktuellt. Intervjuerna spelades därefter in med hjälp av mobiltelefon samtidigt 

som svaren i form av stödord och centrala fraser antecknades med hjälp av penna och papper. 

Detta för att säkerställa att de centrala delarna av intervjun skulle finnas tillgängliga om 

tekniken skulle strula eller fallera (Eriksson-Zetterquist & Ahrne, 2015). Semistrukturerade 

intervjuer med ostrukturerade delar användes i studien. Backman, Gardelli, Gardelli och 

Persson (2012) beskriver att semistrukturerade intervjuer omfattar ett visst antal förutbestämda 

frågor som tillåter respondenten att vara mer fri och ge längre svar på frågorna. Frågorna kan 

anpassas till varje enskild intervjusituation och behöver inte följas i en strikt ordning. Backman 

et al. (2012) poängterar vidare att ett vanligt upplägg är att det sker en blandning mellan 

semistrukturerade och ostrukturerade intervjuer. Ostrukturerade delar i en intervju möjliggör 

följdfrågor och respondenten tillåts påverka samtalets riktning. Ytterligare en aspekt som har 

behövt tas i beaktande vid valet av metod är att intervjuer med ljudupptagning är en 

tidskrävande process (Backman et al., 2012). En fördel med kvalitativa intervjuer är att antalet 

intervjuer inte behöver beslutas från början, utan genom att varva analys med intervjuer kan en 

mättnad i resultatet uppmärksammas under studiens gång (Eriksson-Zetterquist & Ahrne, 

2015). Utifrån att intervjuer valdes gavs möjligheten att få ett större djup i svaren än vid 

exempelvis enkäter. Intervjuerna varade mellan 25–60 minuter vardera. Under en intervju 

skapas större möjligheter att nå förståelse eftersom respondenterna på ett lättare sätt kan 

uttrycka sig muntligt än vid skriftlig formulering av text (Backman et al., 2012). Håkansson 

(2017) uppmärksammar några nackdelar med intervjuer som är bra att ha i åtanke, exempelvis 

att intervjuer är både tids- och personalkrävande och studien når endast ett begränsat antal 

personer. Backman et al. (2012) anser att ytterligare en nackdel är hur intervjuaren kan påverka 

respondentens svar, vilket har tagits i beaktning vid analys av datamaterialet. Vid intervjuerna 

användes intervjuguiden (Bilaga 2) som grund, men utifrån de ostrukturerade delarna gavs vi 

möjlighet att ställa följdfrågor. Det är viktigt att den som intervjuar innehar en grundkompetens 

inom området för att möjliggöra relevanta följdfrågor (Eriksson-Zetterquist & Ahrne, 2015). 

Eriksson-Zetterquist och Ahrne förklarar vidare att efter intervjun är det en fördel att fråga om 
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möjligheter för återkoppling, erbjuda respondenterna att ta del av studiens resultat vid 

färdigställande samt tacka för deltagandet. Efter att intervjun hade avslutats erbjöds 

respondenterna att ta del av studien vid publicering samt att en ömsesidig möjlighet till 

följdfrågor gavs. 

 

4.4 Bearbetning, tolkning och analys 

Det insamlade datamaterialet har transkriberats i direkt anslutning efter respektive genomförd 

intervju. Att transkribera innebär att ljudupptagningen omvandlas ordagrant till skriven text 

(Kvale & Brinkmann, 2014). Den transkriberade texten har sedan lästs och bearbetats för att 

kunna urskilja kategorier och centrala begrepp. Studiens centrala begrepp relaterade till 

studiens syfte och forskningsfrågor samt det sociokulturella perspektivet i form av bland annat 

kommunikation, socialt samspel, kontext samt interaktion. Dessa begrepp beskrivs enligt Säljö 

(2014) som centrala inom det sociokulturella perspektivet. Vid sortering och kategorisering av 

datamaterialet kan begreppen inom det teoretiska perspektivet ses som en vägledning 

(Svensson, 2015). Genom bearbetningen grupperades datamaterialet i ett separat dokument för 

att skapa ordning, vilket Rennstam och Wästerfors (2015) benämner som sortera i 

analysprocessen. Sorteringen ledde till att kärnan i respondenternas svar kunde lyftas fram och 

grupperas. Efter sorteringen reducerades materialet som inte var relevant för studiens syfte. Att 

reducera innebär att göra nödvändiga val, dels att behålla det som studien syftar till att 

uppmärksamma samt att sålla bort det material som är irrelevant (Rennstam & Wästerfors, 

2015). Vidare förklarar Rennstam och Wästerfors att en reducering ska medföra en bra 

representation av datamaterialet. Det reducerade datamaterialet från samtliga intervjuer 

sammanställdes gemensamt under de utformade kategorierna eftersom detta inte är en 

jämförande studie. Den tredje delen i analysprocessen är när materialet argumenteras i relation 

till tidigare forskning (Rennstam & Wästerfors, 2015). Under hela analysprocessen har det 

sociokulturella perspektivet bidragit till ett visst synsätt och medfört att analysen har präglat 

den argumentation som lett till studiens resultat. Vidare redogör Rennstam och Wästerfors för 

att de tre stegen i analysprocessen ständigt överlappar varandra och det är alltså inte meningen 

att skildra tre separata steg som sker efter varandra, utan de följer varandra för att hålla 

analysprocessen levande. Det handlar om att självständigt presentera sin analys i dialog med 

det insamlade datamaterialet och den valda teorin (Rennstam & Wästerfors, 2015). 
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5. Resultat 
I detta avsnitt presenteras studiens resultat som visar hur samverkan inom arbetslag med högre 

personaltäthet kommer till uttryck. Studiens frågeställningar utgör de övergripande rubrikerna 

och det centrala inom respektive kategori har bildat underrubrikerna. För att följa 

konfidentialitetskravet har könsidentiteter som nämns i citat ersatts med [hen] och vid 

benämning av ett barns namn har detta ersatts med [barnet]. 

 

5.1 Hur beskriver förskollärare inom arbetslaget sin samverkan utifrån förskolans 

uppdrag? 

Vid intervjuerna framkom det hur de deltagande förskollärarna beskriver kompetens i relation 

till frågeställningen ovan. Vidare beskrivs det hur arbetslagen har fått stöttning av externa 

aktörer när de anser att deras kompetenser inte räcker till.  

 

5.1.1 Kompetenser och erfarenheter inom arbetslag  

Samtliga förskollärare som deltog i studien hade mellan 20 och 40 års erfarenhet av att jobba 

inom förskola. De deltagande förskollärarna arbetade i arbetslag med högre personaltäthet där 

de bestod av två förskollärare, en barnskötare samt den extra personen som antingen hade 

förskollärarutbildning, barnskötarutbildning eller var outbildad. Respondenterna beskriver sina 

egna erfarenheter med att arbeta med barn i behov av särskilt stöd som mycket stor.  Det som 

har blivit synligt för förskollärarna är att i och med deras kompetens och kunskap så placeras 

barn i behov av särskilt stöd i möjligaste mån på deras avdelning. Det uttrycktes genom “Jag 

skulle nog vilja säga mycket, skulle nog säga att kommer det nån [barn i behov av särskilt stöd, 

eget förtydligande] kommer de till oss”.  

 

En viktig faktor som respondenterna benämner vid bemötande av barnet är förhållningssättet. 

Samtliga respondenter lyfter förskolans läroplan och hur arbetslaget jobbar utifrån alla barns 

bästa där det handlar om att möta barnen på ett lagom sätt, varken för mycket eller för lite, och 

framhäva de bra sakerna. Det innebär att ge och ta där det viktigaste är att stärka barnen i sig 

själva. En av respondenterna ger ett exempel om arbetslagets förhållningssätt: 

 

… det känns helt okej för alla eftersom vi känner också att nu har vi jobbat med dem ett 

antal år, känns det som att vi vet ungefär vad svårigheterna kan vara och hur vi ska tänka 

och sådär. Då är det ju lite enklare. 

 

Samtliga respondenter uttrycker att de fått ta del av kompetensutveckling, men bara till viss del 

och hade sett det önskvärt med möjlighet till ytterligare. En respondent beskriver svårigheten 

när det finns en stor variation av olika kompetenser inom arbetslaget, vilket kan medföra en 

avsaknad av förståelsen för varandras professioner. 

 

Men det ställs ju också högre krav på oss eftersom vi ska varva med [hen], plus att vi ska 

ha ansvar för de andra … Då blir det ju ofta, det blir ju tungt för oss också, vi gör ju olika 

insatser om vi ser och vi gör ju på ett visst sätt, vi visar [hen] ett visst sätt och så här kan 
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man ju också göra, och så pratar vi med [hen] efteråt, såg du hur [barnet] reagerade? Såg 

du om man kanske gör så här? För vi ser ganska tydligt hur man kan jobba med [barnet]... 

 

5.1.2 När den ordinarie pedagogiken inte räcker till 

I studien poängterar samtliga respondenter att kontakt med externa aktörer har varit av 

betydande hjälp när arbetslaget har behövt stöttning för att kunna ge varje barn bästa möjliga 

förutsättningar. De externa aktörer som arbetslagen har samverkat med samt fått hjälp och 

stöttning av är den Centrala Elevhälsan inom kommunen, som tidigare benämndes som det 

Centrala stödteamet. Utöver den Centrala Elevhälsan har samverkan skett med olika stödteam 

av experter som har varit specificerade mot barnens särskilda behov. Det framkom att Centrala 

Elevhälsan kan rikta insatserna olika beroende på förutsättningar. En av respondenterna i 

studien beskriver:   

 

Centrala stödteamet har vi ju haft inkopplat till barngruppen och det som är, är ju att man 

aldrig kopplar in ett stödteam till en specifik individ utan då blir det som ett stöd för hela 

barngruppen, även om vi kanske söker med tanke, att vi tänker på att ja men vi ser att det 

här behovet finns hos det här eller det här barnet. 

 

Utöver detta kan den Centrala Elevhälsan bidra med tips och idéer hur arbetslagen kan tänka 

och bekräfta deras arbetsmetoder. Upplevelser av elevhälsan hos förskollärarna är att de inte 

tillför nya arbetsmetoder, däremot innehar de stor kompetens som hjälper arbetslaget att 

utveckla deras arbete. En respondent beskriver arbetslagets arbetssätt under specifika 

situationer och hur en utomstående hade kunnat misstolka det. Centrala Elevhälsans uppgift blir 

således att bekräfta att det är ett accepterat tillvägagångssätt i den situationen. 

 

Ja, det är ju ytterst ytterst i allting och där blir vi ju lite osäkra om nu det här liksom ja 

skulle nu någon höra oss skulle de ju tänka vad är det här, vad har de för pedagogik? Är 

de galna?! 

 

Samtliga respondenter beskriver att stöttningen av de övriga stödteamen har haft stor betydelse 

för deras respektive arbetslag. Experterna inom barnens särskilda behov har kunnat bidra med 

djupare kunskap som lett till att arbetslaget getts större möjligheter i arbetet med barnen. Med 

stödteamen har arbetslagen haft kontinuerliga möten för att kunna följa upp och sätta kortsiktiga 

mål. Förskollärarna beskriver att stödet från både den Centrala Elevhälsan och de övriga 

stödteamen har varit av vikt för att arbetslagen ska ges bästa förutsättningar för att stötta barnen 

i deras utveckling och lärande.  

 

5.2 Hur uttrycker förskollärare att samverkan påverkar möjligheter för utveckling och 

lärande hos alla barn där det i barngruppen finns barn i behov av särskilt stöd? 

Nedan presenteras hur respondenterna uttrycker betydelsen av samverkan samtidigt som de 

problematiserar möjligheter och svårigheter med att jobba i ett arbetslag med högre personal-

täthet. Vidare beskrivs hur samverkan inom arbetslaget påverkar barngruppen och deras lärande 

och avslutas med viktiga komponenter för en fungerande samverkan. 
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5.2.1 Samverkan – möjligheter och svårigheter 

Utifrån det insamlade datamaterialet visar det på olika sätt att arbeta i arbetslag med högre 

personaltäthet. Förskollärarna betonar att det alltid är barngruppens behov som ska styra hur de 

arbetar, där den extra personen antingen kan följa ett enskilt barn eller arbeta med hela 

barngruppen. Finns det inte tillräckligt med personal utifrån barngruppens behov understryker 

en av förskollärarna problematiken med att kunna se alla barn: “... då blir det ju de andra barnen 

och deras behov [som] kommer i kläm och alla barns behov är ju lika viktiga”. Utifrån en 

respondents tidigare erfarenhet finns det olika sätt att tillgodose gruppens behov. Hen beskriver 

ett exempel när de fått barnantalet nedskrivet, vilket resulterade i att personaltätheten ökade. 

Vidare fortsätter respondenten att det vanligaste dock är att arbetslaget får en extra person för 

att höja personaltätheten.  

 

En samsyn i arbetslaget beskrivs som en viktig faktor för att jobba mot samma mål, vara 

transparenta mot varandra och ha samma värderingar. För att uppnå samsyn är det viktigt med 

regelbundna möten och reflektionstid inom arbetslagen. Samtliga respondenter berättar att de 

har regelbundna möten inom arbetslagen, men den extra personen är endast med vid vissa 

tillfällen då hens tider anpassas utifrån barngruppens behov. Information som uppkommit och 

diskuterats har ofta antecknats och de som ej deltog på mötet har delgetts detta i efterhand. 

Samtliga respondenter betonar vikten av att ha fungerande kommunikation på avdelnings-, 

organisations- och huvudmannanivå för en liknande samsyn. 

 

Respondenterna upplever att när det gäller att förmedla information som uppkommer under 

dagen kan det ibland ta lång tid innan möjlighet ges för kommunikation inom arbetslaget. En 

respondent belyser problemet: “Det kan ta tre dagar innan vi får återkoppling. Det är många 

vuxna, det är så”. Att kommunikationen anses problematisk är inte enbart inom arbetslagen 

utan även vid kontakt med föräldrar och andra pedagoger på förskolan. Eftersom alla barn, även 

barn i behov av särskilt stöd, möts på andra delar av förskolan än enbart den ordinarie avdelning 

är det viktigt att samtliga pedagoger på förskolan är konsekventa i deras kommunikation och 

arbetssätt. Detta lyfter samtliga respondenter som viktigt för att kunna stötta och utmana 

samtliga barn i deras utveckling och lärande. En av de deltagande förskollärarna berättar ett 

exempel som visar på hur viktigt det är med kommunikation och samsyn mellan alla som 

arbetar på förskolan: 

 

Då måste vi tycka lika alla på hela förskolan, vad är det här med pinnar? Ska vi ha en 

fyrkant nere där vi avgränsat, där är det pinnar, där bygger vi med pinnar, då bryter vi 

pinnar, stora, långa eller varför kan vi inte springa med pinnar här? Ja då måste vi förklara 

varför inte och då kan det ju vara såhär att jag ser någon som springer med pinnar också, 

kanske det är en ‘mjuk’ pinne, men lång, och så säger en annan pedagog alltså nej, det är 

inte en riktig pinne. Vadå riktig pinne? Nämen alltså det är ju bara en sån där mjuk pinne. 

 

5.2.2 Barngruppen 

Samtliga respondenter belyser ett av förskolans uppdrag som handlar om att vara nära barnen 

för att kunna stötta och utmana dem i deras utveckling. En av respondenterna betonar hur viktigt 

det är att ta tillvara på de tillfällen som ges för att kunna vara största möjliga tid med barnen 
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samtidigt som pedagogerna vill hinna kommunicera med varandra för att upprätthålla samsynen 

i arbetslaget: 

 

Det är ju bara att man ska, det vi har pratat mycket om är att hinna kommunicera med 

varandra som pedagoger och det gäller ju att ta tillfällena, för sen är ju vi i vårt arbetslag, 

man vill ju vara där barnen är. 

 

En av respondenterna poängterar en möjlighet som den högre personaltätheten bidrar med, som 

innebär att hela barngruppen kan gå iväg från förskolan utan att pedagogerna behöver oroa sig 

att de är för få ansvariga vuxna: 

 

Jag tänker att det känns ju ibland som att vi kan möjliggöra fler saker, alltså vill vi gå iväg 

på en utflykt till exempel, så är det mycket enklare för att vi vet att då kan vi ha med oss 

fyra pedagoger. 

 

Samtliga respondenter belyser ytterligare en möjlighet som innebär att kunna dela upp barnen 

i mindre grupper, tack vare den högre personaltätheten. En av de deltagande respondenterna 

berättar ett exempel: 

 

Jag har haft som lekgrupper och det skulle jag inte kunna ha, för det innebär ju att då är 

jag inne med kanske tre barn och det hade jag inte kunnat ha om vi inte hade haft en resurs 

i gruppen, för då hade det blivit alla andra barn som mina två andra kollegor hade fått.  

 

Barn i behov av särskilt stöd behöver ges möjlighet att vara i mindre barngrupper enligt samtliga 

respondenter. Vidare menar respondenterna att mindre gruppsammansättningar är nödvändiga 

för att samtliga barn ska kunna utvecklas och lära eftersom det är barnens behov som styr hur 

de lär på bästa möjliga sätt. I och med att det finns en högre personaltäthet beskriver en av 

respondenterna att de upplever en känsla av trygghet eftersom de vet att de till exempel kan 

stanna inne med en mindre grupp barn samtidigt som de övriga kollegorna fortfarande kan 

hantera det kvarvarande barnantalet. Till motsats till de möjligheter som framkom förklarar en 

av respondenterna den problematik som kan uppstå när barngruppen är delad och där något 

barn är i behov av särskilt stöd. 

 

Ja då kan man ju ta några stycken barn och sitta i en liten grupp barn. Visst det kan man, 

men problemet är att om man har tre barn och [barnet], så går det 22 sekunder så är 

[barnet] på väg bort så får de andra vara kvar ensam och jag måste gå med [barnet].  

 

Samtliga förskollärare i studien problematiserar när det blir en avsaknad av en i arbetslaget och 

hur det påverkar hela barngruppen. Respondenterna beskriver att ofta kräver barn i behov av 

särskilt stöd mer uppmärksamhet och vid avsaknad av en i arbetslaget så påverkas övriga barn 

i barngruppen i form av mindre möjligheter för uppmärksamhet. Oavsett om det är den extra 

personen som är på rast eller om det av annan orsak tillfälligt blir lägre personaltäthet i gruppen. 

En av respondenterna ger ett exempel på denna problematik när personaltätheten blir lägre, 

även om det bara innebär en kort stund:  
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Snälla … Gå inte in och fika, jag klarar inte av att hålla koll på [barnet], för då kommer 

ju de andra barnen och: fröken, kom och se, kom och se. Vänder jag mig om och ser, då 

är [barnet] borta.  

 

5.2.3 Viktiga komponenter för en fungerande samverkan inom arbetslag 

Två av respondenterna uttrycker tydligt samsynen som en väsentlig komponent för att 

samverkan inom deras arbetslag ska fungera. En av respondenterna uttrycker vikten av att både 

ha en fungerande samsyn inom arbetslaget och övriga arbetslag på förskolan:   

  

Men det är ju samsynen! Och har man inte den, oavsett om det är ett särskilda behov eller 

inte, då har man ju riktiga problem. Det har vi upptäckt nu, det finns avdelningar som inte 

har samsyn. Det handlar ju om allt. Vad man sätter för ... Var nivåerna går för olika saker 

och hur man ser på barns självständighet och inflytande. 

 

En av de andra respondenterna ger följande exempel som beskriver att arbetslaget måste jobba 

mot samma mål, oavsett om det omfattar barn i behov av särskilt stöd eller hela barngruppen: 

 

Eh, det är väl att vi måste jobba mot samma mål hela tiden. Och det är ju extra viktigt, 

med tanke på de barn som har ett speciellt behov, antingen som du säger, kortsiktigt, tex 

om nu ‘Stina’ behöver hjälp här för deras föräldrar skiljer sig, och då är det ju det som, 

då måste vi alla ha en plan på hur vi ska hjälpa ‘Stina’ på bästa sätt och alla måste vara 

med på samma plan och tanke. Och det gäller egentligen alla barn. Så det är superviktigt.  

 

Två av respondenterna understryker hur viktig tydligheten är för att undvika problem i 

verksamheten. Genom att vara medveten om de problem som har uppstått har de kunnat arbeta 

förebyggande för att undvika kommande problem. Deras förebyggande arbete har enligt dem 

själva varit att tydliggöra regler och rutiner med hjälp av uppsatta papper med förklarande text 

med vilka rutiner som gäller i respektive rum på avdelningen. En av respondenterna uttrycker 

“Men det handlar också om vi som arbetslag, att vi måste vara tydligare. Och nu har vi blivit 

det. Försökt bygga bort de problem vi råkat ut för”. Vidare problematiserar respondenten att 

det blir en arbetsbelastning, just för stunden, när dessa regler och rutiner ska formuleras och 

sättas upp. De regler och rutiner som har satts upp avser inte enbart personalen inom förskolan, 

utan även barnen som ska kunna känna av tydligheten och uppmärksamma de regler som gäller. 

En respondent anser att när arbete sker med barn i behov av särskilt stöd kan det behöva göras 

avsteg från reglerna och detta behöver förklaras för alla barn. Respondenten menar att alla 

regler gäller inte alltid, utan det gäller att kunna vara anpassningsbar och kunna se till barnets 

behov utifrån den aktuella kontexten.  

 

En ytterligare aspekt, som samtliga respondenter poängterar, är vikten av att ha en förstående 

rektor för att underlätta samverkan inom arbetslagen. En av respondenterna betonar fördelen 

med en förstående rektor, eftersom förståelsen kan bidra till en gynnsammare personal-

sammansättning i arbetslaget för barnens bästa.  
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Ja och det är ju det vi känner att vi verkligen har, och just vår chef har ju ganska nyligen 

också själv jobbat i barngrupp. Det är ju en jättestor fördel för att [hen] vet verkligen, sen 

såklart har [hen] ju sin, det förstår ju vi också, ja menar [hen] ska ju få ekonomin att gå 

ihop ... Men det är ju en fördel så klart.  

 

Vidare återkopplar respondenten till att kommunikation även med rektor spelar en stor roll för 

att gynna samverkan inom arbetslag och barngrupp.  

 

Men kommunikation, alltså det är ju mycket kommunikation och sen att man har en chef 

som också förstår våran arbetssituation och barnen och det vi försöker förmedla, som 

lyssnar och som ger oss det vi känner att vi behöver just i vår barngrupp.  

 

5.3 Sammanfattning av resultat 

Det som framkommit av studiens resultat visar att respondenterna anser att kommunikation, 

samsyn och kompetens är av betydande roll för samverkan i arbetslaget. I flera olika delar av 

resultatet återkommer respondenterna till begreppet samsyn och dess viktiga betydelse för 

samverkan. Samsynen har en stor betydelse i både arbetslaget och inom hela verksamheten, där 

kommunikationen innehar en avgörande roll för att upprätthålla samsynen om bland annat 

regler, förhållningssätt och rutiner. Förutom samsyn och kommunikation framkommer 

tydlighet, struktur samt att sträva mot gemensamma mål som viktiga faktorer för att arbetslagets 

samverkan ska kunna ge förutsättningar för varje barns utveckling och lärande. Tydligheten 

omfattar både ett konsekvent arbetssätt samt hur kommunikationen används mellan varandra, 

och gäller såväl arbetslag som i hela verksamheten. Resultatet av studien visar på vikten av att 

ha fungerande kommunikation på avdelnings-, organisations- och huvudmannanivå, där en 

förstående rektor är en viktig del i helheten. 

 

Den högre personaltätheten underlättar för att exempelvis gå iväg med hela barngruppen, där 

det finns barn i behov av särskilt stöd. Ytterligare en möjlighet som den högre personaltätheten 

medför är att kunna dela barngruppen i mindre grupper. För att utveckla och stötta arbetslagets 

arbetssätt har externa aktörer varit av betydande hjälp. De externa aktörerna har kunnat bidra 

med djupare kunskap, stöttning samt tips och idéer för att skapa större möjligheter att arbeta 

med samtliga barn i barngruppen. 

 

Några av de viktiga faktorerna för samverkan kan, samtidigt som de är av betydande roll, 

problematiseras. Kommunikationen är av stor vikt samtidigt som problem kan uppstå när till 

exempel alla inte får informationen vid samma tillfälle eller att det är många som ska ta del av 

den. Ytterligare en faktor som kan problematiseras är när variationen av kompetenser inom 

arbetslaget medför en avsaknad av förståelsen för varandras professioner. I och med 

avsaknaden av förståelsen innebär det en arbetsbelastning på grund av det extra arbete som 

behöver utföras för att skapa förståelsen hos varandra. 

 

Någonting som kan påverka hela barngruppen är när en personal från arbetslaget är 

frånvarande, vilket innebär en lägre personaltäthet under en kortare eller längre stund. Barn i 

behov av särskilt stöd kräver mer uppmärksamhet och vid lägre personaltäthet kan övriga barn 
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i barngruppen ges mindre tid för uppmärksamhet. Det betonas hur viktigt det är att alltid ha 

barnens behov i fokus samtidigt som detta ska styra hur arbetslaget ska arbeta med barngruppen. 
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6. Diskussion 
Uppdelningen i detta avsnitt börjar med metoddiskussion för att sedan övergå till en 

resultatdiskussion. Metod- och resultatdiskussion diskuteras i relation till tidigare forskning 

samt kopplingar till det centrala inom det sociokulturella perspektivet. Avsnittet avslutas med 

implikationer för yrkesuppdraget och innehåller förslag till fortsatt forskning inom området. 

 

6.1 Metoddiskussion 

I denna del diskuteras studiens urval och vilka faktorer som kan ha påverkat resultatet. Vidare 

argumenteras det för studiens forskningsetiska överväganden där Vetenskapsrådets (2002) 

forskningsetiska principer ligger till grund. Vi diskuterar även för- och nackdelar med 

metodvalen i studien. Slutligen diskuteras trovärdighet i relation till tidigare forskning samt 

studiens syfte. 

 

6.1.1 Urval 

De förfrågningar som skickades ut till rektorer på olika förskolor valdes utifrån det underlag 

som den Centrala Elevhälsan bistod oss med. Underlaget bestod av information om förskolor 

med avdelningar som hade högre personaltäthet och barn i behov av särskilt stöd. Underlaget 

från den Centrala Elevhälsan kan likställas med det Eriksson-Zetterquist och Ahrne (2015) 

benämner som specifika underlag som hjälper till att avgränsa urvalet för studiens syfte. Ett 

medvetet val gjordes för att utesluta vissa förskolor ur underlaget på grund av att det fanns 

någon form av personlig anknytning till dessa förskolor. Av de förfrågningar som skickades ut 

resulterade inget i ett direkt nej, men däremot uteblev svar från en rektor samt ett arbetslag, 

oberoende av varandra. Även om underlaget visade på vilket arbetslag som uppfyllde 

kriterierna, valde vi dock att tillfråga rektor på respektive förskola innan vidare kontakt togs 

med de berörda avdelningarna. Detta överensstämmer med vad Löfdahl (2014) rekommenderar 

för studier som genomförs på förskolor, där kontakt bör tas med rektor för godkännande innan 

studien genomförs. En möjlig orsak som kan ha inverkat på de utskickade förfrågningarna kan 

ha varit alla de röda dagar som inträffade under den tidsperiod när de skickades ut.  

 

6.1.2 Forskningsetiska överväganden 

En användning av de forskningsetiska övervägandena har bidragit till att skapa en trygghet i att 

studien har utförts på ett etiskt korrekt sätt. I denna studie fick förskollärarna information om 

de forskningsetiska principerna där samtliga krav har tagits i beaktning (Vetenskapsrådet, 

2002). Under studiens gång har det funnits en uppmärksamhet på om någon av respondenterna 

hade velat avbryta sin medverkan. Under intervjuerna garanterades en konfidentialitet, där 

varken respondenternas identitet eller om det framkom känslig information, skulle kunna röjas. 

Om respondenterna valde att belysa exempel med specifika barn fingerades barnets namn, kön 

och annan information som kunde relateras till barnet. För att inte bryta mot 

konfidentialitetskravet har en medvetenhet funnits kring hur texten formulerades och vad som 

valdes att användas av det insamlade datamaterialet. Det datamaterial som reducerades var 

antingen irrelevant för studiens syfte eller av känslig karaktär.  
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6.1.3 Datainsamling 

Intervjuer som datainsamlingsmetod var ett lämpligt val eftersom vi i studien sökte svar på hur 

förskollärare beskriver och uttrycker samverkan inom arbetslag. Kvale och Brinkmann (2014) 

motiverar att intervjuer som metod kan ge empirisk kunskap utifrån respondenternas 

erfarenheter inom specifika ämnen. Om fler intervjuer hade genomförts kunde det möjligen ha 

bidragit till ett rikare datamaterial där det hade kunnat bli mer tyngd i det sammanställda 

resultatet och eventuellt visat på fler likheter och skillnader. Det hade även kunnat visa på både 

fler arbetssätt och problematiseringar kring samverkan inom arbetslag. Som Backman et al. 

(2012) påpekar är intervjuer med ljudupptagning en tidskrävande process och det måste vägas 

i relation till studiens omfattning. I och med att intervjuer varvades med analys av det insamlade 

datamaterialet kunde en tendens till mättnad urskiljas. Detta tillsammans med den tidskrävande 

processen med intervjuer och transkribering av ljudupptagningarna, bidrog till valet av antal 

intervjuer.  

 

Vid ljudupptagningen användes två mobiltelefoner samt stödanteckningar för att säkra upp om 

tekniken skulle fallera. Under intervjuerna uppfattade vi det inte som att någon av 

respondenterna kände sig besvärade av ljudupptagning. Tack vare att ljudupptagningen kunde 

ske, tilläts fokus och engagemang vara på samtalet istället för att bli distraherad av att försöka 

få kontentan av samtalet nedskrivet. Hade enbart anteckningar, med papper och penna, använts 

hade det medfört ett försvårande att återge en korrekt skildring av respondenternas svar 

(Eriksson-Zetterquist & Ahrne, 2015). 

 

Intervjuerna utfördes på respektive respondents arbetsplats. Om intervjuerna hade skett i en 

annan kontext hade utfallet kunnat bli annorlunda. Eriksson-Zetterquist och Ahrne (2015) 

förklarar att kontexten som intervjuer genomförs i, kan ses som en svaghet. Samtidigt gjordes 

ett medvetet val att utföra intervjuerna på arbetsplatserna för att kunna behålla 

konfidentialiteten och skydda resultatet av samtalet från obehöriga. Under samtliga intervjuer 

har en medvetenhet funnits om att den som intervjuar kan påverka respondenten under samtalet. 

Påverkan kan till exempel ske genom att vara för snabb att fylla i orden respondenten saknar 

eller genom ett engagemang som bjuder in respondenten till att ge fylligare och mer 

innehållsrika svar.  

 

6.1.4 Analys av datamaterial 

Eftersom datamaterialet transkriberades med hjälp av uppspelning på både mobiltelefon samt 

dator var det enkelt att göra paus för att få ned allt tal till skriven text. Transkriberingen bidrog 

även till att vi kunde bekanta oss med materialet samtidigt som texten skrevs ned när 

inspelningen av intervjun spelades upp. Detta innebar att analysarbetet kunde starta samtidigt 

som transkriberingen gjordes i och med att kommentarer till intervjun kunde sammanställas 

parallellt i ett annat dokument. Att transkribera ett datamaterial kan vara tidskrävande samtidigt 

som det ger ett underlag som är ordagrant enligt vad respondenterna har berättat (Backman et 

al., 2012). Eriksson-Zetterquist och Ahrne (2015) betonar att en mättnad i resultatet kan uppstå 

när flertalet intervjuer visar på samma svarsmönster, däremot är det en tolkningsfråga vad som 

anses vara ett flertal intervjuer. Studiens analys av det insamlade datamaterialet visade, 

oberoende av varandra, på en överensstämmelse mellan de svar som respondenterna gav. Dock 
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vill vi inte benämna det som att studiens insamlade datamaterial har uppnått en mättnad, 

eftersom det troligen hade krävts fler svar.  

 

Utifrån att det fanns en medvetenhet vid intervjuerna om hur respondenten kan påverkas av den 

som intervjuar, hade vi den möjliga påverkan i beaktande under analys av det insamlade 

datamaterialet. Vid analys har det sociokulturella perspektivet varit bidragande till det resultat 

som framkom. Hade studien grundat sig i något annat perspektiv hade en annan synvinkel på 

analys och resultat kunnat framstå (Svensson, 2015). Svensson poängterar vidare att inta ett 

teoretiskt perspektiv är ofrånkomligt och inget som går att välja bort. Det val av teoretiskt 

perspektiv som studien grundar sig på har satt ramar och utgångspunkt för det som har studeras.   

 

Det har funnits en tydlig struktur genom hela arbetets gång, i form av en framförhållning och 

planering. Strukturen har även bidragit till hur arbetet skulle komma att växa fram och 

underlättat sorteringen av det insamlade datamaterialet som medfört ett överskådligt resultat.  

 

6.1.5 Studiens trovärdighet 

Studiens trovärdighet kan ha ökat på grund av att arbetet utgår från en profession och inte 

slumpmässigt valda människor. Valet av respondenter har sedan start medvetet varit riktad mot 

legitimerade förskollärare som var aktiva i förskolan och jobbade efter förskolans läroplan. 

Valet av att enbart tillfråga legitimerade förskollärare grundar sig på förskollärarens ansvar i 

läroplanen och således baserades studien på förskolans styrdokument. Det resultat som denna 

studie visar på bekräftades av tidigare forskning och bör därmed även öka trovärdigheten. All 

skriven text samt all bearbetad litteratur har kritiskt granskats och ifrågasatts, vilket Backman 

et al. (2012) poängterar som en grundsten i vetenskapligt skrivande.  

 

Tolkningarna av vad de deltagande förskollärarna har uttryckt i denna studie har utgått från det 

valda teoretiska perspektivet samt våra personliga erfarenheter, vilket därmed medför att 

samma tolkning inte kan garanteras om den utförs av någon annan. Den tolkning som är gjord 

utifrån studiens resultat kan inte med säkerhet garantera att det är exakt samma betydelse som 

respondenterna syftade till, vilket Eriksson-Zetterquist och Ahrne (2015) understryker. 

Eftersom denna studie är författad av två personer medförde det att våra respektive tolkningar 

av datamaterialet har behövt diskuterats gemensamt för att tillsammans komma fram till 

innebörden. Detta kan ha lett till en högre trovärdighet för studien än om enbart en tolkning 

hade använts. 

 

6.2 Resultatdiskussion 

I följande del diskuteras studiens resultat i relation till tidigare forskning. Avsnittet börjar med 

en diskussion om förskolans uppdrag i förhållande till studiens resultat och följs av hur 

samverkan påverkar kvaliteten i förskolan, samverkan inom arbetslag och arbetssätt för att 

avslutas med studiens slutsatser. 
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6.2.1 Förskolans uppdrag 

En av studiens frågeställningar berör hur förskollärare beskriver samverkan utifrån förskolans 

uppdrag. Utifrån hur respondenterna har uttryckt sig visar det på en medvetenhet om deras 

specifika ansvar utifrån förskolans uppdrag. Riktlinjerna i Lpfö 18 (Skolverket, 2018) anger 

uppdraget som samtliga i arbetslaget ska följa, där varje barn ska erbjudas en trygg omsorg 

samtidigt som arbetet ska främja alla barns utveckling och lärande. Studiens resultat visar att 

samtliga av de deltagande förskollärarna har haft barnens bästa i fokus i sitt arbete, genom att 

de både har sett till barnen i behov av särskilt stöd samtidigt som de såg till hela barngruppens 

behov. Oavsett vad det handlar om är det lika viktigt att alla barn får en likvärdig utbildning 

(UNICEF, 2009).  

 

Ett av förskolans uppdrag är enligt Skolverket (2018) att uppmärksamma de barn som behöver 

mer stöd och stimulans för att de ska få göra framsteg, övervinna sina svårigheter samt att få ha 

känslan att vara en tillgång i barngruppen. Det som framkommit av studiens resultat 

överensstämmer med det både Skolverket (2017) och Asp-Onsjö (2014) skriver om att barn kan 

behöva mer eller mindre stöttning i olika kontexter och under olika perioder. Respondenterna 

framhåller att stödet kan ges både tillfälligt och varaktigt och understryker att barn i behov av 

särskilt stöd inte alltid relaterar till en funktionsnedsättning utan kan även syfta till ett barn där 

familjerelationerna är problematiska för stunden. Skolverket (2018) fastslår vikten av att alla 

barn får den stöttning som är anpassad utifrån deras behov för att ge barnen bästa möjliga 

förutsättningar för utveckling och lärande. Studiens resultat visar att ibland räcker inte den 

ordinarie pedagogiken till för att arbeta med den mångfald av barn som finns i barngruppen, 

vilket även stämmer överens med det Simonsson (2016) konstaterar. Förskollärarnas 

erfarenheter och kompetens formar den ordinarie pedagogiken som används inom respektive 

arbetslag. När pedagogiken inte räcker till för att stötta och utmana samtliga barn kan den 

Centrala Elevhälsan, samt ibland även andra professioner i samhället, bidra med sin kompetens 

till arbetslagets fortsatta arbete (Skolverket, 2014). 

 

6.2.2 Viktiga komponenter för samverkan inom arbetslag med högre personaltäthet 

Kommunikation, samsyn och kompetens framkommer i studiens resultat som utmärkande 

begrepp för samverkan inom arbetslag. Vi lär av och med varandra, oavsett om det är barn 

emellan, mellan barn och vuxen eller vuxna emellan (Säljö, 2014). Respondenterna i studien 

redogör för att deras olika kompetenser kompletterat varandra och att de således lär av och med 

varandra. Lärande ses därför som en levande process som aldrig stannar av (Dysthe & Igland 

(2003). Skolverket (2017) fastslår att personalens utbildning och kompetens är de viktigaste 

faktorerna för god kvalitet i förskolan. I likhet framhåller Sheridan et al. (2010) begreppen 

interaktion, kommunikation, samarbete och delaktighet som utmärkande för hög kvalitet i 

förskola. Samverkan inom arbetslag har därför en bidragande roll i vad som anses vara av god 

kvalitet inom förskolan. Någonting som kan påverka samverkan både positivt och negativt är i 

vilket omfattning rektorns stöttning och hjälp bidrar till arbetslagets arbetsprocess. Studiens 

resultat visar att det är viktigt med en förstående rektor som lyssnar och förstår vad både 

arbetslaget och barngruppen behöver. Utifrån vilken förståelse som rektorn har kan det påverka 

hur personalsammansättningen eller resursfördelningen, i form av olika kompetenser, sätts 

samman i arbetslaget. En annan viktig faktor för kvaliteten är personaltätheten, i och med att 
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den påverkar både omsorgen, kommunikationen och interaktionen mellan personal och barn 

(Skolverket, 2017). Samtliga respondenter argumenterar för vikten av att vara ett arbetslag med 

högre personaltäthet när det finns barn i behov av särskilt stöd, eftersom de känner att dem får 

större möjligheter till att uppmärksamma alla barn. 

 

För att besvara studiens andra frågeställning, hur förskollärare uttrycker att samverkan påverkar 

möjligheter för utveckling och lärande hos alla barn där det i barngruppen finns barn i behov 

av särskilt stöd, har flera olika aspekter synliggjorts i studiens resultat. Ett samverkande 

arbetslag med en samsyn som jobbar mot samma mål leder till en trygg och harmonisk 

barngrupp, vilket även Williams et al. (2016) argumenterar för. Ytterligare en aspekt som både 

studien och tidigare forskning (Williams et al., 2018) vidhåller är att högre personaltäthet kan 

bidra med möjligheter för större engagemang till barnen och att se varje barns behov, i och med 

att det blir färre barn per personal. Detta tog respondenterna tillvara på och kunde dela 

barngruppen och samtidigt känna tillit till varandra, att de övriga i arbetslaget inte fick för hög 

arbetsbelastning under den stunden. Att ta tillvara på möjligheten att kunna anpassa 

barngruppen efter barnens behov stämmer överens med hur Williams et al. (2018) redogör för 

att barngruppen bör vara så pass stor att barnen lär av och med varandra. Barngruppens storlek 

kan tillfälligt anpassas efter barnens behov, vilket samtliga respondenter ser som en fördel tack 

vare den högre personaltätheten. Samtidigt problematiserar respondenterna att vara själv i en 

liten barngrupp där det finns barn i behov av särskilt stöd. Detta på grund av att mer fokus kan 

behöva ges till barn i behov av särskilt stöd, vilket bidrar till att de andra barnen inte kan ges 

samma uppmärksamhet. 

 

Respondenterna uttrycker att beroende på hur arbetslagets sammansättning utformas kan det 

påverka samverkan. En avsaknad av förståelse för varandras professioner kan leda till 

svårigheter i att skapa en gemensam samsyn i hur arbetet ska bedrivas (Williams et al., 2016). 

Jakobsson och Lundgren (2013) belyser vikten av att det finns en samsyn i arbetslaget, eftersom 

samsynen kan möjliggöra problemlösningar. Problem som kan uppstå inom arbetslaget kan ha 

sin grund i avsaknaden av förståelsen till varandras professioner, vilket kan leda till ett behov 

av makt och kontroll. En tolkning av studiens resultat visar på att liknande utbildning 

underlättar samverkan i och med att förståelsen finns för hur arbetet kan bedrivas. När samsyn 

och samverkan fungerar inom arbetslaget behöver det heller inte förtydligas vilka regler och 

rutiner som gäller utan det är underförstått. När samverkan istället inte fungerar kan det 

resultera i en arbetsbelastning eftersom det är mycket som måste förtydligas och eventuellt 

skrivas ner.  

 

Ett sätt att uppnå samsyn är genom gemensamma möten som inkluderar planering och 

reflektionstid (Skolinspektionen, 2017). Detta överensstämmer med Granberg och Ohlssons 

(2005) argument att gemensamma möten bidrar till en god samverkan. Gemensamma möten 

ingår i samtliga av respondenternas arbeten och genomförs en gång i veckan. Dock 

problematiserar respondenterna när hela arbetslaget inte kan vara närvarande vid samtliga 

möten, eftersom den extra personen endast kan delta när det passar barngruppens behov. 

Problematiken som skapas utifrån att alla inte kan vara närvarande vid möten påverkar även 

målet att uppfylla Lpfö 18 (Skolverket, 2018) skrivningar, där hela arbetslaget ska 
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uppmärksamma och stötta alla barn i deras utveckling och lärande. Är inte hela arbetslaget med 

vid mötena kan det bidra till att väsentlig information i diskussioner går förlorad och det i sin 

tur kan bidra till att alla barn inte får den stöttning de behöver. Kommunikation är en avgörande 

del inom samverkan, vilket både denna studie samt tidigare forskning (Granberg & Ohlsson, 

2005; Jakobsson & Lundgren, 2013; Sandberg & Norling, 2014; Sheridan et al., 2010; 

Skolverket, 2017) instämmer med. När samtliga i arbetslaget inte kan delta på mötena ökar 

risken för bristande kommunikation eftersom informationen kommer att delges i efterhand. 

Informationen som den frånvarande personen besitter, ska samtidigt delges till övriga i 

arbetslaget vilket kan leda till att informationen presenteras i flera led under en längre tid. Att 

uppnå en samsyn inom arbetslaget blir således svårare att åstadkomma, när samtliga inte 

gemensamt kan diskutera och fatta beslut vid samma tillfälle. När kommunikationen istället 

fungerar har den en avgörande roll för samsynen inom arbetslaget, där de gemensamt kan 

upprätthålla en tydlighet gällande regler, rutiner och förhållningssätt. Kommunikationen 

hjälper även arbetslaget att organisera deras verksamhet och utbildning, vilket Säljö (2014) 

förklarar som språket som redskap inom det sociokulturella perspektivet. Upprätthålls 

tydligheten kring regler, rutiner och förhållningssätt skapar det möjligheter för utveckling och 

lärande, både inom arbetslaget och barngruppen. I enlighet med det sociokulturella perspektivet 

är interaktion och kommunikation betydande begrepp som bidrar till utveckling och lärande 

(Säljö, 2014). 

 

En slutsats av studiens resultat visar på att det finns både möjligheter och svårigheter med att 

arbeta i ett arbetslag med högre personaltäthet och att samverkan följaktligen är en komplex 

process. Ytterligare framkom det att samsyn behöver finnas i hela arbetslaget för att samverkan 

ska fungera för att kunna bidra till alla barns bästa samt deras utveckling och lärande.  

 

6.3 Implikationer för yrkesuppdraget 

Studiens resultat gav oss både insikter och bekräftelse på att samverkan inom arbetslag är ett 

viktigt område i förskolans verksamhet. Inom samverkan är samsyn, kommunikation och 

kompetens tillsammans viktiga aspekter som har en avgörande roll i hur samverkan inom 

arbetslag fungerar. Beroende på hur samverkan fungerar kan det påverka barngruppen på olika 

sätt. Vid avsaknad av en samsyn kan det uppstå svårigheter när det gäller pedagogernas 

förhållningssätt och hur de förhåller sig mellan varandra och till barnen. Vidare kan en avsaknad 

av samsyn i arbetslaget medföra att det blir svårare att upprätthålla bland annat regler och 

rutiner, vilket kan leda till en otydlighet för barngruppen och i slutändan är det barnen som blir 

drabbade. Är det barnen som blir drabbade ser vi inte till deras bästa och detta motsätter det 

som är skrivet i Lpfö 18 (Skolverket, 2018) som understryker att utbildningen alltid ska utgå 

från vad som bedöms vara barnens bästa. Det framkom att kompetens är en viktig aspekt, men 

denna behöver även stå i relation till användningen av de ekonomiska resurser förskolan har att 

förhålla sig till. Högre kompetens innebär oftast en högre kostnad för verksamheten. Det blir 

således en balansgång för förskolan som ska sträva efter god kvalitet i utbildningen, där 

Skolverket (2017) har fastslagit att personalens kompetens är en avgörande faktor för god 

kvalitet i förskolan. Vidare understryker Skolverket att personaltätheten är viktig för kvaliteten. 

Högre personaltäthet kan medföra många möjligheter men kan samtidigt innebära implikationer 



  26 

 

för kommunikationen inom arbetslaget. Med fler personer innebär det att information ska 

delges i flera led, vilket kan medföra att relevant och viktig information kan fördröjas eller helt 

utebli. Det krävs därmed en medvetenhet gällande hur viktig samverkan är och vilken betydelse 

den får för barngruppen och varje barns utveckling och lärande. 

 

6.4 Förslag till fortsatt forskning 

Samverkan är något som alla inom förskolan berörs av på något sätt. Det går inte att undvika 

en samverkan när arbetslaget tillsammans ska sträva mot läroplanens mål för att främja varje 

barns utveckling och lärande. I Lpfö 18 (Skolverket, 2018) understryks det att förskollärare har 

ett särskilt ansvar för det pedagogiska innehållet i undervisningen som sker i verksamheten. 

Även fast det är förskollärare som har det särskilda ansvaret för undervisningen ska de övriga i 

arbetslaget medverka i detta. För att säkerställa förskolans kvalitet är det rektorn tillsammans 

med förskollärares ansvar att undervisningen bedrivs i enlighet med läroplanens mål som finns 

(Skolverket, 2018). Utifrån studiens resultat kan den extra tillsatta personen antingen följa ett 

enskilt barn eller arbeta med hela barngruppen, men det är ingen garanti att den extra personen 

har samma utbildning som övriga i arbetslaget. Om personen alltid följer ett specifikt barn, hur 

kan arbetslaget gemensamt säkerställa undervisningens kvalitet för det barnet? Innebörden av 

samverkan är komplex och när det är flera inblandade är det många faktorer som ska samspela 

tillsammans för att alla barn ska ges bästa förutsättningar för utveckling och lärande. Därför är 

det viktigt med fortsatt forskning i hur undervisningen bedrivs där det finns högre personaltäthet 

för att se hur det påverkar samtliga barns möjligheter till utveckling och lärande. Finns det ett 

samband mellan samverkans betydelse och hur kvaliteten för undervisningen blir för barnen, 

där det är högre personaltäthet och barn i behov av särskilt stöd? Genom exempelvis en 

kontrollgruppsstudie kan en jämförelse ske mellan hur olika arbetslags arbetssätt och 

samverkan påverkar kvaliteten i undervisningen för alla barns utveckling och lärande.  
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Bilagor 
Bilaga 1 

 

Informationsbrev 
 

Vi är två förskollärarstudenter från Luleå tekniska universitet som påbörjat vårt examensarbete. 

Syftet med studien är att lyfta hur samverkan kommer till uttryck inom arbetslag med högre 

personaltäthet, för att alla barn ska ges möjlighet till utveckling och lärande. Via kontakt med 

den Centrala Elevhälsan var er avdelning en av de som matchade mot vad vi vill synliggöra i 

studien. 

 

Vi önskar att få träffa förskollärare i ert arbetslag med högre personaltäthet för intervju med 

ljudupptagning. Det insamlade datamaterialet kommer att behandlas konfidentiellt och endast 

användas i forskningssyfte. Vid bearbetningen av det insamlade materialet kommer hänsyn till 

Vetenskapsrådet forskningsetiska principer att tas. Detta innebär att samtliga deltagare 

tillfrågas om samtycke till medverkan och de medverkande kan när som helst välja att avbryta 

sitt deltagande utan att motivera varför. Läs mer om detta på:  

http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf.  

 

Det slutgiltiga arbetet kommer att publiceras via DIVA-portalen och vara tillgänglig för 

allmänheten.  

 

Med vänliga hälsningar 

Ingela Rensfeldt - ingren-6@student.ltu.se 

Sandra Kohkoinen - sankoh-0@student.ltu.se 

  



   

 

Bilaga 2 

Intervjuguide 

 
- Hur länge har du jobbat som förskollärare?  

- Hur ser sammansättningen av ditt arbetslag ut? 

- Vilken utbildningsbakgrund finns inom ditt arbetslag? 

- Hur ofta får hela ditt arbetslag möjlighet att tillsammans sitta och planera och reflektera? 

- Hur många barn har ni i er barngrupp? 

- Vilka erfarenheter har ni av att jobba tillsammans med barn i behov av särskilt stöd?  

- Vilka externa kompetenser har ni som förskola tagit hjälp av för att främja utvecklingen 

hos barn i behov av särskilt stöd?  

- Vilka möjligheter ser ni i att jobba i ett arbetslag med högre personaltäthet?  

- Vilka svårigheter ser ni i att jobba i ett arbetslag med högre personaltäthet? 

- På vilket sätt kan ert arbetslag med högre personaltäthet stötta och utmana samtliga barn 

på avdelningen? 
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