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Studien syfte var att undersöka hur förskollärare anpassar förskolans 

verksamhet utifrån barns individuella behov. Metoden som användes var 

kvalitativa semistrukturerade intervjuer med åtta förskollärare. Det 

sociokulturella- och kompensatoriska perspektivet användes för analys och 

tolkning. Resultatet visar att förskollärarna identifierar individuella behov i 

barngruppen. Detta genom att reflektera, dokumentera och kommunicerar med 

varandra i arbetslaget för att kunna anpassa förskolans verksamhet utifrån 

barns individuella behov. För att kunna möjliggöra anpassningen av förskolans 

verksamhet delades barngruppen in i mindre grupper, förskollärarna anpassade 

inne- och utemiljön samt hade barnets specifika intresse i åtanke. 

 

_______________________________________________________

Nyckelord: Förskola, förskollärare, individualisering, stöd  



 

Innehållsförteckning 

1 Inledning ......................................................................................................... 1 

1.1 Syfte och frågeställningar ......................................................................... 2 

1.2 Disposition ................................................................................................ 2 

2 Bakgrund ......................................................................................................... 2 

2.1 Litteratursökning ...................................................................................... 2 

2.2 Centrala begrepp....................................................................................... 3 

2.2.1 Individualisering i verksamheten ...................................................... 3 

2.2.2 Proximal utvecklingszon .................................................................... 3 

2.2.3 Pedagogisk dokumentation ............................................................... 3 

2.3 Teoretiskt perspektiv ................................................................................ 3 

2.3.1 Sociokulturella perspektivet .............................................................. 3 

2.3.2 Kompensatoriska perspektivet .......................................................... 4 

2.4 Förskolans styrdokument ......................................................................... 4 

2.4.1 Läroplanen för förskolan ................................................................... 4 

2.4.2 Skollagen ............................................................................................ 5 

2.5 Tidigare forskning ................................................................................... 5 

2.5.1 Individualisering i förskolan ............................................................. 5 

2.5.2 Utveckling och lärande i en anpassad förskoleverksamhet .............. 6 

2.5.3 Arbetet inom och utanför arbetslagets ramar ................................... 7 

2.5.4 Pedagogisk dokumentation, ett verktyg för barns individualisering i 
förskolan ......................................................................................................... 7 

3 Metod ..............................................................................................................8 

3.1 Forskningsdesign ......................................................................................8 

3.2 Urval ..........................................................................................................8 

3.3 Genomförande .......................................................................................... 9 

3.4 Forskningsetik .......................................................................................... 9 

3.5 Analys av datainsamling ......................................................................... 10 

3.6 Studiens tillförlitlighet ............................................................................ 10 

4 Resultat .......................................................................................................... 11 



 

4.1 Individualisering ...................................................................................... 11 

4.2 Arbetet kring att frigöra en resurs .......................................................... 12 

4.3 Utveckling och lärande i en anpassad verksamhet ................................ 13 

4.4 Hinder i att anpassa verksamheten utifrån barns individuella behov .. 14 

4.4.1 Tidsbrist ........................................................................................... 14 

4.4.2 Personaltäthet .................................................................................. 15 

4.4.3 Kompetent personal ......................................................................... 15 

4.5 Reflektion – ett verktyg till att kunna individanpassa verksamheten ... 16 

5 Analys ............................................................................................................ 17 

6 Diskussion ..................................................................................................... 19 

6.1 Resultatdiskussion ................................................................................. 20 

6.1.1 Individualisering ............................................................................. 20 

6.1.2 Arbetet kring resurser i förskolan ................................................... 21 

6.1.3 Reflektionens betydelse för en anpassad verksamhet..................... 22 

6.2 Slutsats .................................................................................................... 23 

6.3 Framtida yrkesroll .................................................................................. 23 

6.4 Metoddiskussion ..................................................................................... 23 

6.5 Förslag till fortsatt forskning .................................................................. 24 

7 Referenslista ……………………………………………………………………………………….. 25 

Bilaga 1 

Bilaga 2 

 



 1 

1 Inledning 

I förskolans läroplan (Skolverket, 2016) står det att “verksamheten ska utgå från en 
helhetssyn på barnet och barnets behov och utformas så att omsorg, utveckling och 
lärande bildar en helhet” (s.5). Det står också att verksamheten ska anpassas till alla 
barn på förskolan. Det betyder att alla barn som behöver stöd, vare sig det är tillfälligt 
eller mer varaktigt, ska få det. Verksamheten ska ta hänsyn till det enskilda barnets 
behov, erfarenheter och intressen samt ge förutsättningar så barnet kan utvecklas 
efter sina egna förmågor. Doverborg, Pramling och Pramling Samuelsson (2013) 
skriver att förskolans vardag kan bli motsägelsefull, med det menar författarna att 
läroplanen ska följas samtidigt som personalen på förskolan ska följa barns intresse. 
Författaren skriver att förvirring om vad som ska följas uppstår och verksamhetens 
vardag blir i viss mån problematisk. Håkansson (2013) beskriver att läroplanens 
strävansmål är uppbyggda med en sådan karaktär att det finns en förväntad 
utveckling hos barnen men att det inte finns ett krav att barnen ska uppnå målen.  

Vi vill visa vikten av att barns individuella behov tillgodoses i förskolan för att 
barnens vistelse på förskolan ska ge bästa möjliga förutsättning till utveckling. Det är 
förskollärarens ansvar att varje barn ska få sina behov respekterade och stöd om det 
behövs så att det pedagogiska arbetet fortlöper i förskolan. Alla barn på förskolan har 
rätt till att bli behandlade som egna individer och få sina behov tillgodosedda. 
Läroplanen beskriver också att arbetet med förskolans strävansmål ska ske genom 
gruppverksamhet. De frågor som vi funderat över är, hur går individ anpassningen 
till i förskolan och är det möjligt att tillgodose alla barns individuella behov i en 
gruppverksamhet när behoven kan vara så olika?  

Barns individuella behov kan variera, det kan handla om socialt stöd, barn som 
behöver extra omsorg och rutiner, språkstöd, att fastställda diagnoser och stödja barn 
med utåtagerande beteende (Almqvist, Sjöman & Golsäter, 2018). Brodin och 
Lindstrand (2008) visar att forskning om barn som ligger i riskzonen för uteslutning i 
barngruppen är barn med bristande social kompetens. En annan grupp av barn som 
riskerar att inte få det stöd som barnet behöver är de barn som inte utmärker sig i 
barngrupper och det är förskollärarnas ansvar att uppmärksamma om ett barn 
behöver stöd in sin utveckling. Alla barn ska ha samma möjlighet till utveckling och 
lärande oberoende om barnet behöver extra stöd eller inte. Vikten av att identifiera 
om ett barn behöver stöd bör ske i tidigt. Detta för att kunna skapa förutsättningar 
för att individanpassa verksamheten.   

Säljö (2014) skriver att barns lärande bygger på att de lär sig hela tiden och i olika 
sociala sammanhang och aktiviteter. Vad barn gör under sin vistelse på förskolan blir 
avgörande för deras utveckling. Våra erfarenheter från den verksamhetsförlagda 
utbildningen visar att det kan vara svårt att utforma verksamheten så den möter de 
enskilda barnens behov. Nilholm (2007) skriver att det finns en rad olika utmaningar 
som kan förekomma i arbetet med att individanpassa efter barns olika behov samt att 
det finns brister i vardagsarbetet med detta i förskolan. Författaren skriver att 
kunskap om barns individuella behov är viktigt för att de ska kunna ges möjlighet att 
utvecklas och lära sig under sin tid på förskolan. I denna studie vill vi därför 
undersöka hur förskolans verksamhet anpassas utifrån barns individuella behov.  
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1.1 Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien är att undersöka hur förskollärare anpassar förskolans 
verksamhet utifrån barns individuella behov. Vi utgår ifrån följande frågeställningar i 
vår studie:  

- Hur identifierar förskolläraren de individuella behov som finns i 

barngruppen? 

 
- Hur beskriver förskollärare sitt arbete med att frigöra resurser till 

verksamheten när barns individuella behov inte kan tillgodoses inom ramen 

för förskolans verksamhet? 

 
- Hur beskriver förskollärarna arbetet med barns individuella utveckling och 

lärande i en gruppverksamhet? 
 
 

1.2 Disposition  

Arbetet inleds med ett bakgrundsavsnitt där vi kommer att redogöra för vår 
litteratursökning och vilka avgränsningar som vi gjort samt hur vi definiera de 
centrala begrepp som används i uppsatsen. I följande avsnitt presenteras vårt 
teoretiska perspektiv, detta följs av forskningsbakgrunden. I det efterföljande 
metodkapitlet beskriver vi vår metod, urval, genomförande, forskningsetik, analys av 
datainsamling samt studiens tillförlitlighet. Nästa avsnitt som presenteras är studiens 
resultat. I avsnittet därefter kommer analysen av studiens resultat. Arbetet avslutas 
med ett diskussionsavsnitt där vi också redogör för våra slutsatser, framtida 
yrkesroll, metoddiskussion och ger förslag till fortsatt forskning.  

2 Bakgrund 

Detta avsnitt inleds med en redogörelse för hur litteratursökningen har genomförts 
och vilka avgränsningar som har gjorts. Vidare kommer centrala begrepp definieras 
för att ge en tydligare bild av vår förståelse och tolkning av de begrepp vi har valt att 
använda oss av i vår studie. Därefter redovisas de teoretiska perspektiv som ligger till 
grund för studien. Sedan kommer vi redogöra för förskolans styrdokument gällande 
individualisering i förskolan. Under avsnittet tidigare forskning kommer vi redogöra 
för forskning som behandlar studiens innehåll. 

2.1 Litteratursökning 

Vi har använt oss av databaserna SwePub och ERIC (proQuest) för att hitta 
vetenskapliga artiklar samt avhandlingar som är relevanta för vår studie. Vi 
begränsade antalet artiklar i databaserna genom att endast söka efter ”refree-
granskade” och ”peer-reviewed”. Sökord som vi använde var ”children in needs”, 
”preschool”, ”support”, ”preschool activities”, ”adaptation”, ”activity”, ”profession” 
och ”preschool teacher”. När vi även lade till svenska ord som ”förskola” och ”barn i 
behov av stöd” samt ”verksamhetens anpassning” ökade antalet artiklar till vår fördel 
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och vi fick mycket användbart material att gå igenom. Första urvalet gjordes genom 
att utgå ifrån artiklarnas/avhandlingarnas titlar som vid första påseendet passade vår 
studie. Sedan sorterade vi ut de mest relevanta artiklarna som passade studiens syfte.  

2.2 Centrala begrepp 

I vår studie förekommer ett antal centrala begrepp vars betydelse vi här har för avsikt 
att definiera och avgränsa.  

2.2.1 Individualisering i verksamheten 

Vi har valt att använda oss av den definition av individualisering som förekommer i 
läroplan för förskolan (Skolverket, 2016) ”omsorg om det enskilda barnets 
välbefinnande, trygghet, utveckling och lärande ska prägla arbetet i förskolan. 
Hänsyn ska tas till barnens olika förutsättningar och behov” (s.5).  

2.2.2 Proximal utvecklingszon 

I det sociokulturella perspektivet beskrivs den proximala utvecklingszonen som ett 
begrepp där utrymmet mellan där barns kunskapsnivå möter en högre kunskapsnivå 
hos någon annan (Strandberg, 2006). Lutz (2013) beskriver den proximala 
utvecklingszonen som att barn i samspel med andra skapar förutsättningar till ny 
kunskap utifrån barnens egna förkunskaper.  

2.2.3 Pedagogisk dokumentation 

Pedagogisk dokumentation är en process som sker i flera steg, planera, utföra, 
dokumentera, analysera, reflektera samt följa upp. Arbetet kring pedagogisk 
dokumentation kan användas från att höja förskolans kvalitet till att följa upp det 
enskilda barnets utveckling och lärande (Lindgren & Sparrman, 2003).  

2.3 Teoretiskt perspektiv 

Vi har valt att ta utgångspunkt i två skilda teoretiska perspektiv, det sociokulturella-  
och det kompensatoriska perspektivet. Perspektiven valdes för att en kombination av 
dem båda är relevant för denna studie. I det kompensatoriska perspektivet kan 
arbetet med identifieringen av barnets individuella behov kopplas till förskollärarnas 
arbetssätt. Förskollärarnas tankar och planering kan utifrån det sociokulturella 
perspektivet och den proximala utvecklingszonen kopplas till hur de individanpassar 
verksamheten. 

2.3.1 Sociokulturella perspektivet  

Det sociokulturella perspektivet på lärandet bygger på uppfattningen att människan 
lär sig hela tiden och i olika sociala sammanhang. De erfarenheter som individen får 
genom lärandet tas sedan vidare in i nya kontexter för att erövra ny kunskap. 
Processen pågår ständigt under livet (Säljö, 2014). Ett bärande begrepp inom det 
sociokulturella perspektivet är den proximala utvecklingszonen (Strandberg, 2006) 
Den proximala utvecklingszonen kommer i denna studie vara ett grundläggande 
teoretiskt begrepp.  
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Strandberg (2006) skriver att det finns fyra olika påtagliga kännetecken för att barn 
lär sig i olika kontexter, dessa är det sociala, medierade, situerade och det kreativa. 
Den sociala kontexten handlar om interaktion med andra människor samt att barnen 
lär sig först tillsammans med andra som de sedan utför själva. Den sociala kontexten 
handlar även om barnens inre tankar som baseras på deras tidigare erfarenheter. Det 
andra kännetecknet är medierade, som betyder att barn utvecklar kunskap genom att 
använda artefakter som hjälpmedel. Det hjälper barnet att möta omvärlden och lösa 
de problem som de stöter på. Författaren uttrycker att ”yttre aktivitet med hjälp av 
verktyg föregår inre tankearbete. Utan fingerräkning, ingen huvudräkning” 
(Strandberg, 2006, s. 11). För det tredje är barns aktiviteter situationsbetingande. 
Aktiviteterna äger rum i olika kontexter och specifika sammanhang och barn har 
lättare att lära sig i miljöer som uttrycker lärande. Exempel på det är att barn lättare 
lär sig läsa om texter visas upp inne i förskolans lokaler. Det fjärde kännetecknet som 
leder till utveckling och lärande är de kreativa lärandesituationerna. Det finns en stor 
utvecklingspotential i det kreativa arbetet och det är när barn själva får påverka sina 
lärandesituationer som barnen kan ta flera utvecklingskliv framåt. Lärande och 
utveckling är inte bunden till stadier eller givna tillstånd, det kan överskridas med 
hjälp av proximala utvecklingszoner där barn övar och prövar det de ännu inte kan 
(Strandberg, 2006).   

Strandberg (2006) menar att barn föds till socialt kompetenta människor. Social 
kompetens är alla former av samspel och grundläggande för utveckling och lärande. 
Strandberg (2006) menar att social kompetens inte enbart handlar om att kunna 
uppföra sig och umgås utan att betydelsen är mycket mer konsekvent. Om 
undervisningen sker i samspel möjliggörs förutsättningarna för effektivare 
undervisning. I samspelet blir barnen bekanta med andras erfarenheter och språket 
blir en viktig del för att kunna förvärva olika sociala verktyg, verktyg som barnen 
behöver för att kunna förse varandra med kommunikativa och sociala funktioner.   

2.3.2 Kompensatoriska perspektivet 

Grundläggande för det kompensatoriska perspektivet är att hjälpa individer som 
behöver stöd i sin vardag. Perspektivet bygger på att kunna hjälpa eller stötta ett barn 
där ett behov har identifierats. Ett behov hos barn behöver inte ha en diagnos eller 
medicinsk bakgrund utan kan handla om barn som behöver utmanas i sitt lärande. 
För att kunna identifiera ett problemområde och få en tydlig bild av vilka åtgärder 
som behöver vidtas bör till en början enlig Nilholm (2007) göras en kartläggning av 
barnet behov.  

2.4 Förskolans styrdokument  

Vi kommer nedan att redogöra för förskolans styrdokument. Utifrån de delar som vi 
har valt och som beskriver anpassningen kring barns individuella behov i förskolan. 
Styrdokumenten som vi använder oss av är läroplanen för förskolan (Skolverket, 
2016) och Skollagen (SFS 2010:800). 

2.4.1 Läroplanen för förskolan  

Förskolans läroplan inleder första kapitlet med att beskriva de grundläggande 
värdena som ska prägla förskolans verksamhet, det står:  
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Omsorg om det enskilda barnets välbefinnande, trygghet, utveckling och lärande ska 
prägla arbetet i förskolan. Hänsyn ska tas till barnens olika förutsättningar och behov.  
Detta innebär att verksamheten inte kan utformas på samma sätt överallt  
och att förskolans resurser därför inte ska fördelas lika. (Skolverket, 2016, s.5) 

I läroplanen för förskolan kan vi läsa att “förskolläraren ska ansvara för att varje barn 
får sina behov respekterade och tillgodosedda och får uppleva sitt eget värde” 
(Skolverket, 2016, s. 8), samt att “förskolläraren ska ansvara för att arbetet i 
barngruppen genomförs så att barnen ges förutsättningar för utveckling och lärande 
och samtidigt stimuleras att använda hela sin förmåga” (Skolverket, 2016, s. 11). Det 
framkommer i läroplan för förskolan (Skolverket, 2016) att varje barn ska få samma 
förutsättningar till utveckling och lärande samt att varje barns behov ska tillgodoses. 
Det är förskollärarens ansvar att “varje barn får sina behov respekterade och 
tillgodosedda” (s. 8) och att barnen ska få stöd och stimulans i sin utveckling. I 
läroplanen är det tydligt vad som ska göras dock så framkommer det inte hur arbetet 
ska gå till. Det är upp till varje förskola och arbetslag att definiera betydelsen av vad 
som står i läroplanen och själva komma fram till hur arbetet ska fortlöpa. 

2.4.2 Skollagen 

Enligt Skollagens (SFS 2010:800, kap. 8, §9) framkommer det att förskolechefen 
har ett ansvar att tillgodose allas barns behov i förskolan. Får förskolechefen 
kännedom av en förskollärare, barn eller vårdnadshavare att ett barn är i behov av 
stöd ska barnet få det stöd som krävs. Det kan vara fysiska, psykiska eller andra 
skäl till att barnet behöver stöd för att kunna utvecklas och skollagen hävdar att 
barnet som behöver stöd inte behöver ha en medicinsk diagnos för att få det. I 
Skollagens § 7 står det att barn kan erbjudas mer vistelsetid i förskolan om barnet 
behöver särskilt stöd i sin utveckling. Även framkommer det i § 2 att förskolan ska 
anpassas efter varje barns behov och utgå ifrån en helhetssyn på barn, för att 
kunna möjliggöra barnens utveckling och lärande i förskolans verksamhet.  

2.5 Tidigare forskning 

Här nedan presenteras forskning som är relevant för vår studie. Utifrån de ämnen 
som litteraturen behandlar i förhållande till studiens syfte har vi delat in 
forskningsbakgrunden i följande rubriker. Individualisering i förskolan, utveckling 
och lärande i en anpassad förskoleverksamhet, förskolans verksamhet samt 
pedagogisk dokumentation – ett verktyg för barns individualisering i förskolan. 

2.5.1 Individualisering i förskolan 

En förskola för alla är en idé i den svenska utbildningshistorien. Forskning har visat 
att skapandet en förskola för alla innefattar en rad olika utmaningar. Skillnaderna 
mellan barn blev mer påtagliga när barn med olika behov och intressen befann sig på 
samma plats och när de professionella förskollärarna ålades att påtala skillnaderna 
som fanns mellan barnen (Nilholm, 2007).  När begreppet barn med behov av stöd 
ändrades till barn i behov av stöd, resulterade detta i att det enskilda barnet inte 
utvärderades och att betoningen av att barn avviker minskades. Fokus hamnade på 
miljön och dess atmosfär för att ge barnet de bästa förutsättningarna för att fungera i 
vardagen och tillsammans med barngruppen. Barnen påverkas av sin sociala 
omgivning och i den kontext som de vistas i och det är av högsta prioritet att redan 
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vid barnets låga ålder ge det stöd som barnet behöver för att kunna utvecklas 
(Sandberg & Norling, 2014). Palla (2011) skriver att ”kategoriserar barns svårigheter 
som beroende av fysiska, psykiska, sociala, känslomässiga eller språkliga orsaker eller 
barn som av orsaker i sin miljö löper risk att få svårigheter i ett senare skede i livet” 
(s.24). Kan inte stöd tillgodoses från förskolepersonalen är det viktigt att ta hjälp eller 
att ta stöd av en resurs för att kunna ge barnet största möjliga förutsättning till den 
individuella utvecklingen (Brodin & Renblad, 2014; Lutz, 2013).  

Kunskapen om individualisering och barnens behov är viktiga i förhållande till barns 
utveckling och lärande (Björck-Åkesson, 2014). Ett barn kan behöva stöd vid 
språkinlärning och kunskapen om barn med språkproblem är viktigt för att kunna 
bidra till barns lärande och utveckling. Barns språkproblem påverkar i sin tur barns 
lärande och lek negativ. Barn med språkproblem kan behöva stöd av en vuxen för att 
bli mer delaktig i leken och det är viktigt för barnets utveckling i förskolan att barn 
utvecklar sitt språk och samspelet med andra individer (Bruce, 2014).  

Stöd i förskolan kan betyda olika saker, det kan vara barn som behöver stöd i olika 
sociala sammanhang, konstaterande behov eller språksvårigheter. Det kan handla om 
att barnen behöver bli utmanade, få sina känslor bekräftade, att få sina dagliga behov 
tillgodosedda samt att ges struktur och ledning. En del barn kan också behöva stöd 
för att utvecklas och lära sig nya saker. (Björck-Åkesson, 2014; Brodin & Renblad, 
2014). Palla (2011) skriver om att normaliseringen av olika beteenden kan se olika ut 
från förskola till förskola. Det kan förekomma beteenden som anses som mer 
accepterat än andra. Där beteendet blir normaliserat och kan leda till att behovet inte 
anses behöva extra stöd. 

2.5.2 Utveckling och lärande i en anpassad förskoleverksamhet  

Alla barn i förskolan bör ges samma möjligheter till lärande oberoende om barnet 
är i behov av stöd eller inte. Det är upp till förskolläraren att uppmärksamma om 
det finns barn i barngruppen som behöver stöd i sin vardag och det framkommer 
även att barn som inte ger uttryck för sina behov i barngruppen oftast riskerar att 
hamna i bakgrunden och inte få det stöd som de behöver. Vikten av att 
uppmärksamma olika behov i barns tidiga ålder är för att kunna ha 
förutsättningar till att individualisera verksamheten (Almqvist, Sjöman & 
Golsäter, 2018; Brodin & Lindstrand, 2008).  

Leken är en betydande del av barnens utveckling och lärande och i leken 
upptäcker barnen erfarenheter och utbyter kunskaper i samspel med varandra. I 
leken kan barnen behöva stöd eller bli utmanade för att kunna få förutsättningar 
till individuell utveckling och lärande (Doverborg, Pramling & Pramling 
Samuelsson, 2013). Jonsdottir och Nyberg (2013) skriver att för barnens egna 
lärande är trygghet en viktig aspekt. Det blir svårare för barnet att ta in ny 
kunskap om tryggheten inte finns, ” […] trygga barn lär sig” (s.63). 

Även förskolans miljö påverkar enligt Björck-Åkesson (2014) förutsättningarna för 
barnens utveckling och lärande, både den sociala miljön som den fysiska miljön. I 
den sociala miljön handlar det om trygghet och samspel i förskolan och den fysiska 
miljön handlar om hur lokalerna, belysning, hjälpmedel samt artefakter används för 
aktiviteter, lek, lärande och utveckling. Det kan även handla om barnets placering vid 
olika sammanhang, som vid samling och måltider. Att arbeta med båda miljöerna kan 
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resultera i bättre förutsättningar till individualisering och skapa möjligheter till 
utveckling och lärande, beroende på vilka behov som framkommit i barngruppen. 
Förskolans miljö är viktig att diskutera för att kunna använda miljön så den främjar 
barns utveckling. Enligt Björklid (2005) påverkar förskolans miljö barns lärande och 
sker lärande automatiskt när barnen mår bra. 

2.5.3 Arbetet inom och utanför arbetslagets ramar 

Lindqvist och Nilholm (2013) menar att det är upp till förskolläraren att se till att de 
behov som behöver tillgodoses för att underlätta för barnens vardag ska ges det stöd 
som behövs. Björck-Åkesson (2014) och Brodin och Renblad (2014) menar att om 
den ordinarie personalstyrkan är tillräcklig för de behov som finns i barngruppen 
behövs ingen resurs. Skulle behoven vara större, är det viktigt att använda sig av den 
hjälp som finns att tillgå utanför institutionen. Vid dessa tillfällen kan en 
specialpedagog hjälpa arbetslaget med vad de anser sig behöva hjälp med. 
Specialpedagogen kan vara till stöd för alla barn med eller utan behov i  
verksamheten för att stimulera till ytterligare lärande och utveckling. Förskolans 
personal har som uppdrag att anpassa verksamheten utifrån barns erfarenheter, 
intentioner, intressen och behov och för att kunna arbeta på detta sätt behövs det att 
personalen ser på barnen som meningsskapande personer.  

2.5.4 Pedagogisk dokumentation, ett verktyg för barns individualisering i 
förskolan 

Lindgren och Sparrman (2003) menar att pedagogisk dokumentation är ett verktyg 
som utförs tillsammans med kollegor, barn och/eller föräldrar. Det krävs dock att 
arbetet blir en del av verksamheten och inte något som man använder sporadiskt. Att 
samarbeta, reflektera och kommunicera är en viktig del i arbetslaget arbetet med 
pedagogisk dokumentation och den pedagogisk dokumentation sker i flera steg. 
Stegen är att planera, utföra, dokumentera, analysera och reflektera. För att bibehålla 
arbetet med pedagogisk dokumentation krävs ett förarbete, som till exempel är att 
dokumentera barnens kunskaper och önskemål. Författarna menar att när en 
dokumentation utförs är det viktigt att komma ihåg att observationsmaterialet inte 
ska bli checklistor eller stadiebevakningar. Dahlberg, Moss och Pence (2014) skriver 
att reflektioner kring dokumentation skapar idéer och föreställningar om hur barnen 
på förskolan skapar mening genom vad de gör. Det som diskuteras i reflektionerna 
blir ett underlag för fortsatt pedagogiskt arbete av en individanpassad verksamhet.  

Personalen på förskolan kan använda pedagogisk dokumentation till 
individualisering av barngruppen och genom att gå igenom dokumentationen får 
arbetslaget möjlighet att diskutera det enskilda barnet. Detta är ett enkelt sätt att 
kunna se barnet, än om reflektionen enbart sker sporadiskt under dagen i 
barngruppen (Björck-Åkesson, 2014; Emilson & Pramling Samuelsson, 2012; 
Lindgren & Sparrman, 2003).  

Pedagogisk dokumentation har enligt Björck-Åkesson (2014) en betydande roll för 
barnets lärande och utveckling. Författaren understryker att underlaget som 
framkommer av den pedagogiska dokumentationen bör synliggöra det arbete som 
utförs på avdelningen. För att pedagogisk dokumentation ska bli möjlig är det viktigt 
att personalen reflekterar och samarbetar i det dagliga arbetet tillsammans med 
barnen och får på det viset en bredare överblick av barns individuella behov. Något 
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som kan resultera att ett barn som behöver tillfällig eller varaktig stödinsats i 
verksamheten blir upptäckt. Palla (2011) skriver att dokumentation och observation 
genom åren har använts som metoder för att kartläggninga barns utveckling och 
genom det material som tagits fram kan verksamheten utvecklas så stöd ges till det 
individuella barnet.  

 

3 Metod 

I metodavsnittet kommer studiens forskningsdesign, val av metod, urval, 
genomförande och forskningsetik beskrivande. Sedan kommer analys av 
datainsamlingsmetoden och  studiens tillförlighet beskrivas.  

3.1 Forskningsdesign 

Metoden som användes för studiens datainsamling var kvalitativa semistrukturerade 
intervjuer. En kvalitativ metod innebär att det läggs stor vikt vid respondenternas 
egna uppfattningar och synsätt, till skillnad från en kvantitativ forskningsmetod som 
till exempel en enkätundersökning där svarsalternativen är begränsade. I den 
semistrukturerade intervjun är frågorna redan formulerade genom en intervjuguide 
och utrymme ges för att möjliggöra för eventuella följdfrågor (Bryman, 2011). Genom 
att semistrukturerade intervjuer utfördes fick vi svar på våra frågor och detta 
medförde att vi kunde kategorisera våra transkriberingar. Det resulterade i att 
studiens frågeställningar kunde besvaras. 

3.2 Urval 

Bryman (2011) tar upp olika former av urval när det kommer till val av respondenter. 
Vi valde att använda oss av ett bekvämlighetsurval. Intervjuerna utfördes i en 
medelstor kommun i Sverige där respondenter deltog från förskolor centralt belägna 
och  från förskolor som utanför staden. Respondenterna i studien representerar 
kommunala förskolor där barngrupperna varierar åldersmässigt. Vidare har vi valt 
att intervjuat både kvinnliga och manliga förskollärare där deras yrkesverksamma år 
har varierat mellan 2 och 36 år. Åldern på förskollärarna varierade mellan 33 och 62 
år. Fem arbetsplatser låg i tätorten och tre arbetsplatser låg på landsbygden (se tabell 
1). Vi valde att inkludera endast förskollärare i vår studie då de besitter en 
högskoleutbildning och har en lärarlegitimation. Detta anser vi medför att resultatet 
blir mer trovärdigt då deltagarna hör till den yrkesgrupp som ansvarar för förskolans 
pedagogiska arbete.  
 
Tabell 1: Beskrivning av deltagare 
 

Förskollärare:  Ålder: Yrkeserfarenhet [antal år]: Kön: Landsbygd/tätort: 

1 52 29 Kvinna Tätort 

2 62 36 Man Tätort 

3 33 5 Man Tätort 
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4 33 6 Kvinna Tätort 

5 45 7 Kvinna Tätort 

6 35 2 Kvinna Landsbygd 

7 40 11 Kvinna Landsbygd 

8 48 4 Kvinna Landsbygd 

 

3.3 Genomförande 

Vi inledde datainsamlingsprocessen med att formulera ett missivbrev (se bilaga 1) 
vilken innehöll information om vad vår studie handlade om. I missivbrevet fanns 
även information om hur vi skulle beakta de etiska principerna under studien. 
Därefter kontaktade vi förskollärarna via mejl där vi bifogade missivbrevet innan 
intervjutillfällena bokades. Vi använde oss av semistrukturerade intervjuer och vi 
utgick från, en i förväg skapad, intervjuguide (se bilaga 2). Intervjuerna genomfördes 
på deltagarnas respektive arbetsplatser. Det är viktigt vid en planerad intervju att 
klargöra intervjuns didaktiska frågor, varför (klargöra vårt syfte med studien), vad 
(ha kunskaper om ämnet) och hur (ha kunskap om de olika intervjuformerna och 
välja den som är mest lämpligt för vår studie). 
 
Vi genomförde sammanlagt åtta semistrukturerade intervjuer samt att vi delade upp 
intervjuerna mellan oss och utförde de var för sig för att kunna hinna med alla 
intervjuer inom ramen av vår tidsplan, varje intervju varade mellan 30 och 45 
minuter och spelades in. Vi valde att använda oss av ljudinspelning för att kunna vara 
mer närvarande under intervjun samt kunna gå tillbaka och lyssna och granska 
intervjun ytterligare. Bryman (2011) menar att det kan vara en fördel att kunna 
återvända och lyssna på intervjun igen. Samtliga intervjuer skedde i miljöer som var 
lugna och ostörda och innan intervjuerna påbörjades tog vi oss tid till att informera 
respondenterna ytterligare en gång till om vår studie samt det gällande syftet. När 
intervjuerna startade gavs utrymme till att låta respondenterna tala till punkt. Både 
innan, under och efter intervjuerna har vi haft de etiska ställningstaganden i åtanke 
som Bryman (2011) och Vetenskapsrådet (2017) beskriver. Efter intervjuerna 
transkriberades dessa.  Genom att läsa igenom de transkriberade intervjuerna 
gjordes sedan valet att enbart ta med de svar som var relevanta till vårt syfte och våra 
frågeställningar.  

3.4 Forskningsetik 

Det finns fyra huvudkrav att ta hänsyn till när det kommer till att göra en 
datainsamling och dessa fyra krav är informationskravet, samtyckeskravet, 
konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (Bryman, 2011; Vetenskapsrådet, 2017). 
Det missivbrev (se bilaga 1) som tidigare beskrivits skickades ut till de berörda 
förskollärarna, där de fyra huvudkraven beskrevs. Det första kravet är 
informationskravet och det innebar att vi informerade respondenterna redan innan 
intervjutillfället om vad intervjun skulle komma att handla om. Vi bad om ett 
informerat samtycke när intervjutillfällena bokades. Detta för att tydliggöra att 
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deltagande i intervjuerna var frivillig och därför skulle kunna avbrytas när som helst. 
Konfidentialitetskravet tog vi hänsyn till under genomförandet, då vi behandlade 
insamlade uppgifter konfidentiellt. Det innebar att det inte kommer att framgå i 
arbetet vilka som har deltagit i studien eller vilka förskolor respondenterna är 
verksamma vid. Nyttjandekravet beaktades genom att vi meddelade respondenterna 
om att den data som har samlats in enbart kommer att användas i vår studie. Vi 
berättade också att det är enbart vi som kommer ta del av materialet, och vid behov 
även vår handledare och examinatorn. Vi informerade också om att det slutgiltiga 
arbetet kommer att publiceras i databasen DiVa.  

3.5 Analys av datainsamling 

Vi använde oss av en tematisk analys när vi analyserade intervjuerna utifrån våra 

frågeställningar om hur förskolläraren identifierar de individuella behov som finns i 

barngruppen? Hur förskollärare beskriver sitt arbete med att frigöra resurser till 

verksamheten när barns individuella behov inte kan tillgodoses inom ramen för 

förskolans verksamhet? Samt hur förskollärare arbetar med barns utveckling och 

lärande i en individanpassad verksamhet? Den tematiska analysen gjorde det möjligt 

för oss att organisera svaren i från respondenterna och strukturera svaren utifrån de 

olika teman som togs upp (Kvale & Brinkmann, 2009).  

Genom att studera intervjusvaren kunde vi gå in mer på djupet av svaren. Sedan 
jämförde vi svaren med varandra och kategoriserade dem efter de teman som 
uppkom. De övergripande teman som vi fick fram i vår analys var 1) individualisering 
2) utveckling och lärande i en anpassad verksamhet 3) hinder som kan uppstå i 
arbetet med att anpassa verksamheten utifrån barns individuella behov 4) reflektion 
– ett verktyg till att kunna individanpassa verksamheten. Bryman (2011) påtalar att 
det också kan finnas subteman inom de kärnteman som identifieras och i vårt fall 
identifierade vi aktiviteter, tidsbrist, personaltäthet och kompetent personal som 
subteman.  

3.6 Studiens tillförlitlighet 

När det gäller studiens tillförlitlighet utgår vi från de tre delkriterier som Bryman 
(2011) lyfter fram: trovärdighet, överförbarhet samt pålitlighet. Trovärdighet handlar 
om hur studien har genomförts och i vilken mån tillvägagångssättet passar syftet och 
frågeställningar. Kvale och Brinkmann (2009) skriver att trovärdigheten även 
handlar om att man undersöker det som man avser att undersöka. Trovärdigheten 
kan stärkas ytterligare enligt Bryman (2011) om valet av deltagare medvetet väljs 
utifrån respondenternas yrkeskunskaper. Studiens överförbarhet i en kvalitativ studie 
handlar om att ge läsaren en tillräcklig rik beskrivning av kontext för att denne själv 
ska kunna bedöma om resultatet kan vara överförbara till en annan, liknande, 
kontext. Respondenterna valdes ut efter vilken kunskap de innehar, fokus blev då 
yrkessamma förskollärare inom förskolan för att kunna få djupare svar. För att 
säkerställa studien ytterligare använder vi oss av det tredje kriteriet, pålitlighet. Detta 
har vi beaktat genom att beskriva vårt tillvägagångssätt så noggrant som möjligt 
(Bryman, 2011).  
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4 Resultat 

Vi har identifierat fem teman utifrån vårt resultat: 1) individualisering 2) arbetet 
kring att frigöra en resurs 3) utveckling och lärande i en anpassad verksamhet 4) 
hinder som kan uppstå i arbetet med att anpassa verksamheten utifrån barns 
individuella behov 5) reflektion – ett verktyg till att kunna individanpassa 
verksamheten.  

4.1 Individualisering  

Resultatet visar att barns individuella behov ser olika ut från individ till individ och 
en av förskollärarna beskriver att arbetslaget kan ha svårt och ibland inte är kapabla 
till att individanpassa verksamheten. I vissa fall kan en resurs tillkomma till 
arbetslaget för att hjälpa till i arbetet med att tillgodose barnens individuella behov. 
En förskollärare berättade: 

Man, kan inte klara allt själv och det är professionellt att ta emot hjälp och erkänna för 
sig själv att jag har nått mitt tak. (förskollärare 2) 

Resultatet visar att barn under sin vistelsetid i förskolan behöver något slags stöd för 
att få sitt individuella behov tillgodosett. Redan vid inskolningen kan ett barn som 
skolats in behöva extra trygghet och närhet. Det som uppmärksammats från flera av 
förskollärarna är att de barn som redan går på förskolan kan behöva stöd när det 
skolas in ett nytt barn och förändring sker inte enbart för barnet som skolas in, utan 
det blir förändringar i hela barngruppen. Några av förskollärarna tog upp vikten av 
att arbetssättet och arbetsuppgifterna vid inskolningen bör delas upp i arbetslaget. 
Det vill säga att arbetsuppgifterna bestäms innan inskolningen påbörjas, vem av 
personalen som tar hand om inskolningsbarnet och vem som tar hand om övriga 
barn. Förskollärarna menar att genom detta arbetssätt finns en personal för barnens 
trygghet hela inskolningstiden för hela barngruppen på avdelningen.  

På avdelningar som förskollärarna arbetade på framkom det att det finns barn som 
”faller mellan stolarna”. Förskollärarna i vår studie är medvetna om att det finns skäl 
att individanpassa verksamheten, men att det finns barn som skulle behöva stöd som 
inte får det. En förskollärare uttrycker att det är för att de barn som blir åsidosatta är 
för att behovet inte utmärker sig tydligt och enligt förskollärarna är dessa barn som 
blir åsidosatta och som prioriteras sist. Hon poängterade att detta inte är acceptabelt. 
För att kunna individanpassa verksamheten är det viktigt att veta att behoven hos 
barnen kan variera säger en förskollärare. Det kan vara ett konstaterat behov som 
Downs syndrom eller autism. Det kan även handla om barn med språksvårigheter 
och/eller som är utåtagerande. När det finns barn som har individuella behov i 
barngruppen kan det enligt respondenterna vara svårt att anpassa verksamheten. En 
förskollärare menar att arbetslaget ibland delar upp barngruppen i mindre grupper 
för att kunna avvara en personal som kan gå iväg med ett barn om något barn 
behöver detta. ”Det finns inte alltid personal som kan gå undan med barnet och då 
blir barnet lidande och så ska det inte få vara” säger en förskollärare. En annan 
förskollärare uttrycker: 

Arbetslaget kan klara av det, men också inte, när personalen inte klarar av att hantera 
barnet så kan arbetslaget tillsammans diskutera om de ska ansöka om extra tillgång 
eller resurs. (förskollärare 5)  
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Enligt resultatet förekommer det i förskolorna att barn med svenska som sitt 
andraspråk börjar på förskolan och förskollärarna arbetar med att ta fram material 
till de barnen. Barn som föredrar att prata sitt modersmål, då det svenska språket 
fortfarande är under upplärning kan hamna i en tyst period, en förskollärare 
uttrycker: 

Det är viktigt att personalen använder ett tydligt kroppsspråk och teckenstöd när barnet 
hamnar i en tyst period (förskollärare 3).   

Hälften av förskollärarna säger att det förekommer barn med språksvårigheter som 
behöver stöd i sin utveckling och resultatet visar att om det finns barn med 
språksvårigheter kan även en logoped kopplas in för att stödja barnet. Problematiken 
med att det kommer in en logoped, som en förskollärare uttrycker, är att det inte 
finns en samverkan mellan förskola-logoped och det kan medföra att allt måste gå 
genom vårdnadshavarna. I sådana fall är det en förutsättning att samverkan mellan 
förskola-hem fungerar bra för att kunna tillgodose barnet med rätt material och det 
stöd som krävs. Resultatet visar också att för att få en fungerande samverkan mellan 
förskola och hem är det viktigt att redan vid inskolningen starta en 
samverkansprocess mellan förskola-hem och enligt förskollärarna underlättar detta 
arbetet om samverkan fungerar från barnets start i förskolan.   

4.2 Arbetet kring att frigöra en resurs 

Betydelsen av att frigöra resurser lyftes som avgörande av respondenterna. Enligt 
resultatet framkom att en resurs bör kopplas in när ett behov identifierats hos ett 
barn. En förskollärare beskriver vikten av att ett behov identifieras tidigt hos ett barn. 
Förskolläraren säger:  

Om man inte gör något tidigt kan barnet få en stämpel av andra barn, stämpeln är 
väldigt svårt att arbeta bort och det kan göra att barnet med stämpeln får det svårt 
senare i livet. (Förskollärare 1) 

Genom att identifiera behovet kan det leda till att en resurs kopplas in för barnet och 
enligt resultatet ger det möjligheter till att ge barnet bättre förutsättningar för att 
utvecklas och lära sig. 

Det första steget enligt förskollärarna vid ansökan av resurs är att kartlägga barnets 
individuella behov. Vid genomförandet av en kartläggning kan en specialpedagog 
vara till hjälp. Innan en specialpedagog kan tillfrågas behövs ett godkännande av 
vårdnadshavarna och enligt de olika förskollärarna kan ovisshet om vad en 
specialpedagog innebär göra att känslorna hos vårdnadshavarna tar över. De kan 
uttrycka ilska, ledsamhet och besvikelse över att en specialpedagog ska komma och 
observera deras barn. Det framkom av respondenterna att vårdnadshavarna oftast 
lägger sina känslor åt sidan efter att de blivit informerade om vad en specialpedagog 
gör och i viket syfte man ber om att få koppla in en specialpedagog. När föräldrarna 
ger sitt godkännande av att en specialpedagog kan kopplas in för barnet kan arbetet 
fortsätta. När specialpedagogen tillsammans med arbetslaget har skrivit en 
handlingsplan gällande att ansöka om resurs, skickas denna önskas om resurs till 
förskolechefen.  
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Av samtliga respondenter framkommer hur arbetet med att få tillgång till en resurs 
utförs och att resursen ses som en tillgång som är hög uppskattat beskrivs av samtliga 
respondenter. Vidare framkommer det att tidsbrist kan göra att personalen väljer 
bort att göra handlingsplaner. Detta för att det tidsmässigt krävs mycket av 
arbetslaget och att trots arbetet med att skriva en handlingsplan finns det ändå ingen 
resurs att tillgå.  Problematiken kring tidsbristen och valet att inte göra en 
handlingsplan är respondenterna medvetna om och detta medför att det blir svårt att 
individanpassa i en verksamhet. 

4.3 Utveckling och lärande i en anpassad verksamhet 

Resultatet visar att förskollärare ansåg att barnen bör delas in i mindre grupper för 
att kunna individanpassa och på vissa förskolor var detta arbetssätt nytt men att det 
framkom att arbetssättet fungerade väl. Det möjliggjorde förutsättningar för att 
kunna anpassa verksamheten utifrån varje barns individuella behov samt barnens 
förutsättningar till utveckling och lärande. Resultatet visade vidare att en annan 
viktig aspekt för att kunna ge barnet bästa möjliga förutsättning till utveckling och 
lärande är att barnen känner sig trygga i den miljö de befinner sig i, men att alla barn 
är olika. En del barn kräver mer än andra barn och vissa barn vill ha mer omsorg och 
närhet och andra inte. Förskollärarna menar att barnet också behöver vara tryggmed 
den personal som arbetar på förskolan för att vara mottaglig för det som erbjuds i 
verksamheten. Trygga barn lär sig och det gäller samma sak med utvecklingen enligt 
förskollärarna.  

När det kommer till utveckling och lärande är en viktig del i arbetet att utgå ifrån 
barns intressen, vilket ofta påtalades av respondenterna. En förskollärare uttryckte 
sig på detta vis: 

Att planera verksamheten utifrån barns intressen är vi väl medvetna om, men det finns 
problematik kring det, du förstår att kunna tillgodose tjugo barn är svårt. Kan nog inte 
finnas någon förskola som tillgodoser allas individuella intressen, för det går inte. 
(förskollärare 3) 

Enligt förskollärarna uppmuntras barnen på olika sätt utifrån sina intressen och 
genom det skapas lärandemöjligheter. Då barnen inte har samma intressen leder det 
till att det som sker inom förskolan inte alltid är anpassat efter alla barns intressen. 
Förskollärarna är eniga om att det inte är lätt att individanpassa verksamheten när 
det kommer till utveckling och lärande med ett fokus på barns intressen. Enligt en av 
respondenterna kan vardagen ibland bli motsägelsefull och det förekommer att 
personalen behöver göra val att arbeta utifrån läroplanen eller utifrån barnens 
intressen. Respondenten menar att följs läroplanen kan intresset hos barnen 
försvinna, då görs valet att följa barns intressen och att detta kan leda till en mer 
passiv personal där barnen själva får ta initiativ.  

På en av förskolorna varierade åldrarna på barnen mellan ett och fem år, på denna 
förskola arbetade man mycket med att utnyttja väggarna både på lägre och högre 
höjd i de olika rummen. De avgränsade vissa rum för att de äldre barnen kunde 
hantera vissa artefakter bättre än de yngre barnen. Lokalmässigt beskrivs förskolan 
som trång. Något som leder till svårigheter i att tillgodose barnens individuella behov 
när det kommer till aktiviteter och barngruppen delades in i mindre grupper efter 
ålder och intressen hos barnen. Personalen arbetar mycket med att de äldre barnen 
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får visa och vara förebilder till de yngre barnen. På de andra förskolorna var 
avdelningarna uppbyggda med antingen småbarns- respektive storbarnsavdelningar 
och på dessa förskolor anpassade personalen miljön mer utifrån barnens intressen 
och kunde placera artefakterna på en mer jämn höjd. För att dra nytta av barnens 
intressen delades även dessa barn in i mindre grupper, med syftet att kunna anpassa 
verksamheten och utföra aktiviteter med barnens intresse som grund. Alla 
förskollärarna uttrycker att arbetet med att tillgodose alla barns individuella behov i 
en anpassad miljö har sina svårigheter. Det framkommer att i en och samma 
barngrupp finns det något barn som är i behov av språkstöd, ett annat barn som är 
mer utåtagerande och behöver en lugn miljö och andra barn som inte trivs i stora 
barngrupper. Finns det inte material som är anpassat efter barns individuella behov 
eller om inte en resurs finns att tillgå kan det leda till svårigheter. En förskollärare 
uttrycker ”Alla barn passar inte till alla förskolor” kan inte arbetslaget tillgodose ett 
eller flera behov i barngruppen passar inte barnet in på just den förskolan.  

Resultatet visar att personalen på förskolan är medvetna om att förändringar i miljön 
kan påverka barnens utveckling och lärande. Förskollärarna menar att det svårt att 
tillgodose alla barn när hänsyn till barns individuella behov görs. För en del barn blir 
lösningen tillfällig då till exempel bordsplaceringen görs om. De menar att arbetet 
med individualiseringen av barngruppen syftar till att barnen ska känna sig trygga i 
den miljö som de vistas i. Några förskollärare berättar att de brukar möblera om 
ibland och de ser direkt en förändrad inställning till lärande hos barnen. En 
förskollärare uttrycker: 

Miljön inomhus kan anpassas genom att flytta om möbler och ändra materialens 
position för att underlätta för barnen (förskollärare 2).  

Av resultatet framkommer att det behövs en flexibilitet i att våga omorganisera i 
miljön av personalen och även att förskollärarna har kännedom om att miljön 
behöver organiseras om. Men att det även händer att miljön prioriteras låg.  

 

4.4 Hinder i att anpassa verksamheten utifrån barns 
individuella behov 

Enligt förskollärarna förekommer hinder i arbetet med att anpassa verksamheten 
utifrån barns individuella behov. Detta kan vara tidsbrist, personalbrist och brist på 
kompetent personal som hindrar förskollärarna i sitt arbete med att individanpassa 
förskolans verksamhet. Arbetslaget förutsättningar till en individanpassad 
verksamhet minskar när den ordinarie personalen ersätts med vikarier.  

4.4.1 Tidsbrist 

Resultatet visar att förskollärarna försöker arbeta med att individualisera 
verksamheten men att tidsbristen i förskolan är ett stort hinder, då det finns mycket 
annat såsom möten, planering och personalbrist som behöver prioriteras. 
Förskollärarna är eniga om att barn som kräver mer tid automatiskt får mer tid och 
tiden från övriga barns individuella behov då minskas. Andra hinder för att kunna 
individualisera verksamheten kan vara att reflektionstiden med arbetslaget 
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försvinner för att det inte finns tid för detta. Resultatet visar att när reflektionstiden 
försvinner resulterar det i att diskussioner i arbetslaget angående barnens 
individuella behov faller bort. Detta leder till att det som var tänkt att diskuteras 
förflyttas framåt i tiden.  

En viss oro framkom från förskollärarna då de menar att ibland finns det inte tid att 
kunna ge en optimal överlämning när barnet hämtas eller lämnas på förskolan och 
förskollärarna får en känsla av att samverkan med föräldrarna brister. I den dagliga 
verksamheten kan det förekomma att tänkt material som behöver skrivas ut inte 
hinns med. En av förskollärarna säger ”Skriva ut nytt material kan bli ett problem när 
inte tiden finns för att lämna barngruppen”.  Förskollärarna menar även att 
vikariebristen gör det svårt att kunna individ anpassa verksamheten. Om det inte 
finns vikarier blir det svårigheter att fullfölja sin planering.   

4.4.2 Personaltäthet 

Resultatet visar också att under en och samma dag arbetar ett arbetslag tillsammans i 
snitt två timmar/dag. När någon är sjuk eller sjukskriven hoppas förskollärarna att 
vikarier sätts in, men det är inte alltid det finns vikarier att tillgå. Resultatet visar att 
det förekommer i förskolorna att tre vuxna fördelade på 25 barn ska klara av 
verksamhetens samtidigt som den ska hålla en god kvalitet och att barnen inte ska bli 
lidande. Förskollärarna säger att barnen blir påverkade om det är för många barn 
med för få vuxna. ”Att kunna se varje barns individuella behov och kunna ge dem 
förutsättningar till utveckling och lärande blir en omöjlighet” uttrycker en 
förskollärare. En annan förskollärare säger ”att det blir mest en tanke att det här kan 
vi göra men att fokus blir att överleva dagen”. En förskollärare anser att arbetet med 
individualiseringen i barngruppen brister när personalstyrkan inte är fulltalig, att en 
eller fler i arbetslaget är frånvarande. En annan förskollärare säger:   

Det är ingen hemlighet att om den ordinarie personalstyrkan i arbetslaget inte arbetar, 
på grund av sjukdom till exempel så blir många barn åsidosatta. (förskollärare 4) 

Personalbrist kan leda till att svårigheter uppstår i att individanpassa verksamheten. 
Som en förskollärare uttryckte sig:  

Vi har fler barn som faller mellan stolarna, som kanske behöver jobba med 
penngreppet, eller någon bokstav som de har svårt att säga. Men de faller ju emellan. 
Man tar ju de här som har störst behov just nu och då missar man ju tyvärr de i mitten, 
även fast vi noterar det och ser det så är det svårt att hinna med allas behov. 
(förskollärare 4) 

Förskollärarna är medvetna om att vissa barn inte får stöd och menar att den största 
anledningen till detta är barngruppens storlek och att det påverkar arbetet med att 
individualisera verksamheten. Så fort en personal är frånvarande blir gruppstorleken 
ett hinder i arbetet med att individualisera verksamheten. Enligt resultatet är en 
önskan att barngruppens storlekar minskas eller att det blir fler personal i arbetslaget 
för att kunna ha kvar samma förutsättningar i arbetet med barngruppen.  

4.4.3 Kompetent personal  

Resultatet visar även på betydelsen av kompentent personal i arbetet med att 
individualisera verksamheten. En förskollärare uttrycker: 
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Det kan absolut vara så att personalbristen påverkar barngruppen men att en annan 
viktig faktor är kompetensen hos personalen. Tyvärr förekommer det personal inom 
förskolan som både är utbildade och outbildad som saknar kompetensen gällande 
barnen. (förskollärare 7) 

Resultatet visar att bristen på kompetent personal kan leda till att barngruppen blir 
drabbad. Förskollärarna menar att förskolepersonalen ska vara så pass kompetenta 
så de kan anpassa verksamheten för alla barn. I vissa fall föreligger det behov som 
även kompetent personal inte är kapabla till att tillgodose, tillägger en förskollärare. I 
dess fall, om ett behov inte kan tillgodoses av kompetent personal inom förskolan 
behöver arbetslaget börja arbetet med att ansöka om en resurs.  

4.5 Reflektion – ett verktyg till att kunna individanpassa 
verksamheten 

Resultatet visar att reflektionstiden är viktig för att kunna individanpassa 
verksamheten. Samtliga förskollärare är eniga om att utan reflektionstiden är det 
svårt att tillgodose alla barns individuella behov. Ändå förekommer det ofta att 
reflektionstiden faller bort, detta påtalades av en förskollärare: 

Men det man inte får till är reflektionen och det är i reflektionen det händer 
(förskollärare 1).  

Resultatet visar i de fall som reflektionstiden utnyttjas som den ska, efterfrågas det 
ännu mer reflektionstid. På samtliga förskolor i studien sker reflektionen tillsammans 
i arbetslaget en dag i veckan. En förskollärare beskriver att under reflektionstiden 
finns det tillfälle att kunna slutföra den pedagogiska dokumentationen av ett eller 
flera barn. Samma förskollärare uttrycker att i en pedagogisk dokumentation 
synliggörs barnets egen utveckling och lärande. Den pedagogiska dokumentationen 
används på samtliga förskolor i denna studie, men det framkommer att den utförs 
sporadiskt och inte används jämt.   

Genom att förskolläraren reflektera både ensam, tillsammans med arbetslaget och 
med barnen så ger detta fler perspektiv på det som har hänt och det som kommer 
hända uppger förskollärarna. Utifrån de perspektiv som de får av reflektionen skapas 
det bättre förutsättningar att anpassa verksamheten för alla de olika behov som finns. 
Några förskollärare säger att utan reflektionen går det inte att skapa en anpassad 
verksamhet för barnen samt att utan reflektionstiden går det inte att slutföra den 
pedagogiska dokumentationen. I reflektionen genom pedagogisk dokumentation kan 
barnens olika behov synliggöras och möjligheter skapas till att förbättra det 
pedagogiska arbetet. En förskollärare uttrycker: 

Det spelar ingen roll om det hinns med att planera, observera eller bara agera 
tillsammans med barnen, för finns det ingen tid för reflektion är det svårt att se vad som 
behövs göras för att kunna individanpassa verksamheten (Förskollärare, 7).  

Några förskollärare berättar att de ett flertal gånger informerat sina respektive chef 
om behovet av utökad reflektionstid. Denna önskan har inte tillmötesgåtts enligt de 
deltagande förskollärarna.  
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5 Analys 

I detta avsnitt kommer vi att analysera vårt resultat utifrån det kompensatoriska- och 
det sociokulturella perspektivet med koppling till vad som har redogjorts för i 
bakgrundsavsnittet.  

Resultatet visar att barn under sin vistelsetid på förskolan kan komma att behöva 
stöd. Björck-Åkesson (2014) och Brodin och Renblad (2014) skriver att barn i 
förskolan har olika individuella behov som behöver tillgodoses och att barns 
individuella behov varierar. För att få en god start i livet så är barns tid på förskolan 
betydelsefull för deras utveckling senare i livet. I vår studie kan vi se att 
förskollärarna arbetar utifrån det kompensatoriska perspektivet och det gör de 
genom att de identifiera eventuella stödinsatser och har kunskap om att behoven hos 
barn varierar (Nilholm, 2007). Förskollärarna är medvetna om att ett behov bör 
identifieras tidigt för att underlätta för barnets utveckling. Almqvist, Sjöman och 
Golsäter (2018) och Palla (2011) skriver att ju tidigare behovet identifieras hos barnet 
leder det till att barnet i sin tidiga ålder får det stöd som hen behöver vilket möjliggör 
att det skapas förutsättningar för barnets utveckling och lärande. I Skollagen (SFS 
2010:800) står det att alla barn har rätt till det stöd som behovet kräver för barnets 
egen utveckling och att förskolan ska anpassas efter varje barns individuella behov 
och utgår från helhetssyn. En koppling till den proximala utvecklingszonen kan göras 
genom att förskollärarna i vår studie visar medvetenhet om att barnens olika behov 
bör identifieras tidigt för att uppnå en proximal utveckling.  

Strandberg (2006) skriver att den proximala utvecklingszonen handlar om vad ett 
barn kan lära själv men också vad barnet kan lära i samspel med andra. Doverborg 
m.fl. (2013) skriver att i samspel med individer som har andra erfarenheter och 
kunskaper finns utrymmet för barnen att lära sig nya saker och utvecklas. Ett 
samspel kan ske spontant, i styrda lekar eller aktiviteter. 

 

Vårt resultat visar att vardagen på förskolan kan vara motsägelsefull, dels för att 
läroplanen ska följas dels som personalen ska följa barns intresse. I förskollärarnas 
svar uttrycker de att de antingen ska följa den ena eller den andra och genom att följa 
läroplanen menar de att barnen lättare tappar intresset om det blir för styrt vidare att 
om de enbart följer barnens intresse kan det leda till en mer passiv personal och att 
barnen själva får ta initiativ.  

I resultatet framkommer att förskollärarna anser att barngruppernas storlek bör 
minskas och för att kunna utföra ett pedagogiskt arbete så delades barngruppen in i 
mindre grupper. Grupper som anpassades efter barnens ålder, barns samspel 
och/eller barns intressen. Doverborg m.fl. (2013) skriver att personal på förskolan 
har större möjlighet att arbeta med läroplansmålen i grupper med färre barn. Enligt 
förskollärarna har ökningen av barn i förskolan samt en reviderad läroplan orsakat 
hinder och möjligheter för personalen i förskolan vidare att läroplanen efter 
revideringen ställt högre krav på den pedagogiska verksamheten. Hinder som kan 
uppstå när barngruppen ökar blir barnen i de uppdelade grupperna fler, vilket 
försvårar arbetet med att tillgodose alla barns individuella behov. En ytterligare 
aspekt av förändringen av antalet barn är att läroplansmål väljs bort och Doverborg 
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m.fl. (2013) menar att det är viktigt för barns sociala utveckling och kognitiva lärande 
att inte välja bort mål i läroplanen. Då forskning visar att barns sociala utveckling 
inte ska ske isolerat utan integreras med deras lärande. Den proximala utvecklingen 
handlar bland annat om lärandet i samspel och enligt vårt resultat så delades 
barngruppen in i mindre grupper för att barnen skulle få mer tid till att kunna 
samspela med varandra och kunna lära av varandras. Grupperna delades in genom 
barns olika intressen och erfarenhet, för att kunna möjliggöra förutsättningar till 
utveckling och lärande för alla barn.  

Emilson och Pramling Samuelsson (2012) skriver att reflektionstiden som personalen 
använder sig av i den pedagogiska dokumentationen gör så att barnets eventuella 
behov kan blir synliga. Detta kan kopplas till Nilholm (2007) som skriver att i det 
kompensatoriska perspektivet synliggörs barns individuella behov. Den pedagogiska 
dokumentationen som utförs på förskolorna kan resultera i att ett individuellt behov 
synliggörs och leda till eventuella stödinsatser för barnet. I vårt resultat visar att den 
pedagogiska dokumentationen vara stöd i arbetet för att möjliggöra att barns 
meningsskapande lärprocesser ligger till grund för hur förskollärarna arbetar vidare 
med barnens lärande och utveckling. Reflektion genom den pedagogiska 
dokumentationen skapar möjligheter för utveckling hos både barn, personal och för 
förskolans kvalitet. Doverborg m.fl. (2013) skriver att arbetet med pedagogisk 
dokumentation ger möjlighet till utveckling hos både personal och barn och kan även 
leda till att hela verksamheten utvecklas. Vikten av att reflektera kring den 
pedagogiska dokumentationen blir tydlig när barnens utveckling behöver synliggöras 
(Björck-Åkesson, 2014; Emilson & Pramling Samuelsson, 2012; Lindgren & 
Sparrman, 2003).  

Vidare kan synen på barns språkutveckling i förskolan ses genom ett sociokulturellt 
perspektiv då språket är ett redskap för lärande. Det är viktigt för barnets utveckling 
inom alla områden att de lär sig det svenska språket, oavsett vilket modersmål barnet 
ursprungligen har. Språket blir en viktig del för barnen när de i samspel ska bekanta 
sig med andras erfarenheter. Språket blir ett verktyg när barnen kommunicerar med 
varandra (Strandberg, 2006). Som vårt resultat visar och Bruce (2014) framhåller 
kan inlärningsförmågan, kamratskapet och leken påverkas negativt hos barn med 
språksvårigheter om de inte får det stöd de behöver. Samtidigt ökar språkinlärningen 
hos barnen i när de får leka och samspel med andra. Det kan innebära att barn med 
språkproblem behöver stöd av en vuxen för att bli mer delaktig i leken. I vårt resultat 
synliggörs att nyanlända barn som redan kan sitt modersmål kan vid inlärning av det 
nya språket hamna i en tyst period och det är viktigt för dessa barns språkinlärning 
att personalen på förskolan tar fram rätt material och använder sig utav kroppsspråk 
och teckenstöd för att underlätta för barnet. När förskollärarna arbetar med att ge 
förutsättningar till barnets språkutveckling ser vi en koppling till både det 
kompensatoriska- och det sociokulturella perspektivet (Nilholm, 2007; Säljö, 2014). 

Barnens psykiska och fysiska välmående i förskolan påverkas av att de får en känsla 
av att känna sig välkomna. Betydelse av att välkomnade miljön blir en 
påverkansfaktor till barnens välmående. Enligt Björklid (2005) påverkar miljön 
barnens lärande och när barnen mår bra sker lärandet automatiskt. Även Strandberg 
(2006) beskriver att miljöns betydelse för barnens lärande och att den blir en 
bidragande faktor för barnens proximala utveckling. Vidare skriver Jonsdottir och 
Nyberg (2013) att trygga barn lär sig. Tryggheten behöver finnas till både personal 
och den miljö som barnen vistas i för att de ska kunna utvecklas och lära sig. 
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Strandberg (2006) skriver att barn lättare lär sig i miljöer som uttrycker lärande, som 
vårt resultat visar att i en trygg miljö beskrivs barnen av förskollärarna som trygga. 
Vidare framkommer det vårt resultat att miljön inte passar alla barns individuella 
behov och för att kunna ge förutsättningar till alla de enskilda barnens utveckling och 
lärande. Miljön i förskolan kan ibland uppfattas som ett hinder men också som 
möjligheter, beroende på hur barnen upplever miljön. Lindqvist och Nilholm (2013) 
skriver att om miljön inte är anpassad efter alla barns individuella behov krävs att 
personalen vid förskolan reflekterar över den för att den ska kunna bidra till 
utveckling och lärande. Vårt resultat visar att det viktigt att arbetslagen på förskolan 
diskuterar miljön och funderar över hur den används för att tillgodose barns 
utveckling och deras individuella behov.  

Det förekommer beskrivningar i resultatet om att förskollärarna inte kan hantera alla 
individuella behov och att det finns behov som ligger utanför arbetslagets möjligheter 
att kunna hantera. Det medför att en resurs kan behövas kopplas in för att ge barnet 
bästa möjliga förutsättning till att utvecklas. Brodin och Renblad (2014) och 
Lundqvist och Nilholm (2013) skriver att ett barn som behöver stöd behöver mer tid 
och hjälp av en vuxen för att barnet ska kunna utvecklas i den takt som övriga barn i 
barngruppen utvecklas på. När en resurs tillkommer till arbetslaget kan ansvaret 
frigöras från övrig personal, beroende på hur arbetslaget väljer att arbeta, och istället 
kan fokuset läggas på hela barngruppen. Istället för att hamnat på ett enskilt barn och 
hens behov. Som resultatet visar och som Björck-Åkesson (2014) framhåller är det i 
personalgruppen viktigt av att vara medveten om att det inte går att klara allt själv 
utan att ta den hjälp eller det stöd som finns att få för att kunna ge förutsättningar för 
de enskilda barnens utveckling och lärande. De personer som ska ge stöd till barnet 
behöver kunskap inom flera områden för att kunna tillgodose barnets individuella 
behov. Nilholm (2007) skriver att det kompensatoriska perspektivet handlar om att 
kunna ge hjälp och stöd till barnet om hen behöver det och resultatet visar tydligt att 
förskollärarnas i sitt arbetssätt utgår från detta perspektiv.  

Vidare visar det sig i förskollärarnas beskrivningar att om verksamheten har 
identifierat ett behov som inte ligger inom ramen av vad arbetslaget klarar av finns 
specialpedagoger med kunskap i specialpedagogik att tillgå. En specialpedagog 
kopplas in för att hjälpa arbetslaget att arbeta vidare med de specifika behov som 
identifierats samt att göra en kartläggning av barnet behov. I kartläggningen ingår att 
samspel mellan olika faktorer, miljöfaktorer samt sociala faktorer studeras. Detta 
görs för att få ett helhetsperspektiv på barnets behov. Detta görs för att kunna ge rätt 
stöd till barnet (Björck-Åkesson, 2014). Efter att kartläggningen av barnet är klart 
utvecklas en handlingsplan. Handlingsplanen skrivs för att eventuellt kunna besluta 
om att frigöra en resurs (Brodin & Renblad, 2014). Arbetet med kartläggning och 
handlingsplaner av barnet kan kopplas till det kompensatoriska perspektivet och dess 
arbetssätt (Nilholm, 2007).  

 

6 Diskussion 

I denna avslutande del av studien kommer vi presentera vår resultatdiskussion, 
studiens slutsats, framtida yrkesroll, metoddiskussion samt förslag till fortsatt 



 20 

forskning. I resultatdiskussionen kommer vi att diskutera studiens resultat i 
förhållande till studiens syfte och frågeställningar.  

6.1 Resultatdiskussion 

För att uppfylla studiens syfte har vi utifrån våra frågeställningar undersökt hur 
några förskollärare identifierar de individuella behov som finns i barngruppen. Hur 
förskollärarna beskriver sitt arbete med att frigöra resurser till verksamheten när 
barns individuella behov inte kan tillgodoses inom ramen för förskolans verksamhet, 
samt hur förskollärarna beskriver arbetet med barns individuella utveckling och 
lärande i en gruppverksamhet. 

6.1.1 Individualisering 

Enligt Björck-Åkesson (2014) ska förskolan sträva efter att alla barns individuella 
behov ska tillgodoses, det vill säga barn med eller utan stöd ska ha samma möjlighet 
till utveckling och lärande. Vad det gäller barnens intresse visade det sig i resultatet 
att det kan vara en omöjlighet att hinna tillgodose barnens olika intressen och att det 
blir en utmaning att utgå från barnens olika intressen i planeringen. I läroplan för 
förskolan (Skolverket, 2016) står det att verksamheten ska utgå från barnets 
intressen och behov samt ta till vara och stärka barnens intresse. Läroplanen ger 
uttryck för att förskolan ska utföra något som enligt förskolläraren uppfattas som 
svårt. För att hitta en balans som tillgodoser barnens intressen krävs en 
bakomliggande planering. Denna planering skulle kunna bygga på underlag från 
förskolepersonalens observation och reflektion av de enskilda barnens intresse och 
behov.  

Förskollärarna berättar att det är oftast samma barn som blir uppmärksammade och 
för att försöka att motverka att barn blir åsidosatta arbetar förskollärarna efter de 
förutsättningar de har. Doverborg m.fl. (2013) skriver att barnantalet i förskolan har 
ökat och att det har medfört att det blir svårt att tillgodose barns individuella behov. 
Om problematiken att barn blir åsidosatta i barngruppen redan finns, kommer dessa 
barn inte få det stöd som behövs för deras individuella utveckling. Björck-Åkesson 
(2014) menar att de barn som hamnar i bakgrunden för att de inte visar tydliga 
tecken på behovet av ett individuellt stöd behöver identifieras. Enligt Björck-Åkesson 
kan ett individuellt behov vara mer stöd i vardagen. Om dessa barn inte prioriteras 
kan det resultera i att barnets behov av stöd kan växa med tiden och att det dessutom 
kan leda till en icke gynnsam utveckling för barnet. 

Utifrån resultatet kan vi se att personalbrist och upplevelsen av tidsbrist är 
påverkansfaktorer som bidra till att dagen blir svårplanerad. Det är inte bara i vår 
studie som detta uppmärksammas. Lutz (2013) tar upp att personaltätheten kan vara 
av avgörande betydelse för att tillgodose barns individuella behov. När 
personalstyrkan minskas kan barn glömmas bort och risken att inte bli behandlade 
som enskilda individer ökar då barnet blir en i mängden och anpassningen av 
verksamheten blir generell (Brodin & Lindstrand, 2008). Resultatet visar att barn 
som är i behov av stöd oftast behöver mer tid och hjälp av vuxna för att kunna klara 
av att vistas i förskolan. Brodin och Renblad (2014) skriver att vuxna behöver finnas 
för barnet, genom att ge stöd och hjälp för att barnet ska klara av att vara i förskolan. 
När den ordinarie personalstyrkan ska finnas till för de barn som kan behöva extra 
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stöd, måste övriga barns behov nedprioriteras. Det framkommer i förskollärarnas 
beskrivningar att det ofta sker avvägningar om vad som gynnar hela barngruppen 
bäst men vad som än väljs så blir det alltid några barn som blir drabbade. Björck-
Åkesson (2014) skriver att vid avvägningar i barngruppen är det viktigt att arbetslaget 
söker den hjälp de behöver för barnens skull. En återkoppling till vårt resultat är när 
en förskollärare uttrycker: ”Man kan inte klara allt själv och det är professionellt att 
ta emot hjälp och erkänna för sig själv att jag har nått mitt tak”. Lindqvist och 
Nilholm (2013) skriver att när en resurs eller annan hjälp tillkommer till arbetslaget, 
frigörs ansvaret från de barn som behöver stöd och arbetslaget kan lägga fokus på 
hela barngruppen.  

Resultatet visar även att förskolepersonal efterfrågar kompetensutveckling för att 
kunna tillgodose barns individuella behov. När det kommer till kompetensen 
personalen besitter menar Lutz (2013) att barn som behöver få sitt individuella behov 
tillgodosett kan få det om personalen är kompetenta och har en bra pedagogisk 
verksamhet. Även Björck-Åkesson (2014) lyfter att barn som behöver stöd i sin 
vistelse på förskolan behöver personal som besitter kunskaper för att underlätta och 
ge rätt stöd till dessa barn. 

6.1.2 Arbetet kring resurser i förskolan 

Enligt förskollärarna är det viktigt att rätt resurser finns att tillgå för barnens 
individuella behov och när resurserna tillkommer till arbetslaget blir det en mer 
positiv inställning till att kunna individualisera verksamheten. Resultatet visar även 
att möjligheten till att frigöra resurser inte finns, detta beroende på att bristen på 
kompetent personal är stor och att det inte alltid finns någon resurs att tillgå. Vi får 
känslan av att ekvationen kring att frigöra en resurs inte riktigt går ihop då 
litteraturen som till exempel Brodin och Renblad (2014) tar upp, att handlingsplaner 
skrivs för att kunna frigöra en resurs. Hur ska då förskolan kunna individanpassa en 
verksamhet när personalen inte får de stöd som efterfrågas? Det blir ett dilemma då 
de också ska följa läroplan för förskolan (Skolverket, 2016) som säger att 
”Verksamheten ska anpassas till alla barn i förskolan. Barn som tillfälligt eller 
varaktigt behöver mer stöd och stimulans än andra ska få detta stöd […]” (s.5). 
Studiens resultat visar att de förskolor som medverkat i studien någon gång har blivit 
nekade resurs trots att den utarbetade handlingsplanen påvisar att en resurs behövs 
till det aktuella barnet.  

Resultatet visar även att när en resurs ska frigöras finns specialpedagog till hjälp. 
Men när det gäller barn som har språkproblem är det en logoped som behövs för att 
ge material för att underlätta för barnet. Det förekommer inget samarbete mellan 
förskola och logoped idag. Detta medför enligt en förskollärare att samverkan mellan 
förskola och vårdnadshavare måste fungera, så barnen ges rätt stöd och att de får det 
material som behövs i förskolan för att stödja deras behov. Enligt resultatet är 
språket en stor påverkansfaktor för barnens lärande och utveckling. Bruce (2014) 
poängterar att inlärningsförmågan kan påverkas om barnet har en språkstörning. 
Detta kan även medföra att barn med språkproblem kan hamna utanför barngruppen 
och att barnets behov av ytterligare stöd kan vidgas till andra områden om inte 
behovet tillgodoses i tid. Strandberg (2006) menar att språket blir barnets verktyg för 
att kunna möta fler erfarenheter i samspel med andra. I förskolorna i studien finns 
det idag barn med språkproblem, hur kommer det sig att samarbetet mellan förskola 
och logoped inte förekommer? Då språkproblem är vanliga fenomen inom förskolan 
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är detta något som skulle kunna utvecklas för att förbättra för barn med särskilda 
behov av språkstöd.   

6.1.3 Reflektionens betydelse för en anpassad verksamhet 

Det som framkom av resultatet var att reflektionstiden är viktig för att kunna ha en 
fungerande verksamhet. Efterfrågan av reflektionstiden har personalen lyft med 
cheferna men det beviljas enligt förskollärarna sällan utökad reflektionstid. Det 
framkommer i Läroplan för förskolan (Skolverket, 2016) att barnen ska få möjlighet 
till att samtala och reflektera för att erövra och söka nya kunskaper. Om 
förskolepersonalen i förskolan ska kunna ge barnen denna möjlighet, borde det 
finnas mer utrymme till att personalen ska kunna gå ifrån och reflektera tillsammans 
med ett eller flera barn. Förskollärarna nämner inte i sina svar att reflektionen sker i 
samspel med barnen, utan det som visas är att reflektion sker om barnen. 
Reflektionstiden kanske inte blir prioriterad då verksamheten är ansträngd på grund 
av personalbrist och andra påverkansfaktorer men det kan även vara ett medvetet val 
som förskollärarna gör angående vad reflektioner används till.  

Samtliga förskollärare i studien poängterar att reflektionerna bidrar till den 
pedagogiska dokumentationen. Förskollärarna menar att pedagogisk dokumentation 
används på förskolorna men de är överens om att även om det förekommer finns inte 
alltid tid att slutföra den, som de själva önskat. Håkansson (2013) lyfter att arbetet 
med pedagogisk dokumentation behöver ske vardagligt för att arbetet ska få en effekt, 
att det ska ske naturligt i vardagen tillsammans med arbetslaget eller barnen. Om det 
som det beskrivs på en av förskolorna saknas personal finns det ingen möjlighet till 
reflektion. Palla (2011) menar att när barngruppen är stor i jämförelse med antal 
personal blir det en utmaning för personalen att kunna få tid till att reflektera.  

Resultatet visar att reflektion kan medföra att arbetslaget får en förståelse för hur de 
barn som vistas i en viss miljö ges möjligheter till utveckling, lärande och lek. Detta 
kan medföra att miljön blir fokus vid nästa reflektionstillfälle, vilket kan leda till en 
mer passande utformning för barnen. Av resultatet framkom att miljön är en 
påverkansfaktor när det kommer till att anpassa verksamheter för barns individuella 
behov. Björklid (2005) skriver att miljön påverkar barns utveckling och lärande, detta 
medför att förskolepersonalen måste reflekteras över hur miljön påverkar de enskilda 
barnen och deras individuella behov. När det kommer till barns utveckling och 
lärande bidrar miljön för att barn ska kunna utvecklas. Det som framkom av 
resultatet är att den fysiska miljön hamnade i fokus, som exempel är hur 
avdelningarna är uppbyggda och vad för material som finns. Enligt Björck-Åkesson 
(2014) är det viktigt att beakta både den fysiska miljön och den sociala miljön. I 
svaren hade respondenterna den fysiska miljön i fokus. Vår tolkning är att 
inriktningen i vår intervjufråga påverkade detta. Hade vi ställt mer öppna frågor hade 
svaren kanske blivit annorlunda och vi fått andra svar.  

Lutz (2013) beskriver förskollärares erfarenheter av förändringar av personaltätheten 
över tid och att barngruppens storlek har förändrats. Barngruppen har blivit större 
och personaltätheten minskat, något som även framträder i förskollärarnas 
beskrivningar i vårt resultat. När personalstyrkan var högre på antalet barn menade 
förskolläraren att de problem som sker i barngruppen idag kanske inte skulle vara ett 
problem om personalstyrkan var större. Lutz menar att personaltätheten kan vara av 
avgörande betydelse för att skapa förutsättningar till att kunna individanpassa i 
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förskolan. Palla (2011) skriver att andelen utbildad personal har minskat och att 
antalet barn i förskolan har ökat. För personalen i förskolan kan det bli en utmaning 
att få till en kvalitativ vardag med de förutsättningarna som finns. I vårt resultat 
beskriver förskollärarna utmaningen att arbeta med att individualisera arbetet i 
vardagen i barngruppen utifrån den personaltäthet som finns. Brodin och Lindstrand 
(2008) anser att personaltätheten är en påverkansfaktor till i vilken utsträckning som 
barnet behandlas som en individ eller en i gruppen.  

6.2 Slutsats 

Studiens slutsats är att förskollärarna identifierar individuella behov i barngruppen 
genom att reflektera, dokumentera och kommunicerar med varandra i arbetslaget. I 
en individanpassad verksamhet arbetar förskollärarna med barns utveckling och 
lärande genom att dela in barngruppen i mindre grupper. Detta gör förskollärarna för 
att kunna möjliggöra för barns individuella behov och intressen. I en individanpassad 
förskolemiljö finns hinder som upplevs svåra. Förskollärarna är eniga om vilka 
hinder som finns, men arbetar utifrån de förutsättningar som de har. Utifrån 
förutsättningarna anpassar förskollärarna verksamheten efter barns individuella 
behov. Om behov ligger utanför förskolans ramar är förskollärarna angelägna om att 
få stöd i sitt arbete. Förskollärarna kan ansöka om en resurs och arbetet med att 
frigöra en resurs blir nästa steg. Innan en resurs kan kopplas in ska ett förarbete 
göras. Första steget är att få ett godkännande av vårdnadshavarna, nästa blir att 
koppla in en specialpedagog. En handlingsplan skrivs fram och handlingsplanen 
skickas till förskolechefen som tar ett beslut. 

6.3 Framtida yrkesroll 

Av studien framkom att det fanns visionen om att individanpassa arbetet i förskolans 
verksamhet och att förskollärarna arbetar efter sina egna förutsättningar för att 
uppnå det. Det framkom även att olika hinder i vardagen som personal-, kompetens- 
och tidsbrist kunde försvåra förutsättningarna till en individanpassad verksamhet. 
Studien har gett oss insikt för vår framtida yrkesroll och en generell inställning till att 
det finns möjlighet att individanpassa verksamheten trots att hinder kan uppstå. Vi 
kan inte påverka det negativa som i förskolans fall kan vara enligt respondenterna 
personalbrist och tidsbrist men vi måste komma ihåg att det är vi, som i vår framtida 
yrkesroll ska klara av att driva förskolan framåt. Kompetensutveckling efterfrågas och 
vi är överens om att efterfrågan om mer kompetensutveckling bör drivas vidare. Vi 
anser att kompetensutveckling är viktig för att kunna tillgodose alla barns 
individuella behov. Genom den kompetensutveckling som personalen på förskolan 
får så kan det resultera i att arbetslaget får mer erfarenheter kring barns individuella 
behov.  

6.4 Metoddiskussion 

I studien användes en kvalitativ metod med semistrukturerade intervjuer, det för att 
få en fördjupad förståelse för förskollärarnas arbetssätt och skapa utrymme för 
eventuella följdfrågor. Metoden möjliggjorde att insamlad data resulterade i svar 
relaterade till forskningsfrågorna (Bryman, 2011). På grund av tidsramen valdes 
enbart en metod. Om möjligheten funnits att använda två metoder hade 
observationer kunnat utgöra en del av studien.  



 24 

Vi tror inte att resultatet påverkades av att några av respondenterna arbetade på 
samma förskola då de tankar som de fört fram är deras egna. Den egna praktiken kan 
uppfattas på olika sätt av olika medarbetare. Intervjuerna genomfördes på platser 
som förskollärarna själva valde. Samtliga platser låg avsides och i lugna miljöer. 
Intervjuerna spelades in, vilket kan ha påverkat förskollärarnas bekvämlighet med att 
kunna tala mer öppet. En annan aspekt till att respondenterna kunde tala mer öppet 
var att ett missivbrev skickades ut. Det medförde att de redan innan intervjutillfället 
hade bekantat sig med studiens syfte och de etiska principerna (Bryman, 2011). 

6.5 Förslag till fortsatt forskning 

En intressant fråga för fortsatt forskning skulle kunna vara att få ta del av 
vårdnadshavarnas perspektiv på hur förskolan anpassar verksamheten utifrån det 
egna barnets individuella behov. Detta för att få en inblick i hur vårdnadshavarna 
uppfattar förskolans arbete och hur involverade vårdnadshavarna är i förskolans 
vardag. Vidare skulle det vara intressant att undersöka hur mycket information som 
ges till vårdnadshavarna samt vilket inflytande vårdnadshavarna har gällande 
resurstillgång.   
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Bilaga 1 
 

Hej!  

Vi är två förskollärarstudenter som studerar termin sju på förskollärarutbildningen 
på Mälardalens högskola. Vi ska nu påbörja vårt självständiga arbete, som handlar 
om hur förskollärare arbetar med att tillgodose barns behov i förskolan. Syftet med 
studien är att undersöka hur förskollärare anpassar förskolans verksamhet utifrån 
barns individuella behov i förskolan. Vi hoppas att du vill delta i vår studie. Ett 
deltagande innebär att du kommer att bli kontaktad utav oss och får då svara på om 
du vill delta i vår studie eller ej. Tackar du ja så kommer vi att planera in en intervju 
som har beräknas att ta ca 30 minuter och intervjun kommer att spelas in, det 
inspelade materialet kommer att raderas efter att studien blivit godkänd. Studien 
kommer att publiceras på databasen Diva.  

Vi kommer att beakta Vetenskapsrådets (2017) forskningsetiska regler som gäller för 
samhällsvetenskaplig forskning. Det betyder att alla uppgifter kommer att behandlas 
konfidentiellt, då inga namn i undersökningen kommer att nämnas eller kunna 
identifieras. Kommun, område och namnet på förskolan kommer inte heller nämnas 
vid namn i vår uppsats. Ditt deltagande i studien är frivillig och du har möjlighet att 
närsomhelst avbryta din medverkan.  

 

Om du har några frågor är du välkommen att kontakta oss.  

 

 

Med vänliga hälsningar, 
 
Linn Hademalm & Malin Pesonen 

 

 

Kontaktinformation:  

Student: Linn Hademalm                                        Student: Malin Pesonen  
E-post: lhm15005@student.mdh.se                     E-post: mpn15016@student.mdh.se  

Handledare: Tuula Vuorinen  
E-post: tuula.vuorinen@mdh.se  
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Bilaga 2 
Intervjuguide 

Informera om:  

• Konfidentialitetskravet, (kommer inte att framgå vem respondenten är, även 
arbetsplats, orter osv.).  
• Det är okej för informanten att hoppa över frågor eller avsluta intervjun om denne 
så önskar. 

Intervjufrågor till förskollärare 

1. Kan du beskriva hur barngruppen ser ut idag? 

 

2. Vilka behov ser ni i barngruppen? 

 

3. Finns det behov som du tycker är svåra att tillgodose? 

 

4. Hur arbetar du med att försöka tillgodose dem behoven du identifiera som 

svåra? 

 
5. Finns det någon problematik kring att ett barn behöver en anpassad 

verksamhet?  

  

6. Hur arbetar ni för att alla barn ska få samma förutsättningar till utveckling och 

lärande?   

 

7. Känner du att barn kan bli åsidosatta när det finns många individuella behov 

att tillgodose i barngruppen?  

 

8. Vilka hinder finns kring arbetet med att tillgodose alla barns individuella 

behov? 

 
9. Har du identifierat ett behov av extra resurs? Vilka resurser har du identifierat 

och hur arbetar du för att få tillgång till dem?  

 

10. När anser du att ett barn är i behov av stöd? 

 
11. Har ni idag barn som är i behov av stöd? 

-Anser du att verksamheten är anpassad för barnet/barngruppen? På 
vilket sätt? 

 
12. Beskriv din drömverksamhet som är anpassad till alla barn där inkludering av 

barn i behov av stöd finns! 

 

13. Ålder? 

yrkeserfarenhet? 

utbildning? 


