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Syftet med denna studie var att undersöka hur det enskilda barnets olika behov synliggörs och 

tillgodoses i praktiken inom ramen för förskolans verksamhet, samt vilka strategier och 

metoder förskollärarna anser att det finns i verksamheten för att se samt tillgodose barns olika 

behov. Studien är kvalitativ där åtta förskollärare intervjuades i syfte att få en djupare 

förståelse för deras perspektiv, samt hur de arbetar med att synliggöra och tillgodose de 

individuella behov som finns i barngruppen. Resultatet visade att många av de intervjuade 

förskollärarna ansåg att det är svårt att hinna se alla barn varje dag. Vidare visade resultatet att 

de flesta av förskollärarna hade olika metoder och strategier.  Detta för att försöka hinna 

synliggöra och tillgodose barns skilda behov i förskolans verksamhet. Slutsatser ifrån vår 

studie är att verksamma pedagoger i förskolan behöver göra det bästa av situationen, se 

möjligheter, vara flexibla och hitta fungerande metoder och strategier för att synliggöra och 

tillgodose barns skilda behov i det vardagliga arbetet. 
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1. Inledning 

I Läroplanen för förskolan(Utbildningsdepartementet, 2010) beskrivs de 

gemensamma strävansmålen som alla förskolor ska arbeta efter. Ett sådant 

strävansmål är att alla barn på förskolan tillsammans ska ges möjlighet till ett 

lustfyllt lärande. Samtidigt har de rätt att få sina individuella behov tillgodosedda. 

Med andra ord ska den pedagogiska verksamheten på förskolan både anpassas efter 

individernas behov och utformas efter de behov barngruppen har i stort 

(Utbildningsdepartementet; Johansson & Pramling Samuelsson, 2003).  

Under vår praktik har vi dock uppmärksammat att det finns vissa svårigheter med att 

realisera detta dubbla uppdrag i praktiken, inte minst när det kommer till att varje 

barns behov att bli sett och uppmärksammat. I en barngrupp finns det en mängd 

olika behov både i gruppen samt hos individerna som ska tas hänsyn till och 

respekteras av verksamma pedagoger menar Björck-Åkesson (2009). Ett exempel på 

ett sådant behov kan vara barn som kräver mycket uppmärksamhet av olika 

anledningar. Ett annat behov kan vara ett barn som behöver extra kärlek eller stöd i 

form av närhet då barnet exempelvis har det jobbigt hemma. Det kan också vara 

problem i verksamheten som orsakar ett beteende vilket kan ses som ett problem hos 

verksamma pedagoger, då barnet kanske inte lyssnar.  Att kunna ta hänsyn och 

anpassa verksamheten så att den passar en hel barngrupp, kan vara problematiskt då 

det finns påverkande aspekter som tar tid från barngruppen. Detta behöver göras för 

att verksamheten ska fungera, såsom måltider, blöjbyten, planeringstid bland annat. 

Att varje barn ska ses och uppmärksammas utifrån sina unika behov, är även en 

förutsättning för att barnen ska kunna utvecklas utifrån sina egna förutsättningar 

(Björck-Åkesson).  

Johansson och Pramling Samuelsson (2003) belyser det dilemma som enligt dem kan 

uppstå, då förskollärare hela tiden måste ta hänsyn till det enskilda barnets behov 

och samtidigt ha hela barngruppens behov i åtanke.  Vad går till exempel först, 

individens eller gruppers behov? Dilemmat om hur förskollärare bör förhålla sig till 

individen, kontra barngruppen är något som även uppmärksammas i sociala medier. 

Till exempel finns en oro bland både verksamma pedagoger och föräldrar över hur 

barnens olika behov synliggörs och tillgodoses, när barngrupperna växer och 

personaltätheten blir lägre. Vi ta reda på hur åtta förskollärare resonerar kring 

eventuella svårigheter kring att uppmärksamma barns skilda behov. En annan oro 

som finns är på sociala medier där föräldrar och förskollärare är oroliga för 

förskolans kvalité för att barn ska få möjlighet att bli sedda och hörda efter barnets 

egna förutsättningar (Eriksson, 2009; gp, uå & Barnverket, uå). Arbetet med att alla 

barn ska bli sedda, hörda och samtidigt få sina skilda behov tillgodosedda är en del i 

barns utveckling och en del i det livslånga lärandet. Därför vill vi ta reda på hur 

förskollärare resonerar och arbetar med barns skilda behov, då det är en stor del av 

förskolans verksamhet. Barnen som vistas i förskolans verksamhet är 

utgångspunkten i pedagogens arbete (Utbildningsdepartementet, 2010). Förskolan är 

inte längre en barnpassning, utan ska vara en start och lägga grunden för det som 

komma skall senare i barnets liv (Björck-Åkesson, 2009).  Vår förhoppning med 

denna studie är att väcka en tankeprocess hos verksamma pedagoger i förskolan 

gällande betydelsen av att synliggöra och tillgodose barns skilda behov för utveckling 

och lärande.  
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Barns behov av att bli sedda och hörda i förskolan påverkar barns lust till utforska sin 

omvärld på förskolan. Vi fick oss en tankeställare när vi hörde citatet ”när slutar 

barns ögon att tindra?” och väckte många tankar hos oss för när slutar barns ögon att 

tindra? Handlar det om att barn behöver känna lustfylldhet, bli sedda eller hörda av 

sina vänner och verksamma pedagoger på förskolan? Vi tänker att om barns skilda 

behov i förskolan synliggörs och tillgodoses genom att ta tillvara på barns olikheter 

kanske barns ögon fortsätter att tindra vilket kanske kan påverka barns utveckling 

och lärande positivt. 

1.1 Syfte och frågeställning 

Syftet med denna studie är att undersöka hur ett mindre antal förskollärare resonerar 

kring arbetet med att synliggöra och tillgodose barns skilda behov, inom ramen för 

förskolans verksamhet. Vi vill samtidigt ta reda på vilka strategier och metoder som 

förskollärare anser att det finns i verksamheten, för att realisera ett sådant arbete. 

Följande forskningsfrågor har formulerats:  

– Hur tänker förskollärarna kring uppdraget att synliggöra barns skilda behov inom 

ramen för förskolans verksamhet?  

– Hur resonerar förskollärare kring de strategier och metoder de använder för att 

tillgodose barns skilda behov i verksamheten? 

– Vilka utmaningar upplever förskollärarna att de stöter på när det kommer till att 

synliggöra och tillgodose barns skilda behov? 

 

1.2 Begreppsförklaring   
Barns behov innefattar en mängd aspekter som omvårdnad, emotionella, fysiska och 

psykiska aspekter (Bärmark, 2010;NEO, 2004). De behov vi vill uppmärksamma och 

som även denna studie bygger på, är i första hand barns behov av att bli sedda och få 

den uppmärksamhet barnen behöver för att kunna utvecklas under sin förskoletid 

(Jonstoij, 2000). När barn får uppleva känslan av att bli sedda och hörda skapas goda 

förutsättningar för utveckling och lärande. Genom att arbeta för att alla barn ska bli 

sedda och hörda, skapas i sin tur förutsättningar för pedagogerna att synliggöra samt 

tillgodose de olika behov som finns i barngruppen (Björck-Åkesson, 2009 & Frelin, 

2012). Läroplanen för förskolan (Utbildningsdepartementet, 2010) anser att 

förskollärare bör se alla individer i en barngrupp för att på så sätt kunna skapa rätt 

förutsättningar utifrån individens kapacitet. 

I fortsättningen kommer orden ”pedagoger” och ”förskollärare” att användas 

synonymt i denna studie.  

I denna studie kommer orden ”skilda” och ”olika” att användas synonymt.  

 

1.3 Disposition  
I studiens andra kapitel består av en forskningsbakgrund där vi tar upp relevant 

forskning, översiktslitteratur och teoretisk bakgrund. I tredje kapitlet som är metod 

del beskrivs forskningsstrategi och design, datasamlingsmetod, urval, genomförande, 

etiska principer, tillförlitlighet och slutligen databearbetning och analysförfarande. 

Kapitel fyra presenteras i form av sex olika teman utifrån insamlat data. Kapitel fem 

består av analys kopplat till våra forskningsfrågor och relevant forskning. Kapitel sex 
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är en diskussion kring det som tagits upp i analysdelen. Avslutningsvis presenteras 

vår slutsats och ett förslag till fortsatt forskning.  

2. Forskningsbakgrund  
I detta avsnitt kommer relevant forskning, teoretisk utgångspunkt och förskolans 
styrdokument att behandlas. Först kommer Läroplanen för förskolan att presenteras 
med särskilt fokus på uppmärksammandet av barns skilda behov då det är ett 
styrdokument som alla förskolor runt om i Sverige ska arbeta efter för att nå de 
strävansmål. Sedan följer en litteraturgenomgång där relevant litteratur kommer att 
belysas kring barns skilda behov i förskolan. Forskningsbakgrunden kommer att 
avlutas med tidigare forskning som gjorts kring vårt valda ämne. För att hitta 
relevant forskning har vi använt oss av databasen ERIC och DiVA.   

2.1 Läroplanen för förskolan  
Läroplanen för förskolan (Utbildningsdepartementet, 2010) betonar att alla barn har 
rätt att få sina behov tillgodosedda, samt att barnen ska känna sig meningsfulla och 
stimulerade i sitt lärande. Några aspekter som belyses är att verksamheten ska 
erbjuda en lärorik, trygg, rolig samt stimulerande miljö där alla barns olika behov och 
intressen tas tillvara. Något som även framkommer i förskolans läroplan är att 
verksamheten ska utformas efter de olika behov och intressen som finns i 
barngruppen, oavsett om det är gruppens eller individens behov. För att barnen ska 
känna delaktighet samt tilltro till sin egen förmåga, belyser läroplanen vikten av att 
verksamheten bör utgår från det enskilda barnets förutsättningar. Oavsett om ett 
behov är varaktigt eller tillfälligt ska detta tillgodoses och som pedagog ska man 
skapa förutsättningar som underlättar vardagens svårigheter för barnet.  För att det 
enskilda barnets behov och förutsättningar ska kunna tillgodoses bör verksamma 
pedagoger forma verksamheten efter det enskilda barnet samt barngruppen. 
Verksamheten bör därför anpassas till alla barn som vistas i förskolan och ge det 
stöd, stimulans och utmaning barnet behöver för att utveckla nya färdigheter. I en 
verksamhet finns det olika barn, som alla har olika behov vilket bör respekteras och 
hanteras. En annan viktig aspekt som Läroplanen för förskolan lyfter fram, är att 
miljön ska vara inspirerande och utmanande, där miljön lockar till nyfikenhet och att 
vilja utforska samt söka efter nya svar och lösningar.  Förskolans miljö bör därför 
även vara tillåtande och inspirera till lek (Utbildningsdepartementet, 2010).  
 
I Läroplanen för förskolan (Utbildningsdepartementet, 2010) lyfts pedagogen fram 
som en viktig del när det gäller att skapa försättningar och möjligheter, för att alla 
barn ska få samma möjligheter att utvecklas samt lära efter sin egen kapacitet. 
Arbetslaget bör därför hitta ett gott samspel och samarbete med både barn och 
vårdnadshavare, för att vistelsen ska bli trivsam och positiv.  Alla verksamma 
pedagoger i förskolan ska verka för att alla barn ska få möjlighet till stöttning, 
utmaning samtidigt få verktyg för att övervinna eventuella svårigheter. Det är även 
viktigt att pedagogerna tillsammans i arbetslaget stävar efter att främja barnens 
lärande och utveckling. Reflektion, utvärdering, dokumentation och observationer är 
viktigt för att synliggöra och anpassa verksamheten utifrån barnen. I förskolans 
verksamhet ska varje barn få uppleva möten med vuxna som engagerar sig, ser 
individens möjligheter. Verksamheten bör vara anpassad efter det enskilda barnet, 
men även barngruppens behov. Pedagogens förhållningsätt är viktigt eftersom det 
påverkar samspelet mellan barn - vuxna, barn – barn och vuxna – vuxna. Här ska 
pedagogerna vägleda barnen i deras val och vistelse på förskolan, där barngruppen är 
en viktig resurs och en aktiv del i utvecklingen och lärandet 
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(Utbildningsdepartementet, 2010).  
 

2.2 Översiktslitteratur 

2.2.1 Det enskilda barnet och barngrupps olika behov  
Enligt Björck-Åkesson (2009) är förskolan starten på det livslåga lärandet, därför är 
det viktigt att barnets behov synliggörs och tillgodoses. Det enskilda barnet ska få den 
stöttning, utmaning samt de förutsättningar som behövs oavsett om det är kortvariga 
eller långvariga behov och insatser. Det inte finns några självklara metoder eller 
strategier för att se samt tillgodose de olika behoven som kan finnas i en barngrupp, 
utan det är individuellt. I en barngrupp finns det många olika behov och intressen 
som bör synliggöras för att kunna skapa förutsättningar, för att kunna tillgodose 
barns skilda behov och intressen. Både barngruppen och det enskilda barnet ska få 
möjlighet att vistas i en tillåtande, inspirerande, trygg, lärorik, stimulerande och 
meningsfull verksamhet menar Björck-Åkesson.  

2.2.2 Pedagogen 

Som pedagog i förskolans verksamhet är det viktigt att respektera och skapa 
förutsättningar för varje individ, för att alla barn ska få samma möjligheter att 
utvecklas och lära belyser Björck-Åkesson (2009).  Alla barn har likheter och 
olikheter, vilket man som pedagog ska ta hänsyn till när man utformar verksamheten. 
Därför ställs det krav på alla verksamma pedagoger att kunna utforma verksamheten 
utifrån det behov och intressen, som det enskilda barnet samt barngruppen har. Hon 
menar vidare att för att kunna skapa bra förutsättningar för alla barn i barngruppen. 
Är det viktigt att pedagogerna är närvarande, lyhörda, engagerade och har en 
kompetens som kan omsättas i praktiken. Dessa egenskaper hos en pedagog krävs 
också för att kunna ge barnen en god pedagogisk verksamhet (Björck-Åkesson, 
2009).  

Brodin och Lindstrand (2008) hävdar att personaltätheten och pedagogers strategier 
och metoder, påverkar om man utgår från det enskilda barnet eller barngruppens 
behov. Förskolans miljö, arbetssätt och förhållningsätt är aspekter som påverkar 
verksamheten. Om pedagoger hinner se och lyssna på det enskilda barnet eller 
barngruppens behov menar Brodin och Lindstrand när det är stora barngrupper och 
lite personal. 

I likhet tar Eriksson (2009) även upp att personaltäthet, barngruppens storlek och 
pedagogers inställning samt kunskaper är faktorer som påverkar hur barnens behov 
synliggörs och tillgodoses i verksamheten. Genomtänkta arbetslag där pedagoger har 
en likande barnsyn och förhållningsätt där arbetslaget reflekterar tillsammans över 
sitt arbete, är en förutsättning för att kunna möta varje barn utifrån barnens skilda 
behov.  Det är viktigt att verksamma pedagoger i förskolan har en stor kompetens, 
både hur barns utvecklas men samtidigt kunskaper om den pedagogiska 
verksamheten, för att hitta sin egen barnsyn och yrkesidentitet.  

Frelin (2012) menar att en annan förutsättning för att kunna synliggöra och 
tillgodose barns skilda behov, är att pedagogerna i förskola behöver vara flexibla inför 
barns olikheter. För att samtidigt kunna skapa en meningsfull verksamhet, som utgår 
från de olika individerna. Det krävs att pedagogerna är lyhörda, samt öppna för vad 
barnen intresserar sig för. På så sätt kan verksamheten bli lustfylld och meningsfull 
för alla barn som vistas där (Frelin, 2012).  
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2.2.3 Miljö   
Sandberg (2008) betonar vikten av att skapa bra förutsättningar för utvecklig och 
lärande utifrån individens kapacitet. Det viktigt att miljön är anpassad efter de 
olikheter som kan finnas i en barngrupp. I likhet med Sandberg menar även 
Sandberg och Vuorinen (2008) på att i varje miljö utvecklas olika färdigheter och 
beteende, så länge verksamheten är anpassad efter barnen. Om barnen inte kan 
samspela med varandra i förskolans miljöer, missgynnas barnen istället för att 
stimuleras, eftersom miljön utgör en stor del av vardagen. Miljön bör vara utformad 
efter barnen samt deras behov och intressen (Sandberg, 2008). Även Björck-Åkesson 
(2009) lyfter fram att miljön bör vara föränderlig, eftersom barns behov och 
intressen ser olika ut då alla barn är egna individer.  I likhet med Björck-Åkesson 
menar Brodin och Lindstrand (2008) att miljön har en stor betydelse för hur barnen 
utvecklas. Därför anser Brodin och Lindstrand att miljön ska vara tillåtande och 
anpassad efter den aktuella barngruppen, för att barnen ska utvecklas efter sina egna 
förmågor. Även Karlsson (2008) lyfter fram att miljöns utformning påverkar barnets 
utveckling, men att det finns andra påverkande faktorer som spelar in. Det som kan 
påverka miljöns utformning utöver barnet är ekonomin, antal rum, material, 
förskolans storlek, uppläggning av aktiviteter. Genom dessa faktorer måste man göra 
de bästa av genom att skapa goda miljöer utifrån barngruppen. 

2.2.4 Relationer  
Relationer har en stor inverkan på barns utveckling och lärande genom nära 
relationer, är det lättare att uppmärksamma och tillgodose det enskilda barnets 
behov menar Frelin (2012). Goda relationer mellan pedagog – barn skapar goda 
förutsättningar till att ge barnet rätt stötning, hjälp och utmaning i verksamheten.   

På likande sätt belyser Sandberg (2008) vikten av bra barnrelationer, genom att 
barnen kan samspela med andra barn känner de sig värdefulla, behövda samt 
lustfyllda.  I likhet med Frelin (2012) och Sandberg (2008) betonar även Karlsson 
(2008) att barn behöver ha barnrelationer. Där de kan samspela för att känna att 
verksamheten är lustfylld, för att bidra till att barnets behov tillgodoses av att känna 
sig behövd.  

Frelin (2012) trycker även på goda relationer mellan barnen, men även goda 
relationer pedagog och barn. Detta för att kunna se hur barnen fungerar och 
samspelar i olika sammanhang.  En pedagog blir först professionell, när han eller hon 
har så goda relationer med det enskilda barnet, att pedagogen vet när den ska avvakta 
eller ingripa i en situation. Hon trycker även på vikten av trygghet, eftersom trygghet 
bidrar till att barnen vågar testa sig fram och utforska där det är okej att misslyckas 
och lyckas.  

2.2.5 Observation  

Sandberg och Norling (2009) menar att det inte finns några självklara metoder eller 

strategier som fungerar i alla barngrupper, för att synliggöra eller tillgodose barns 

skilda behov. Utan det är individuellt beroende på det enskilda barnets behov, 

intressen, utmaning eller svårigheter. För att hitta strategier eller metoder som 

fungerar i en barngrupp att det kan krävas observation, lyhördhet, närvaro. Detta för 

att pedagogen då kan studera det enskilda barnets behov och intressen. Genom 

observationer kan pedagoger synliggöra barnets styrkor och svagheter. För att sedan 

skapa goda förutsättningar för individen genom stöttning, utmaning och stärka 

barnet i utvecklingen (Sandberg & Norling, 2009).  
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Om man inte synliggör barnens behov och intressen, hävdar Jonstoij (2000) kan 

ingen förändring ske vilket hämmar barnet och barngruppen eftersom 

förutsättningarna inte är lika anpassade efter barns skilda behov. Enligt Åberg och 

Lenz Taguchi (2005) innebär observationer, att pedagogerna skapar en medvetenhet 

och samlar sina iakttagelser av vad pedagogerna sett och hört.  

 

2.2.6 Pedagogisk dokumentation  

Den pedagogiska dokumentationen är ett viktigt verktyg anser Åberg och Lenz 

Taguchi (2005), för att kunna uppmärksamma och synliggöra barns olikheter. 

Dokumentation skapar även möjligheter att skapa goda förutsättningar, där 

lyhördhet och närvarande pedagoger är A och O. Pedagogisk dokumentation visar 

hur och vad barnen intresserar sig av, vilka tankar ett barn har och vart barnen 

befinner sig i sin lärandeprocess. Dokumentation innebär att man synliggör själva 

lärande processen genom det man sett och hört (Åberg & Lenz Taguchi, 2005).  

Jonstoij (2000) menar att pedagogisk dokumentation är även ett verktyg, för att få 

syn på sin egen yrkesroll och det gemensamma arbetet. Pedagogisk dokumentation är 

ett bra verktyg för att synliggöring för att kunna förstå, förändra och förbättra den 

verksamheten efter barnens behov.  

 

2.3 Tidigare forskning 
 
2.3.1 Med blicken på barnet  
Med blicken på barnet (2011) är en avhandling skriven av Palla. Syftet med 
avhandlingen var att synliggöra hur barns olika behov och beteende hanteras, samt 
hur de tillgodoses i förskolan. Metoden som användes var diskursanalys, där 
forskaren har deltagit under samtal med pedagoger och specialpedagoger, för att 
sedan använda sig av samtalsanalyser. Bakgrunden till avhandlingen var att i 
förskolans verksamhet ska barnet stå i fokus och möta en verksamhet som innefattar 
en mängd krav, förväntningar samt förhoppningar. Barn bör stå i centrum i förskolan 
och pedagoger bör rikta sin blick på barnets sätt att agera i olika sammanhang, vilket 
innebär att pedagoger synliggör barnets beteende och kunskaper. I förskolan finns 
det olika uppdrag och det allra svåraste uppdraget är att anpassa verksamheten efter 
barnens olikheter. Barns olikheter ska synliggöras, hanteras och tillgodoses samtidigt 
som pedagoger ska arbeta mot läroplanens strävans mål, som är specifika lärande 
och kunskaper inom förskolan. Oftast när man hör ”barns behov”, är de kopplade till 
specialpedagogiken, vilket författaren anser är fel då det rör all verksam personal i 
förskolan. Uppdragen i förskolan innebär att all verksam personal ska sträva efter att 
alla barns kompetenser utvecklas, genom att anpassa verksamheten efter barnen. 
Samtidigt som pedagoger ska sträva efter det mål och riktlinjer som styrdokumenten 
innefattar. Utgångspunkten i en pedagogisk verksamhet handlar om att forma 
verksamheten, utifrån barnens olikheter och behoven som finns. Den pedagogiska 
verksamheten ska präglas av individens egna förutsättningar. Det är upp till varje 
förskola och arbetslag att hitta fungerande arbetssätt för att synliggöra, utforma och 
tillgodose behoven. Genom att ta hänsyn till barns olikheter skapas en personlig 
utveckling och ett lärande i positiv anda, som är nödvändigt för att barnet ska kunna 
hantera det samhälle som vi lever i. Resultatet av forskningen visade att i många fall, 
brukar pedagoger koppla in en specialpedagog med fokus på specifika barn. Där 
situationer upplevs annorlunda eller att de inte alls fungerar. Genom att förändra 
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förskolans miljö som pedagog, kan det bidra till att verksamheten fungerar bättre då 
vissa beteende ändras med miljön.  Det aldrig är ett barns eller barngrupps fel att 
verksamheten inte fungerar, utan det kan vara miljön som skapar svårigheter då den 
inte är tillräcklig anpassad efter barngruppens skilda behov. För att det ska bli möjligt 
att anpassa miljön menar Palla att dokumentation är ett bra verktyg för att synliggöra 
barns utveckling och lärande.  

2.3.2 Kommunikativa pedagogiken  
I Cederwalds (2006) avhandling Reflektion och självinsikt i den kommunikativa 
pedagogiken var syftet att ta reda på hur pedagoger förhåller sig, samt tolkar den 
kommunikativa pedagogikens betydelse. Syftet med avhandlingen var att se hur den 
kommunikativa pedagogiken bidrar till arbetslaget och den enskilda pedagogens 
utveckling i sin yrkesroll. Den kommunikativa pedagogiken innebär att pedagogen 
ser sig själv som ett viktigt verktyg och det handlar om att reflektera mycket kring 
situationer, samt förhållningsättet för att kunna skapa en god verksamhet utifrån 
barngruppen. Metoderna som användes var intervjuer och enkätundersökningar på 
en specifik förskola, som arbetat med kommunikativa pedagogiken tidigare för att se 
utvecklingen. Verksamma pedagoger i förskolan behöver ha bred kompetens, 
eftersom läraryrket är komplext. Det kan därför vara en fördel att skapa goda 
relationer till alla parter som ingår i förskolan menar. Författaren som gjort 
avhandlingen menar också att pedagoger ska kunna ge det stöd som krävs för 
utveckling och lärande, dels för det enskilda barnet men även för hela barngruppen. 
Verksamheten ska vara trivsam, trygg och lärorik för alla som vistats i verksamheten. 
Detta eftersom förskolan är en grund för det livslånga lärandet.  Resultatet som 
framkom i avhandlingen var att kommunikation, lyhördhet och reflektion hade en 
stor inverkan på pedagogers arbete. Genom reflektion och samspel så kände 
pedagoger att de utvecklades till det positiva och fick mer insikt om sig själv. I sin tur 
ledde det till att pedagogers förhållningsätt och utformningen av verksamheten 
påverkades, eftersom pedagogerna fick en insikt i hur dem agerade i praktiken och 
dess konsekvenser.  Hälften av de intervjuade pedagoger kände sig mer trygga i sin 
yrkesroll, tack vare reflekterande samtal då dessa var bra för deras personliga 
utveckling. 80 % av de pedagoger som deltog ansåg dessutom att deras klimat vart 
mer tillåtande och att arbetslagen var mer samspelta (Cederwald 2006).    

2.3.3 Relationer pedagog – barn   
Mayer White (2013) har forskat kring barn och pedagogers samspel i förskolan och 
skrivit artikeln ”Associations between teacher–child relationships and children’s 
writing in kindergarten and first grade”. Bakgrunden till studien är att barn som 
upplever konflikter med personalen i förskolan, kan bli påverkade negativt i sin 
utveckling och lärande. Relationerna mellan lärare och barn påverkas av lärarnas 
förhållningsätt. Syftet med forskningen var att ta reda på hur interaktioner påverkar 
barns utveckling och lärande. Studien bygger på att barns grundläggande behov bör 
tillgodoses, för att få goda förutsättningar som pedagogen skapar. Metoden som 
användes var observationer med 20 lärare och 127 barn. Resultatet visade att barn 
som blir accepterade och respekterade av sina lärare, är mer engagerade och har en 
vilja till att lära sig. Detta skapar goda förutsättningar för pedagogen, att tillgodose 
individens behov för stöttning och utmaning. Barn som har goda relationer med sina 
lärare visade sig känna större trygghet vilket främjade attityderna, utvecklingen, 
lustfylldhet och tillfredsställda behov. Forskning kring bra relationer har en positiv 
inverkan på förskolebarns sociala-, beteende och akademisk utveckling. Barn som får 
goda relationer med sina lärare har en mer positiv inställning till skolan (Mayer 
White, 2013).  
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2.3.4 Barn i behov av särskilt stöd  
Nilholm och Lindqvist (2013) har skrivit artikeln ”Making schools inclusive? 
Educational leaders' views on how to work with children in need of special support”, 
som handlar om barn i behov av särskilt stöd. Pedagoger i förskolan bär på ett stort 
ansvar för barns utveckling och lärande, eftersom pedagoger skapar möjligheterna för 
barnen som vistas i förskolan. Arbetssättet en pedagog använder sig av, bidrar till 
vilka möjligheter ett barn får till att utvecklas och lära. Syftet med undersökningen 
var att studera pedagogers perspektiv och synpunkter på arbetet, med barn i behov av 
stöd. Studien syftade även till att ta reda på varför barn har svårigheter, samt hur de 
hanteras i förskolan och skolan. Författarna ville ta reda på hur pedagoger vill arbeta 
med barn som behöver ha extra stöd, oavsett om det är varaktigt eller tillfälligt. 
Metoderna som användes för att genomföra studien var enkäter, som delades ut till 
pedagoger i förskolan och skolor en svensk kommun. Resultatet visade att pedagoger, 
ansåg att svårigheterna berodde på individuella brister hos det enskilda barnet. Att 
barngruppen fungerande dåligt, var inget pedagoger ansåg påverkade barnens 
svårigheter. Majoriteten av deltagande pedagoger ansåg inte att medicinsk diagnos, 
behöver innebära att ett barn är i behov av stöd. Alla barn har rätt att få stöd, oavsett 
om det är varaktigt eller tillfälligt. Ett barn behöver inte ha en diagnos för att få 
speciellt stöd. Lärarens kompetens är en viktigt och stor del, för att kunna skapa rätt 
förutsättningar för barngruppen. Många pedagoger ansåg att specialpedagogik är en 
bra lösning när den ”vanliga” pedagogiken inte räcker till, så barnen får dom 
förutsättningar som krävs. I undersökningen så framkommer det att det är extra 
viktigt med en relevant balans, mellan olika gruppers intressen och åsikter när det 
gäller svårigheter (Nilholm & Lindqvist, 2013).  
  

2.4 Teoretisk utgångspunkt  
Den teoretiska utgångspunkten som studien bygger på är det sociokulturella 
perspektivet. Lev Vygotskij är skaparen av sociokulturella perspektivet där han ville 
få fram människans lärprocesser och för att kunna främja individens lärprocesser 
med utgångspunkt på lärandet Eftersom barn växer upp i en intellektuell miljö där 
lärandet är en start i sociala aktiviteter. Sociokulturellt innebär att människan med 
hjälp av samspel och samarbete med andra människor utvecklas grundläggande 
färdigheter om sig själv, men även om andra människor vilket är kognitiva 
färdigheter. I det sociokulturella perspektivet är redskap en central del, då det finns 
fysiska och psykologiska redskap som båda spelar in på människans sätt att lära. De 
fysiska redskapen kan bestå av saker en person kan ta på t.ex. en bok, leksak, kritor. 
Medan de psykologiska redskapen hjälper människan att kunna tänka och 
kommunicera med andra. Språket är det viktigaste psykologiska redskapet vilket 
innebär tal, kroppsspråk och blickar. Sociokulturella perspektivet bygger på att 
människan lär sig under hela sin livslängd i sociala sammanhang, ingen människa är 
fullärd utan man lär så länge man lever menar Vygotskij. Människan lär i samspel 
och samarbete med andra till en början på en social nivå sedan övergår lärandet till 
en individuell nivå. Vygotskijs teori skiljer sig från många andra teorier då 
sociokulturellt perspektiv inte utgår från mognad, utan från individen och individens 
lärandeprocess. Där handlingar från omgivningen påverkar hur barn lär. Vygotskijs 
menar att barn inte lär utifrån mognad utan av samspel och handlingar, det beror 
inte på ålder utan vart individens är i sin utvecklingsprocess (Säljö, 2011).  
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3. Metod  
I denna del av studien presenteras vilka metoder, samt tillvägagångssätt som används 
för att det skulle bli möjligt att genomföra studien. Avsnittet består av nio delar som 
består av forskningsstrategi, forskningsdesign, metod, urvalsgrupp, genomförande, 
etiska principer, tillförlitlighet, databearbetning och analysförfarande. I dessa olika 
delar har vi synliggjort våra val, argumenterat samt motiverat de metodologiska val 
som gjorts. 

3.1 Forskningsstrategi och design 
Denna studie bygger på en kvalitativ forskningsstrategi. Vi valde att göra en kvalitativ 
studie eftersom vi ville att pedagogers uppfattningar och tolkningar skulle bli en 
utgångspunkt i studien (Bryman, 2011). Vi ville även ta reda på hur pedagoger arbetar 
samt ser på barnens behov i förskolan. Därför behövde vi få en djupare förståelse för 
deras tolkningar, erfarenheter och uppfattningar. Syftet när man gör en kvalitativ 
studie är att skapa fördjupad förståelse kring sitt valda ämne där ord, närhet, mening 
samt naturliga miljöer står i centrum.  När man gör en kvalitativ studie får pedagoger 
som deltar en större frihet att utveckla sina svar. Detta pga. att frågorna kan 
diskuteras och besvaras mer öppet, än vid en kvantitativ och strukturerad ansats där 
det oftast är ja och nej frågor, eller frågor med givna svarsalternativ. Anledningen till 
att vi inte valde att genomföra en kvantitativ strategi, är för att vi ville få en djupare 
dialog med våra medverkande vilket man får i en kvalitativ studie. Det hade varit en 
fördel att välja och göra en kvantitativ studie om vi ville fokusera på många olika 
pedagogers sätt att bemöta barnens behov i verksamheten, eftersom vi då hade haft 
ett större urval och möjlighet att generalisera (Bryman, 2011). 

 

Tvärsnittsdesign är den forskningsdesign vi valde att använda oss av, för att samla in 
data (Bryman, 2011). Tvärsnittdesign passar vår studie eftersom vi har samlat in all 
data vi behövde från flera olika fall vid ett och samma tidpunkt (Bryman, 2011). Vi 
ansåg att denna design var mest relevant för studien eftersom vi ville studera det som 
är här och nu.        

3.2 Intervju  

Vi använde oss av intervju med semistrukturerade frågor som metod i studien 
(Bryman, 2011). Anledningen till att vi valde intervju med semistrukturerade frågor 
som metodform, var för att vi ville få djupare förståelse för uppfattningar och 
tolkningar. Bryman hävdar att intervjuarna får en djupare förståelse när det finns 
utrymme för följdfrågor efter svaren. Detta för att intervjuaren ska kunna göra 
korrekta tolkningar. Semistrukturerad intervju innebär att det finns en ram eller 
intervjuguide. Intervjuguiden gjorde att intervjuerna höll sig någorlunda inom ämnet 
eftersom vi hade nio förbereda frågor (bilaga 1). Semistrukturerad intervju handlar 
även om att hitta en balans mellan givna frågor och även de medverkandes frihet att 
ändra i ordningsföljden. Det var även möjligt för oss som intervjuare att ställa 
följdfrågor. Vi hade kunnat välja ostrukturerad intervju för att pedagogerna skulle få 
större frihet att sväva ut i sina svar men vi ville bevara fokus på intervjuns innehåll, 
för att få ut svar som stämmer överens med studiens syfte och frågeställningar. 
Intervjuerna som genomfördes blev direkta intervjuer. Med direkta intervjuer menas 
att man sitter ansikte mot ansikte för att det skulle bli ett naturligt samtal. Genom 
intervju ansikte mot ansikte så ser man direkta kroppsspråk samt uttryck, som kan 
vara relevanta och viktiga för kvalitén på det insamlade datamaterialet (Bryman, 
2011).  
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3.3 Urvalsgrupp 
Urvalet som gjort i denna studie innebär att vi intervjuade åtta förskollärare från 
olika förskolor, som arbetar i olika städer i Mellansverige. Bekvämlighetsurvalet är ett 
urval vi valt att använda oss av eftersom pedagogerna som medverkat i denna studie 
fanns tillgängligt för oss (Bryman, 2011). På grund av tidsbrist så kände vi att det var 
bra att använda oss av personer som vi kände till sedan tidigare. Samt att vi visste att 
dessa personer var intresserade av att delta i vår studie som arbetar på förskolan. 
Bekvämlighetsurvalet passar när man gör en kvalitativ studie eftersom syftet är att få 
en nära och öppen dialog med de intervjuade. En nackdel kan vara om man känner 
personerna för bra, då det kan vara svårt för de intervjuade att vara ärlig med en 
person de känner för väl. Vi valde personer vi kände till som arbetar på förskolor i 
olika städer men som vi inte har någon närmare kontakt med, utan en mer ytlig 
relation. Hade vi haft mer tid så hade snöbollsurvalet varit ett alternativt urval, för att 
vi som intervjuare då hade fått kontakt genom att bli länkad vidare till fler pedagoger 
med eventuellt mer kunskaper, tips och erfarenheter kring ämnet (Bryman, 2011).  

 
Tabell 1. Beskrivning av intervjuade förskollärare 
 

Namn Yrkesverksamma år 
inom förskolan 

Utbildning  Avdelning 

 
Förskollärare A 

 
30 år  
 
Förskollärare i 15 år 
Barnskötare i 15 år  
 

 
Förskollärare 
programmet   

 
3-5 år 
 

 
Förskollärare B 

30 år  
 
30 år inom som 
förskollärare i förskolan 
och förskollklass.  

 
Tidigare 
lärarprogrammet 
 
Förskollärare  
och lärare upp till 
åk 3  
 

 
5-6 år 
 

 
Förskollärare C 

 
3år 
 
3 år som förskollärare  

 
Tidigare 
lärarprogrammet 
 
Förskollärare  
och lärare upp till 
åk 3  
 

 
1-5 
 

 
Förskollärare D 

 
11 år  
 
1 år som förskollärare 
10 år som barnskötare  
 

 
Förskollärare  
programmet  

 
1-3 
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Förskollärare E 

 
28år 
 
8 år som förskollärare 
20 år som barnskötare  
 

 
Förskollärare 
programmet  

1-4 
 

 
Förskollärare F 

 
20år  
 
20 år som förskollärare 
  

 
Förskollärare 
programmet  

1-5 

 
Förskollärare G 

 
22 år  
 
20 år som förskollärare  
2 år som barnskötare  
 

 
Förskollärare 
programmet  

 
1-5 

 
Förskollärare H 

 
9 år  
 
9 år som förskollärare  

 
Tidigare  
lärarprogrammet  
 
Förskola och 
lärare upp till åk 3 
 

  
3-5 

 

  

3.4 Genomförande 

För att komma i gång med datainsamlingen tog vi kontakt med cheferna som var 
ansvariga över de åtta förskollärare vi ville intervjua. Sättet vi tog kontakt med var via 
missivbrev (bilaga 2 och 3) först till cheferna och sedan till de anställda. Vi ringde till 
pedagogerna vi ville intervjua för att bestämma en lämplig tid och datum för att 
genomföra intervjuerna. Tillvägagångsättet vi valde för att genomföra studien var 
som tidigare nämnts semistrukturerade intervjuer med öppna frågor där vi 
intervjuade åtta olika pedagoger. Intervjuerna tog alltifrån 45 till 60 minuter och det 
var en av oss som intervjuade. Vi gjorde en första intervju tillsammans där en 
intervjuade medan den andra satt och antecknade svaren. Vi märkte dock att den 
intervjun inte blev så djup som vi ville. Detta kan bero på som Bryman (2011) tar upp 
att den som blir intervjuad känner sig underläge därför valde vi att tänka om och 
genomföra intervjuerna separat var för sig. Vi märkte genast skillnad att pedagogerna 
vi intervjuade blev mer öppna och vågade vara mer personliga i sina svar. Vi valde att 
intervjua var för sig i fortsättningen och med det menar vi att vi som intervjuare höll i 
tre-fyra olika interjuver vid olika tillfällen var. Platsen som intervjuerna genomfördes 
på var i pedagogernas naturliga arbetsmiljö, på en lugn och trygg plats där vi kunde 
sitta ostörd. En naturlig miljö bidrar till att pedagogen känner sig trygg och vågar 
öppna upp sig mer vilket vi naturligtvis tog hänsyn till. Tidpunkten som valdes var en 
tid som passade pedagogen då pedagogen inte kände sig stressad. Många av 
intervjuerna genomfördes på förmiddagen då personaltätheten var som bäst 
(Bryman, 2011).  
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3.5 Etiska principer  
Vetenskapsrådet (2011) tar upp att det finns fyra viktiga etiska principer som man 
måste förhålla sig till när man skriver en studie. De fyra etiska principerna är 
informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet 
Informationskravet innebär att alla deltagande i en studie har rätt att få information 
om studiens syfte, innehåll samt vad som förväntas av deltagarna. Nyttjandekravet 
innebär att den insamlade data bara används till den studie deltagarna fått 
information kring. Samtyckeskravet innebär att man fått samtycke av deltagarna att 
de vill delta i studien, samt att deltagarna är medvetna om att deras medverkande går 
att avbryta under hela studiens gång. Konfidentialitetskravet innebär att alla 
deltagare är anonyma för allmänheten, samt att deras information som framkommit 
inte går att spåra till person eller handling.  
 
Under denna studies gång har de fyra etiska principerna tagits hänsyn till, på olika 
sätt enligt Vetenskapsrådets (2011) etiska riktlinjer. Informationskravet tog vi hänsyn 
till genom att vi skrev två missivbrev, ett till cheferna (se bilaga 2) och ett till de 
anställda (se bilaga 3). När vi fick godkännande av cheferna så skickade vi ut brev 
nummer två till de berörda pedagogerna. I missivbrevet fick deltagarna information 
om innehållet i studien, syftet med studien, samt våra förväntningar på de 
deltagande. Deltagarna fick även information om att medverkan är frivillig och att 
pedagogerna deltar på deras egna villkor, vilket innebär att de när som helst kan 
avbryta sin medverkan. Genom att vi skrev dessa missivbrev så har vi tagit hänsyntill 
både informationskravet och samtyckeskravet. Vid intervju tillfällena var vi tydliga 
med att informera om samtyckeskravet och ge relevant information återigen.  
Nyttjandekravet har tagits hänsyn till genom att tydligt informera att all insamlade 
data enbart kommer att användas just till denna studie där de intervjuade 
pedagogerna deltagit, vilket vi gjorde i missivbrevet och vid intervju tillfället. När det 
gäller konfidentialitetskravet tog vi hänsyn till detta genom att alla medverkande är 
anonyma för allmänheten samt att det data vi samlat in inte går att spåra. Materialet 
raderades direkt efter att studien var färdig ställd (Vetenskapsrådet, 2011). 

   
3.6 Tillförlitlighet 
Reliabilitet handlar om vilken tillförlitlighet mätinstrument forskarna använder sig 
av. Tillförlitligheten kan variera beroende på hur bra mätinstrumentet är för 
undersökningen (Bryman, 2011). Observation och intervju är två mätinstrument som 
forskare kan använda sig av i en kvalitativ studie. Hur bra intervjufrågorna är och hur 
frågorna kan tolkas, kan reliabilitet handla om i en kvalitativ studie. Bryman menar 
att som intervjuare bör man vara tydlig med sina frågor för att undvika feltolkningar 
av frågor och svar av den forskaren intervjuar. Validiteten däremot handlar om hur 
frågorna stämmer överens med frågeställningarna så att forskarna kan nå det mål 
som forskaren strävar efter.  Reliabilitet och validiteten går inte att separera i en 
studie eftersom reliabilitet är en förutsättning för validitet (Bryman, 2011).  

Eftersom vi har gjort en kvalitativ studie och använt oss av intervju som metodform 
har vi varit noga med att välja frågor som är kopplade till våra frågeställningar, 
samtidigt som frågorna som ställdes var tydligt formulerade för att undvika 
feltolkningar. Vi valde att ha semistrukturerade intervju för att pedagogerna skulle få 
utrymme att tolka och sväva ut i sina svar. Genom att ha semistukturerade intervjuer 
så hade vi möjlighet att ställa följd frågor, för att förtydliga pedagogernas tolkningar. 
Efter att vi sammanställt resultatet skickade vi pedagogens resultat för att få 
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bekräftelse som vi tolkat pedagogen rätt. På så sätt kan vi anses ha en hög 
trovärdighet i studien, eftersom resultatet stämmer överens med de svar vi fick från 
våra intervjufrågor. Genom att skicka resultatet och få en bekräftelse har vi uppgett 
en rättvis bild av pedagogernas svar, vilket innebär att presentationen av våra resultat 
har stämt överens med intervjupersonernas uppfattningar. Validiteten i vår studie 
kan också anses hög eftersom vi använt oss av relevant information i rätt 
sammanhang (Bryman, 2011).  

I denna studie är överförbarheten hög eftersom vi har beskrivit på djupet och 
förklarat vilken tillvägagångsätt vi använt oss av för att genomföra studien. Därför 
skulle det vara möjligt för andra att genomföra studien med samma grunder som för 
oss, men däremot kommer svaren att variera vilket innebär att resultatet inte 
kommer att bli densamma. Resultat är beroende av deltagarnas svar i form av 
tolkningar, uppfattningar och erfarenheter (Bryman, 2011). 
 

3.7 Databearbetning och analysförfarande  
Vi satte oss ned tillsammans med det resultat vi samlat in och sammanställde de åtta 
olika intervjuerna vi genomfört. Vi märkte att svaren från intervjuerna var delvis lika 
men hade en hel del olikheter. Vi strukturerade upp resultatet genom att 
sammanställa intervjusvaren där vi kunde se likheter och olikheter mellan de 
intervjuade pedagogerna i deras svar (Bryman, 2011). Vi kom fram till att strukturera 
upp resultatet i sex olika teman, utifrån de svar vi fick av det åtta intervjuade 
förskollärarna därför använde vi oss av en innehållsanalys (Bryman). Bearbetningen 
av data genomfördes genom att vi plockade ut alla relevanta delar som handlade om 
vårt ämne eftersom intervjuerna var semistrukturerade och pedagogerna vi 
intervjuade fick frihet att sväva ut i sina svar, så kunde vi inte ha med allt. Vissa av 
intervjuerna svävade ut för mycket då det kunde handla om något helt annat, men då 
var vi snabba med att ställa en passande fråga som hörde till vårt tema. Vi har 
analyserat vissa delar av det insamlade resultatet som vi ansåg var relevant för att 
svara på frågeställningarna. Vi har bara valt vissa delar ur vårt resultat eftersom vi 
gör en kvalitativ studie och ville gå in på djupet i analysen. Delarna vi valde att 
analysera kan vi koppla till våra frågeställningar och få svar på i analysen, delarna 
som tas upp i analysen går att koppla till relevant forskning och litteratur. Analysen 
är uppdelad i olika underrubriker eftersom det blir tydligare och lättläst. Genom att 
ha underrubriker så blir analysen och diskussion även lättare att koppla samman då 
vi valde att ha liknande teman även i diskussionen.  

 

4. Resultat  
I denna del har vi sammanställt de olika intervjuerna av åtta pedagoger som är 
verksamma i förskolan. Relevanta delar ifrån varje intervju bearbetades och 
sammanställdes i det här avsnittet. Vi valde att plocka ut sex teman utifrån de svar 
som vi fick av de medverkande pedagogerna. Resultatdelen består av sex olika teman 
för att undvika upprepningar och överlappningar och för att resultatet skulle bli 
strukturerat. Vi har valt att benämna våra åtta intervjuade förskollärare med pedagog 
A-H som i denna studie är ord som är synonyma (begreppsförklaring:5). Våra 
intervjuade pedagoger benämnde även sig själva under intervju tillfällena som 
pedagoger och sina arbetskollegor som pedagoger därför har vi valt att använda oss 
av just det begreppet ”pedagog A-H”.  
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Tema 1: Vikten av att synliggöra barns skilda behov 
Samtliga åtta intervjuade förskollärare ansåg att det var viktigt att synliggöra barns 
skilda behov, för att kunna skapa förutsättningar för utveckling och lärande däremot 
varierade synen på vilka behov som bör uppmärksammas. Pedagog G ansåg att det 
var viktigt att ge barnen ”en bra känsla i magen”, dvs. att kunna ge barnen bästa 
möjliga förutsättningar utifrån barnets behov och erfarenheter. För samtliga åtta 
intervjuade pedagoger var det viktigt att synliggöra och tillgodose barns olika behov 
för att kunna skapa bra förutsättningar för individen för att barnet ska liknande 
möjligheter för att utvecklas och lära sig utifrån barnets kapacitet och förmåga. 
Pedagog H och E pratade mycket om att det var viktigt att ha både strategier och 
metoder för att kunna ge barnen bra förutsättningar, utifrån barnets förmåga där 
både miljön och arbetslagets förhållningsätt måste vara förändring. Pedagog E tyckte 
även att det är viktigt att uppmärksamma varje barn, för att individerna ska komma 
vidare i sin utveckling och lärande. 

  Alla barn behöver utmaningar, stöttning och trygghet för att utvecklas efter deras  
 egen kapacitet betonade pedagog E.  

 
Pedagog A lyfte fram att det är ”det vuxnas roll att ta reda på barns olika behov för att 
kunna tillgodose behoven så verksamma pedagoger kan skapa bästa 
förutsättningarna till att barn utvecklas och lär sig”. Både pedagog B, F och G ansåg 
att synliggöra barns behov innebar att barnet får känna sig viktig och hörd.  
 
  Det är viktigt att låta barnen bli sedda, hörda samt känna sig respekterade” menade
 pedagog F. 

Pedagog B vill att de barn som går i dennes förskola, ska veta om att barnen är unika 
och duger som de är. Det är viktigt menar pedagog B att varje barn är unikt och alla 
måste få känna sig speciella och växa som människor, därför är det viktigt att alla 
verksamma pedagoger även ser till barnets utveckling för att möta individen där 
barnet är. Genom att arbeta med att synliggöra barns behov menade samtliga 
intervjuade pedagogerna att barnet stärker sin självkänsla samt uppfattningar om sig 
själv och omgivningen men även lusten att vilja testa sig fram där det är av stor viktig 
att bekräfta varje individ för att kunna synliggöra och tillgodose de skilda behoven i 
barngruppen.  

  Alla barn ska känna sig viktiga och att dom har en stor betydelse i det samhälle vi lever  
 i. Framförallt ska barnen känna att de duger och är värdefulla precis som man är sa
 pedagog A.  

Det som intresserar ett barn är något barn tycker är roligt som i sin tur leder till lärande  
 trycke pedagog C på.  

Att synliggöra barns behov är ett av vårt viktigaste uppdrag, vi måste synliggöra för att 
 kunna tillgodose barnens behov eftersom det har en stor inverkan på det enskilda 
 barnets utveckling och lärande sa pedagog G 

 
Pedagog G ansåg att samspel är grunden för att synliggöra samt tillgodose barns 
skilda behov, genom samspel kan pedagoger ta reda på vad barnen intresserar sig för 
och har för behov. I Pedagog G:s förskola arbetar pedagogerna nära barnen, därför 
krävs det ett bra samspel där pedagogernas förhållningsätt har en stor inverkan 
framförallt på vilka möjligheter barnen får från förskolan belyser pedagog G. 
Däremot ansåg pedagog B att grunden för att synliggöra barns olikheter handlar om 
att möta upp barnen där det är och kunna ”scanna” av barnen, för att kunna ge och 
tillgodose behoven som finns. Pedagog B ansåg att behoven ser så olika ut från dag 
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till dag: 
  En dag kan ett barn behöva extra kärlek och en annan dag utmaning.  

 
Även pedagog C ansåg att behoven är så skilda från dag till dag och att se varje 
individ är något som pedagog C ansåg handla om att vara professionell och vilja se 
möjligheter. Samt att ha ett engagemang till att ge varje barn verktyg och 
förutsättningar till att lyckas. Medan pedagog A menar att de ibland krävs att 
pedagogerna visar vad barnen behöver, för att det enskilda barnet ska utvecklas till 
en hel människa. Genom att vara lyhörda, närvarande och iakttagande så känner 
pedagog A att dom kan uppmärksamma och tillgodose barnens behov och intressen. 
Det är viktigt att alla barn får komma till tals och att man som pedagog, lyssnar på 
barnen lyfter pedagog A fram.  

Det var viktigt att synliggöra barns behov eftersom de är små och inte riktigt vet vad   
 som är bra för dom ansåg pedagog A. 

Det ligger i mitt uppdrag att se varje individ. Det är respekt mot barnet att ge den det 
 barnet behöver, allt annat vore tjänstefel belyste pedagog C. 
 
Något som enbart pedagog E och H lyfte fram som en förutsättning, för att 
uppmärksamma barns skilda behov. Var att själv och tillsammans i arbetslaget skapa 
möjligheter till att reflektera och diskutera det enskilda barnet och barngruppen. För 
att kunna tillgodose barnens behov så ansåg pedagog E att reflektion var en bra 
metod som fungerade för dom eftersom reflektion och diskussion i arbetslaget ledde 
till att pedagogerna hitta metoder och tänkbara strategier som fungerar för det 
enskilda barnet eller barngruppen. Pedagog H där emot pratade om att reflektion och 
diskussion är bra, för att kunna tillgodose barnens behov och reflektion vilket leder i 
många fall till strategier och metoder för att kunna ge barnet bra förutsättningar. 

Tema 2: Barns skilda behov  
Barns behov enligt pedagog A, B, C, D och F är något individuellt och kan se olika ut 
beroende från dag till dag.  

Enligt pedagog C och D så ser behoven olika ut ifrån barn till barn där historia, 
erfarenheter och ålder spelar in i vilka behov ett barn kan ha, oavsett om det är 
varaktiga eller kortvariga behov i barnets liv. Barn har både fysiska och psykiska 
behov som måste synliggöras för att skapa förutsättningar för utveckling och lärande, 
utifrån det enskilda barnets behov. Det handlar även att möta barnet där barnet 
befinner sig i sin utveckling, på alla olika stadier när det gäller det fysiska och 
psykiska behoven betonade B, C, D och F. Det som framgick tydligt i både pedagog D 
och F:s intervjuer, var att synliggöra barns behov handla om att utgå från att alla barn 
i barngruppen har olika behov som kan innebära alltifrån kärlek, omsorg, vila, bli 
sedd, respekterad och hörd 

   Vi ansvarar för vikten av att vi i förskolan kan lägga grunden för ett livslångt lärande 
 genom att vi synliggör barnens behov. Om det inte finns möjlighet att ge det barnet det 
 som individen behöver blir det näst intill omöjligt att få ett lärande därför krävs det att
 barns skilda behov tillgodoses. Det finns både primära och sekundära behov som bör 
 tillgodoses men om de primära behoven inte är tillgodosedda kan heller inte de 
 sekundära behoven tillgodoses betonade pedagog B. 

 Alla vi människor har olika behov och alla vi människor inklusive barn behöver extra  
 stöttning ibland för att klara av vardagen. Det går att skapa förutsättningar så länge vi
 pedagoger utgår ifrån barns olika behov som kan vara både fysiska och psykiska sa 
 pedagog D.  
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Pedagog A hävdar att det är lätt att missa det barn som inte gör så mycket väsen av 
sig, barn som sköter sig själva eller de barn som inte ber om hjälp det barn det barn 
försvinner lätt i mängden, medan de barn som kräver mer blir uppmärksammande 
ytterligare. Pedagog A berätta även att pedagogen försöker berömma och 
uppmärksamma om barnet är blygt, inte hörs eller syns medan de barn som tar 
mycket plats försöker dom i arbetslaget dämpa ner lite. 

Teman 3: Yttre förutsättningar 
Eftersom det är stora barngrupper och låg personaltäthet på pedagog A, B, D, F och 
G:s förskolor, menade samtliga pedagoger att det påverkar verksamhetens kvalité 
negativt speciellt när det kommer till att hinna med att synliggöra och tillgodose 
barns olika behov.   

Man kan inte tillgodose alla barns behov apropå för många barn i barngruppen och för 
lite personal, jag hade önskat att det fanns mer tid för det enskilda barnet men även tid 
för att samtala mera för att se och höra barnens upplevelser men jag gör så gott jag kan 
tillsammans med mitt arbetslag betonade pedagog A.  

Det kan bli problematiskt att synliggöra alla barns olika behov, när barngrupperna 
växer och personaltätheten blir lägre eftersom det inte finns så mycket vikarier. Det är 
svårt att hinna synliggöra barnens olika behov från dag till dag, vissa dagar går man 
nöjd hem från jobbet och vissa dagar är tunga och man hade så gärna velat ha mer tid 
till vissa barn sa pedagog B.  

Med växande barngrupper och mycket att göra känner jag att jag inte alltid hinner med 
alla barn, alla dagar i veckan. Det är ett misslyckande att inte hinna uppmärksamma 
alla barn då målet om behov och intressen inte riktigt uppfylls av personalen menade 
pedagog G.  

Det fanns dagar då även pedagog F och D ansåg att tiden och en själv som pedagog 
inte räckte till, på grund av situation och stress över stora barngrupper och sjukdom 
bland personal exempelvis. Pedagogerna kände att det var lätt att glömma bort ett 
barns önskan vid stressiga situationer.  Ett exempel som pedagog D gav vad då 
pedagogen var stressad och inte hann med det som skulle göras vilket gick ut över 
barnen. Hade barngrupperna varit mindre hade det gått lättare att se och tillgodose 
barnens behov menar pedagog F. 

Det är oerhört svårt att hinna se alla barn eftersom vi är en barngrupp som bara växer 
och växer menade pedagog D.  

En annan yttre förutsättning som pedagog C lyfte fram var att det var svårt att se alla 
barn med en full barngrupp och många ”måsten” som tillexempel papperabete, 
utvärderingar, dokumentationer, möten. Något som pedagog C tyckte det skulle 
behövas mer av, är tid till för varje barn i barngruppen så man som pedagog kan 
”snappa” upp det enskilda barnets behov och arbeta mer med. Pedagog C benämner 
även att det funnits dagar, då pedagogen inte hunnit prata med vissa barn men att 
pedagogen gör allt i sin makt för att hjälpa alla barn utifrån deras förutsättningar, 
behov och intressen. 

Pedagog F tog upp en annan yttre förutsättning när det gäller att synliggöra barns 
skilda behov det handlade om vilken barnsyn pedagogerna hade i arbetslaget. 
Pedagog F avslutade med att säga att det finns dilemman som pedagogen ser i sin 
vardag är att det uppkommer svårigheter då inte alla pedagoger har samma barnsyn 
eller förhållningsätt. Det var något som pedagogen såg som ett problem eftersom det 
blir svårarbetat när ett arbetslag inte har en likande barnsyn då det blir svårare att 
synliggöra, uppmärksamma, tillgodose och skapa förutsättningar för individen och 
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barngruppen att utvecklas vidare utryckte sig pedagog F. Pedagogen tyckte det var 
viktigt att ha en liknande barnsyn, för att kunna möta barnen och för att alla 
pedagoger ska skapa samma möjligheter till goda förutsättningar för barnen. 

Tema 4: metoder och strategier  
Pedagog E och H ansåg att deras arbetslag var bra och att de hade hittat ett 
fungerande arbetssätt, som gör det lätt att se individens behov. Pedagogerna använde 
sig av att dela barngruppen i mindre grupper beroende på aktivitet och behov, blir det 
lätt att uppmärksamma och se alla barn vid delning. Pedagogerna berättade att det 
ibland kan vara svårt att hinna se alla barn men genom att dela barngrupp i mindre 
grupper blir det lättare att se alla barnen och att arbetslaget hjälps åt för att se alla 
barn.  
  Vid delning av barngrupp är det lätt att vara en lyhörd, närvarande och delaktig för mig
 som pedagog och barnen orkar lyssna på varandra och känner att det blir sedda och 
 lyssnade på av både kompisar och oss pedagoger när vi delar gruppen. Jag som pedagog
 hinner se varje individ, ge både bra stöttning och utmaningar samtidigt som jag kan se
 hur barnet samspelar med andra barn och med mig sa pedagog E. 
 
  Genom att vara närvarande pedagoger och att arbeta med mindre antal barn i  
 smågrupper, så kan både barnen och vi som personal överkomma eventuella 
 svårigheter belyste pedagog E. 

Vi delar barngruppen i olika grupper beroende på intresse och behov, men även för att 
se hur barnen använder olika strategier beroende på kompisar vilket bidrar till en 
mångfald i leken och barn smittar varandra menade pedagog H 

Vid planering, reflektioner, observationer och dokumentationer kände pedagogerna E 
och H att dem får möjlighet att se alla barn i barngruppen. Pedagogerna går igenom 
varje barn och planerar hur arbetslagen ska arbeta för att kunna skapa bra 
förutsättningar för individerna i barngruppen så att dem får den stöttning och 
utmaning som behövs för att utvecklas.  

En annan metod och strategi som pedagog G använde sig av var att vara närvarande 
pedagog, prata utforskande, ha ett naturligt stöd för de barn som har svårigheter, 
alltid kunna erbjuda den nuvarande barngruppen en god lekmiljö både inne och ute 
genom att ta vara på barnens intressen. Pedagogen använde sig av metoder och 
strategier på ett naturligt sätt för att de barnen med svårigheter inte skulle känna sig 
annorlunda eller udda på ett negativt sätt. Pedagogen arbetar mycket med att försöka 
stärka barnens vilja, lust till att lära och tillit till sin egen förmåga. Det finns 
svårigheter att hinna med att synliggöra och uppmärksamma alla barns olika behov, 
eftersom stora barngrupper är ett växande problem, men pedagog G är mycket tydlig 
med att man som pedagog ändå måste göra sitt jobb genom att hålla sig uppdaterad 
med ny forskning och lärorikt material som är bra för hela barngruppen.  

På pedagog C:s förskola var dom noga med att ha en samsyn i arbetslaget, för att 
kunna se ur flera perspektiv för att på så sätt kunna skapa försättningar för barnen att 
utvecklas och lära i barngruppen. Ett samspelt arbetslag är även viktigt för att kunna 
uppmärksamma och synliggöra barnen i verksamheten, vilket leder till att arbetslaget 
tillsammans kan tillgodose barnens behov. Pedagogen menade att verksamheten ska 
anpassas efter det enskilda barnet men även barngruppen och utryckte sig:  

  Barnen äger sin förskola, utan dom har vi inget jobb. Jag tror på en tillåtande förskola 
 utan att den blir gränslös för gränser behöver alla barn. 
  
Ett konkret exempel som pedagog B belyste under intervjuns gång var när pedagogen 
arbetade i en förskoleklass och de skulle få helt nya elever. En del av eleverna visste 
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inte hur man öppnar en bok medan en del kan redan alfabetet då måste pedagog B i 
frågan ha olika inlärningssätt och möta varje barns olika behov.  

  Jag var tvungen att vara flexibel och hitta nya metoder och strategier för att alla barn 
 skulle få samma möjligheter till att utvecklas sa pedagog B. 

Tema 5: Vikten av en god lärmiljö  
En god lärmiljö ansåg samtliga pedagoger var viktigt för att kunna tillgodose och 
tillfredsställa alla barn i en barngrupp. En miljö som tillgodoser barns behov en bra 
lärmiljö, där barnen kan få sina behov synliggjorda och tillgodosedda är en miljö där 
det finns olika material enligt pedagogen. En god lärmiljö ska ge stöd till alla barn, 
det barn som behöver ha extra stöd ska få det stödet oavsett behov eller svårighet. En 
bra lärmiljö ska bjuda in barnen till flera olika lekmöten och ha en mångfald av olika 
leksaker men inte så mycket av varje men finnas tillgängligt så barnen blir 
inspirerade av att vilja utforska och väcka en nyfikenhet, där barnens behov blir 
stimulerande och tillgodosedda. Rummens utformning och innehåll är också viktigt 
ansåg samtliga pedagoger för att skapa förutsättningar utifrån de behov och intressen 
som finns i en barngrupp då en inspirerande och tillåtande miljö är något som 
pedagogerna tror på. 

Miljön måste hela tiden förändras för att förenkla vardagen för barnen så att vi 

pedagoger kan tillgodose barnens behov menade pedagog A.  

En bra lärmiljö är föränderlig och måste ändras efter barnens behov betonade 
pedagog E. 

Pedagog C, E, G och H ansåg att det var viktigt med en föränderlig miljö för att kunna 
anpassa verksamheten efter de olika behov som finns i deras barngrupper just nu. 
Något benämndes ett flertal gånger som viktigt var lyhörda, aktiva och intresserade 
pedagoger med barnfokus för att hela tiden kunna förändra och anpassa miljön efter 
de behov och intressen som finns i barngruppen här och nu.  

 

För att verksamheten ska kunna möta barns olika behov och intressen menar 
pedagog G att förskolans ute och innemiljön hela tiden bör ses över så att 
verksamheten passar det nuvarande barnet och barngruppen. På förskolan som 
pedagogen arbetar på har förskolan en utomhusansvarig och en inomhusansvarig 
pedagog, som hela tiden observerar och tillsammans med övriga pedagoger formar 
den bästa miljön för barnen. Detta gör det möjligt att skapa en god förskolemiljö. 

Tema 6: När slutar barns ögon att tindra?  
Ett barns morfar på pedagog H:s förskola frågade pedagogen ”När slutar barns ögon 
att tindra?”. Frågan som morfadern hade ställt, väckte många tankar hos både 
pedagogen och deras arbetslag. Arbetslaget började reflektera och undersökt utifrån 
deras barngrupp när barns ögons slutar tindra och kom fram till att barn behöver bli 
lyssnade och sedda för att ögonen ska tindra av lust och nyfikenhet till att vilja lära 
sig mera.  

När barn får sina behov tillgodosedda så lyser barns ögon som stjärnorna i mörkret, alla 
barns ögon ska tindra och vi har märkt att barn som inte får den uppmärksamhet som 
det enskilda barnet behöver så är risken stor att ögonen slutar att tindra. Vi vill i vårt 
arbetslag att alla barns ögon ska tindra som stjärnor även efter att barnen lämnar vår 
förskola menade Pedagog H.  
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5. Analys  
I analysavsnittet kommer relevanta delar av resultatet analyseras, med hjälp av 
tidigare forskning samt litteratur. Delarna kommer att analyseras på djupet och 
underbyggas med tidigare forskning samt litteratur. Analysen är uppdelad i 
underrubriker för att göra det tydligt och lätt läst.  
 
5.1 Synliggöra och tillgodose 
Starten på det livslånga lärandet börjar i förskolan, därför menar Björck-Åkesson 
(2009) att det är viktigt att synliggöra och skapa förutsättningar utifrån individens 
kapacitet. Samtliga intervjuade pedagoger visade på en insikt i hur viktigt det är att 
synliggöra samt tillgodose barns skilda behov. Denna insikt är viktig för att det ska 
kunna ske en utveckling i barnens lärande (Björck-Åkesson). Om pedagoger inte tar 
hänsyn till barnens skilda behov i utformningen av verksamheten, menar Palla (2011) 
att barnen hämnas i deras utveckling. Som pedagog är det av stor vikt att vara flexibel 
och lyhörd eftersom behoven är så individuella, då barnen kommit olika lång i sin 
lärandeprocess lyfter pedagog D fram. Pedagog C beskrev ”att synliggöra barns behov 
är så individuellt, behoven kan variera beroende på barnets erfarenheter, historia, 
ålder och fas”. Genom att pedagog C och D tar hänsyn till barnens olikheter så 
främjar pedagogerna barns utveckling och lärande. Palla menar att en del av 
förskolans uppdrag består av att anpassa verksamheten efter barns olikheter. Barns 
olikheter ska därför synliggöras, hanteras och tillgodoses i förskolans verksamhet för 
att barnen ska få en god start i livet menar Palla. Om miljön inte anpassas efter de 
skilda behoven barngruppen har, kan det skapas svårigheter för barnet att utvecklas 
efter sin förmåga. Då verksamheten inte anpassas efter de olikheter som kan finnas 
hävdar Palla. Pedagog D ansåg att det var deras roll att skapa en miljö som tillgodose 
barngruppens skilda behov för att barnet ska få en bra start i livet. ”Alla vi människor 
har olika behov och alla vi människor inklusive barn behöver extra stöttning ibland 
för att klara av vardagen” uttryckte pedagog D. Även Björck-Åkesson lyfter fram 
vikten av att hitta fungerande strategier för att barnen ska få samma möjligheter i 
livet, men även att metoder bör ses över då stöttningen kan se olika ut från dag till 
dag.  
  
Wayer White (2013) forskning visar att barn som blir accepterade och respekterade 
av sina pedagoger, är mer engagerade och har en större vilja att lära sig vilket skapar 
goda förutsättningar för det livslånga lärandet för det enskilda barnet. När barn 
känner sig trygga främjas dess utveckling, känner lustfylldhet och får sina behov 
tillgodosedda menar Wayer White eftersom barnen känner sig trygga med 
pedagogen. Det gör det lättare för pedagogen att uppmärksamma, stötta, utmana och 
tillgodose barnens behov när barngruppen är trygg lyfter Wayer White. Pedagog B 
och C har visat en medvetenhet kring vikten av att barn är trygga, blir sedda och 
hörda genom att värdesätta, visa glädje och visa närhet till individerna i pedagogers 
barngrupp. Pedagog B menar att ”de sekundära behoven är såklart viktiga men om de 
primära behoven så som trygghet, kärlek, känslan av att bli accepterad och 
respekterad för den man är inte tillgodoses så skapas svårigheter i lärandet”. För att 
barn ska kunna känna trygghet i förskolan krävs det som Frelin (2102) hävdar, goda 
relationer mellan pedagogerna och barnen för att barnen ska våga testa sig fram. 
Genom de nära relationerna blir det lättare för pedagoger, att synliggöra och 
tillgodose barns olikheter i verksamheten (Frelin). Att arbeta nära barn är något som 
pedagog G ansåg var viktigt för att kunna tillgodose barns behov. Pedagog G menar 
att genom att arbeta nära barnen så kan man synliggöra barns olika behov då 
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pedagogen både ser och hör barnen och då kan skapa goda relationer. 
 

5.2 Metoder och strategier  
 
5.2.1 Arbeta fram egna metoder och strategier  
Att arbeta fram egna metoder och strategier är en förutsättning, för att kunna 
synliggöra samt tillgodose barns skilda behov i verksamheten. Då behoven ser olika 
ut från barn till barn betonar Björck-Åkesson (2009). Enligt Säljö (2011) så lär barn 
olika utifrån sina förutsättningar och erfarenheter.  Björck-Åkesson menar att det 
krävs olika metoder och strategier, för att det ska bli möjligt att skapa förutsättningar 
för att alla barn ska få samma möjligheter till utveckling och lärande. Något som 
pedagog B tog fasta på var att alla barn är olika och lär på olika sätt därmed ligger 
barnen på olika nivåer i lärandet. ”En del av eleverna visste inte hur man öppnar en 
bok medan andra redan kan hela alfabetet” därför använde sig pedagog B av att 
anpassa lärandesituationen efter barnens erfarenheter och förutsättningar. Även 
Vygotskij menar att pedagoger bör anpassa verksamheten efter vart barnen befinner 
sig kunskapsmässigt och inte stirra sig blind på exempelvis barnets ålder (Säljö, 
2011). Genom att pedagog B formar sina lärandesituationer efter det enskilda barnets 
behov och förutsättningar så visar pedagog B kompetens, när det gäller att anpassa 
verksamheten på en lagom nivå för den aktuella barngruppen. Nilholm och Lindqvist 
(2013) lyfter fram att anpassa en lärandesituation handlar om vilken kompetens en 
pedagog har. Det är aldrig barnens fel när en lärandesituation inte fungerar, det är 
pedagoger som måste skapa förutsättningarna så alla barn får samma möjligheter 
efter barnens behov menar Nilholm och Lindqvist utifrån resultatet av deras 
forskning. Även Frelin (2012) anser att man som professionell pedagog både ser till 
barngruppen och individens behov.  

En annan metod som pedagog H och E använda sig av var att dela barngruppen i 
mindre grupper efter individernas behov. ”Vid delning av barngrupp är det lätt att 
vara lyhörd, närvarande och delaktig pedagog” menar pedagog E. Delning av 
barngrupp är en metod som pedagog E och H har arbetat fram för att det funkar för 
just deras barngrupp, då de kan skapa bra förutsättningar för att kunna se och 
tillgodose alla barns behov med hjälp av stöttning och utmaning. Björck-Åkesson 
hävdar att det är upp till arbetslaget, att hitta fungerande metoder eller strategier där 
barnen får samma möjligheter till lärande. Enligt Frelin (2012) och Björck-Åkesson 
(2009) handlar metoder och strategier om att lära av barngruppens skilda behov 
genom att vara en lyhörd och närvarande pedagog vilket pedagog H och E gjorde 
genom att dela barngruppen för att kunna synliggöra och tillgodose de skilda 
behoven som finns i den aktuella barngruppen.  

5.2.2 Pedagogens förhållningsätt  
De åtta intervjuade pedagogerna beskrev vikten av att vara engagerad, lyhörd och 
närvarande tillsammans med barnen, för att kunna synliggöra och tillgodose barnens 
skilda behov. Genom att vara närvarande med barnen menar Frelin (2012) att det 
skapas goda relationer mellan barnen och pedagogerna som i sin tur skapar bra 
förutsättningar till att ge barnet och barngruppen rätt stöttning, hjälp och 
utmaningar. Frelin hävdar att goda relationer med barnen har en stor inverkan, 
eftersom pedagoger vet hur barnet fungerar i olika situationer och sammanhang 
vilket gör det lättare att veta när och hur en pedagog ska ingripa eller avvakta. Det gör 
i sin tur att pedagogerna kan skapa goda förutsättningar för stöttning och utmaningar 
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menar Frelin. Att ligga steget före är något som pedagog E önskade för att kunna 
stötta barnet eller barnen på rätt sätt eller veta om man som pedagog ska ingripa eller 
avvakta. Pedagog E tillsammans med arbetslaget strävar efter att kunna ligga steget 
före, genom att vara lyhörda, engagerade och närvarande. Genom att vara 
närvarande som pedagog skapas goda förutsättningar för att synliggöra hur barnen 
fungerar och samspelar i olika sammanhang vilket är en viktig del i barns utveckling 
och lärande enligt Säljö (2011). På pedagog G:s förskola arbetade pedagogerna med 
att vara nära barnen för att på så sätt kunna vara lyhörda och närvarande för att 
snappa upp barngruppen och barnens intressen och behov. För att kunna vara 
lyhörd, närvarande, engagerad samt kunna se hur barnen fungerar i olika 
konstellationer använde pedagog H:s förskola sig av att dela barngrupp som en 
metod. På pedagog H:s förskola har pedagogerna arbetat fram metoder och strategier 
som fungerar för just den barngrupp som vistas i verksamheten nu. Enligt Björck-
Åkesson (2009) bör man som arbetslag hela tiden se över vilka metoder samt 
strategier som pedagoger använder sig av, för att kunna skapa en verksamhet med 
hög kvalité.   

5.2.3 Vikten av en föränderlig miljö  
Samtliga intervjuade pedagoger belyste vikten av att hela tiden förändra 
verksamhetens miljö så den är anpassad efter de barn som vistas i verksamheten just 
nu. Genom att förändra och anpassa miljön efter barngruppen och individens behov, 
skapas förutsättningar till att tillgodose det olikheter som vistas i verksamheten. Även 
här gäller det att pedagogen är öppen för barns olikheter betonar Björck-Åkesson 
(2009). Pedagog G ansåg att de arbetar aktivt med att observera inne och utomhus 
miljön, för att kunna anpassa miljön efter barngruppen. Genom att observera och 
förändra miljön med jämna mellan rum som pedagog G gör, menar Nilholm och 
Lindqvist (2013) att man som pedagog underlättar barns vistelse i förskolan.  
Samtliga pedagoger tryckte på vikten av en föränderlig miljö, men gav inga konkreta 
exempel på hur. Barns egna förutsättningar och behov bör hela tiden stödjas av den 
miljö barnen vistas i menar Björck-Åkesson, därför bör miljön vara föränderlig då 
behoven ser olika ut och kan då aldrig utformas lika. Nilholm och Lindqvist menar att 
det är pedagogens uppgift att anpassa miljön, för att underlätta för barnen som vistas 
i verksamheten.  Det är aldrig barnens fel att verksamheten inte fungerar, utan det 
beror på pedagogerna och hur pedagogerna utformar verksamheten efter barnen. 
 

5.3 Observation, dokumenten och reflektion  
 
5.3.1  Vikten av att reflektera  
Enligt pedagogerna E och H var reflektion självständigt samt i arbetslaget en viktig 
förutsättning för att kunna synliggöra och tillgodose barns skilda behov. Genom att 
reflektera tillsammans med sina kollegor lyfter Cederwald (2006), att pedagoger kan 
utvecklas och att pedagogerna känner sig tryggare i sin yrkesroll. Genom att 
reflektera tillsammans med sitt arbetslag kände pedagog E och H att dom kunde hitta 
olika metoder och strategier för att aktivt stötta och utmana det enskilda barnet samt 
barngruppen. ”Genom att reflektera tillsammans i arbetslaget får man en samsyn 
samt kan se ur olika vinklar för att uppmärksamma det enskilda barnets behov” 
betonade även pedagog C. Att reflektera är viktigt för att kunna få syn på sin egen 
yrkesroll, men samtidigt sin egen barnsyn för att kunna skapa en god verksamhet 
utifrån barngruppen menar Cederwald. Det är som Nilholm och Lindqvist (2013) 
benämner, att det är pedagoger som ansvarar för verksamhetens kvalité och det är 
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pedagoger som är ”boven” när verksamheten inte fungerar därför kan det vara en 
fördel att pedagog H och E kontinuerligt reflekterar över sin verksamhet tillsammans 
med sina kollegor och självständigt.   
   
5.3.2 Vikten av att observera och dokumentera  
Både observation och pedagogisk dokumentation är en viktig del när det gäller att 
uppmärksamma de olikheter samt behov som finns i verksamheten, eftersom barns 
behov synliggörs belyser Norling och Sandberg (2009). Genom observationer menar 
Norling och Sandberg pedagoger kan synliggöra barnets aktuella behov, för att sedan 
skapa goda förutsättningar för individen. Pedagog D försöker hela tiden observera 
och dokumentera för att kunna ge barnen goda försättningar för lärande så som rätt 
stöttning och utmaningar. Norling och Sandberg belyser att genom dokumentation 
och observation, så kan pedagoger skapa goda förutsättningar och ge bra stöttning 
och utmaningar. Genom observation och dokumentation får pedagoger syn på 
barngruppen och individernas skilda behov, menar Norling och Sandberg. Om 
pedagoger inte synliggör barns behov och intressen kan ingen förändring ske enligt 
Jonstoij (2000), vilket hämmar barnet och barngruppen eftersom förutsättningarna 
inte är lika anpassade. Det är bra att observera som pedagog D gör eftersom det visar 
vad barnen intresserad sig för. Det kan även visa vad det enskilda barnet eller 
barngruppen har för olika behov vilket gör det möjligt för pedagoger att skapa en god 
verksamhet som är anpassad efter den aktuella barngruppen menar Jonstoij. De åtta 
intervjuade pedagogerna poängterade vikten av att observera och dokumentera, samt 
att det var en metod som samtliga använde sig av i sitt pedagogiska arbete. 
Observation som metod ansåg samtliga pedagoger, var bra för att kunna synliggöra 
samt tillgodose barnens olika behov i den aktuella barngruppen. Pedagog C skilde sig 
från de andra intervjuade, då pedagog C ansåg att ”pappers arbete som 
dokumentation, utvärdering och möten tar tid från barnen ”. Pedagog C menar alltså 
att det borde vara mer tid i barngruppen och mindre måsten som dokumentation. 
Åberg och Lenz Taguchi (2005) menar att dokumentation innebär att synliggöra det 
pedagogen sett och hört, för att se lärande processen och kunna tillgodose det behov 
som det enskilda barnet har. Det krävs ett synliggörande för att förstå, förändra och 
förbättra verksamheten efter barnens behov betonar både Jonstoij, Åberg och Lenz 
Taguchi.  

5.4 Dilemman  
Ett dilemma som pedagog A, B och G lyfte fram var växande barngrupper och låg 
personaltäthet. Pedagog B menar att det blir konsekvenser av att ha stora 
barngrupper och lite personal eftersom det då blir svårt att hinna synliggöra barns 
behov från dag till dag. Att pedagoger inte hinner synliggöra individernas skilda 
behov i verksamheten bidrar till negativa konsekvenser då verksamheten inte går att 
anpassas till individernas enskilda behov, utan blir anpassad till barngruppens behov 
menar Brodin och Lindstrand (2008). Medan pedagog A menar på att det inte går att 
tillgodose alla barns behov på grund av för stora barngrupper och för lite personal. 
Eriksson (2009) hävdar att personaltäthet och barngruppens storlek har en 
betydande inverkan, på hur barnens kan synliggöras och tillgodoses i verksamheten. 
Eriksson menar också att pedagogers inställning, attityd, förhållningsätt och 
kunskaper speglar hur pedagoger arbetar med att synliggöra samt tillgodose barnens 
skilda behov i förskolans verksamhet. Genom att pedagog A har den inställningen att 
det inte går att synliggöra individernas behov, då de är mycket barn och lite personal 
kan detta bli en farlig inställning. Eriksson menar att inställningen är en bidragande 
faktor, när det gäller möjligheterna till att se varje individ och de skilda behoven i 
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verksamheten. För att skapa bästa förutsättningar ifrån situationen med växande 
barngrupper och lite personal, så är pedagogers inställning A och O för att lyckas med 
sitt arbete menar Eriksson. Pedagog G hade en annan syn på hur man som pedagog 
kan synliggöra och tillgodose barns skilda behov, trots växande barngrupper och lite 
personal då pedagog G gick in med inställningen att ”vi som pedagoger måste ändå 
göra vårt jobb trots problemet”. Inställningen pedagog G har är att försöka göra det 
bästa av situationen, eftersom problemet är svårt att påverka precis som Eriksson 
betonar vikten av en bra inställning till svårigheter.  

Ett annat dilemma som framkom utav pedagog F, var att arbetslaget på F:s förskola 
inte hade samma barnsyn och förhållningsätt när det handla om att möta barnen 
eller att skapa goda förutsättningar, utifrån barnets eller barngruppens kapacitet. Det 
är upp till varje arbetslag, att hitta ett fungerande arbetssätt belyser Palla (2011). 
Genom att ha ett fungerande arbetslag blir arbetslaget samspelta vilket i sin tur leder 
till att arbetslaget har en likande barnsyn och på så sätt kan utforma verksamheten 
efter barnens behov menar Palla. ”Genom att inte ha en liknande barnsyn kan det bli 
svårarbetat för att som tillexempel synliggöra, uppmärksamma, tillgodose och skapa 
förutsägningar för individen och barngruppen att utvecklas vidare” lyfte pedagog F 
fram. För att få ett bra arbetslag menar Cederwald (2006) att reflektion är en bra 
metod, där pedagoger får möjlighet att diskutera och arbeta fram en gemensam 
barnsyn och förhållningsätt. Pedagog H och E lyfter vikten av att reflektera och 
diskutera tillsammans i arbetslaget, där pedagog H och E anser att på båda 
förskolorna ha hittat fungerande arbetsmetoder och ett gott samspel mellan 
kollegorna.  
 

6. Diskussion 
I denna del diskuterar vi delarna vi har analyserat i analysavsnittet, i relation till 
studiens syfte och frågeställningar. I diskussionen har vi gått djupare i och reflekterat 
över det vi har analyserat, för att nå en djupare förståelse och sätta in studiens 
resultat i ett större sammanhang.  Vi har reflekterat med hjälp av pedagogernas svar, 
tidigare forskning och litteratur men även vävt in våra egna tankar. Diskussionen 
består av underrubriker som är kopplade till analys rubrikerna, för att göra det så 
tydligt som möjligt. 

6.1 Synliggöra och tillgodose 
En likhet vi kunde se i vårt resultat bland samtliga pedagoger. Var att de åtta 
intervjuade ansåg att förskolans uppdrag, handlar om att anpassa verksamheten efter 
barns skilda behov däremot så skilde sig pedagogernas metoder och strategier, för att 
uppmärksamma barns skilda behov i verksamheten. En förklaring till varför 
pedagogernas metoder och strategier skilde sig kan bero på att deras barngrupper 
och förutsättningar såsom barngruppens storlek, tid, personaltäthet och förskolans 
utformning ser olika ut (Jonstoij, 2000; Karlsson, 2008). En liknad förklaring som 
pedagog C hade var att behoven är individuella och ser olika ut från barn till barn. 
Det går därför inte att påstå att pedagogernas arbetssätt, för att uppmärksamma 
barns skilda behov i förskolan är rätt eller fel. Vidare har vi uppmärksammat ännu en 
likhet mellan de intervjuade pedagogerna, när det gäller vikten av att synliggöra och 
tillgodose barns skilda behov i verksamheten. Pedagogernas medvetenhet blev 
centralt i resultatet, då pedagogerna tryckte på varför det är viktigt att 
uppmärksamma barns skilda behov. En förklaring kan vara att pedagogerna har 
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förstått hur synliggörandet av barns behov, hör ihop med barns utveckling och 
lärande (Björck-Åkesson, 2009). Om pedagogerna inte varit medvetna om vikten av 
att uppmärksamma barns skilda behov, hade en konsekvens kunnat vara att barns 
lust till lärande hämmas och det blir svårt att skapa en meningsfull vistelse för 
barnen (Sandberg, 2008).  

Något som vi fastnade för, var det som pedagog H nämnde ”när slutar barns ögon att 
tindra?”. Pedagog H menade att barns ögon glittrar av nyfikenhet och lust till att lära, 
när barn blir sedda och lyssnade på. En tänkbar konsekvens av pedagogs H:s tanke är 
att om pedagoger inte uppmärksammar barns skilda behov, så kan lusten till att vilja 
utforska och lära försvinna. Kanske är det så att om miljön utformas efter barnen, så 
kommer alla barns ögon att få möjlighet att tindra. Då barnen får en lustfylld och 
meningsfylld vistelse i förskolans verksamhet. Med engagerade, lyhörda och 
närvarande pedagoger (Frelin, 2012, Utbildningsdepartementet, 2010, Sandberg & 
Vuoinen, 2008). Därför är det viktigt att vara närvarande och lyhörd för att kunna 
skapa ett klimat där barnen kan utvecklas och lära, där vistelsen i förskolan blir 
meningsfull för barnen (Frelin, 2012).  Samtliga intervjuade benämnde att 
pedagogerna försöker vara lyhörda och närvarande. I den mån det går för att barn ska 
få bra förutsättningar på det livslånga lärandet och för att barnen ska behålla sin 
nyfikenhet att utforska vidare (Frelin; Björck-Åkesson, 2009).  
 
 

6.2 Strategier och metoder  
Utifrån vårt resultat har vi kommit fram till att strategier och metoder, tycks vara av 
största vikt när det gäller synliggörandet av barns individuella behov. Att som 
pedagog arbeta fram metoder och strategier som fungera i den barngrupp som 
befinner sig i förskolans verksamhet just nu, är något samtliga pedagoger var överens 
om. I alla barngrupper finns det olika behov som varierar beroende från barn till 
barn, därför finns det inga självklara metoder (Björck-Åkesson, 2009; Palla, 2011). 
Genom att ta hänsyn till de olikheter som finns i barngruppen. Kan pedagogerna å 
ena sidan skapa metoder och strategier för att kunna synliggöra och tillgodose 
olikheterna på ett sätt som pedagog B gjorde, där lärandet var anpassat till 
barngruppens skilda behov. Å andra sidan bör man som pedagog hela tiden se över 
sina metoder och strategier efter barngruppens skilda behov (Björck-Åkesson). Att 
samtliga pedagoger vi intervjua hade olika strategier och metoder för att anpassa 
verksamheten efter den aktuella barngruppen tyder på att pedagogerna gör sitt 
yttersta för att uppmärksamma och anpassa verksamheten efter den aktuella 
barngruppen (Björck-Åkesson).   

Både pedagog E och H har uppmärksammat att det finns olika behov i deras 
barngrupp, genom att vara lyhörda och närvarande pedagoger. För att kunna vara så 
lyhörda och närvarande som möjligt, har pedagog H och E delat barngruppen i 
mindre grupper därmed kan alla barn bli sedda och hörda, oavsett barngruppens 
storlek (Brodin & Lindstrand, 2008). Pedagog E och H har hittat fungerande metoder 
för just deras barngrupp, som vistas där just nu. Å andra sidan så menar Björck-
Åkesson (2009) att det inte finns några självklara metoder eller strategier, som 
passar alla barngrupper. Det blir därför svårt eftersom vi inte påstå att delad 
barngrupp skulle vara en metod som passar andra barngrupper. Det arbetsmetoderna 
som fungerar i en barngrupp behöver inte fungera i en annan utan pedagoger 
behöver arbeta fram egna metoder i arbetslagen (Palla, 2011). En möjlig förklaring till 
att pedagog A, B, D och G inte har hittat fungerande arbetssätt, när barngrupperna 
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växer kan vara att pedagogerna fått för lite reflektionstid i arbetslagen, eller personal 
som är borta ofta (Eriksson, 2009; Cederwald, 2006; Brodin & Lindstrand, 2008). 
Pedagog A, B, D och G kanske borde pröva att dela sin barngrupp i mindre grupper, 
för att de om det kan vara en fungerande metod eller strategi för någon av pedagog A, 
B, D och G:s barngrupp? Men å andra sidan kan vi inte veta om delad barngrupp 
skulle vara en metod för just deras barngrupper, då barns skilda behov ser olika ut 
från verksamhet till verksamhet (Björck-Åkesson). Vi tror att alla pedagoger måste 
pröva samt våga bryta gamla vanor eller metoder och inte stirra sig fast vid ett 
problem utan se möjligheterna istället.  

 

6.3 Observation, dokumentation och reflektion  
 
6.3.1 Vikten dokumentera och observera 
Ett dilemma som pedagog C lyfte fram var att det fanns mycket ”måsten” som tar tid 
från barngruppen, måsten som pedagog C tog upp var ”pappersarbete” i form av 
dokumentationer bland annat. Det blir problematiskt för oss när vi analyserade 
pedagog C:s intervju. Eftersom pedagog C menar å ena sidan att man som pedagog 
ska synliggöra barns olika behov, samt intressen och att det har stor betydelse för 
barns utveckling och lärande. Men å andra sidan anser sig pedagog C att pedagogisk 
dokumentation, kräver för mycket tid. En förklaring till dessa resonemang som 
pedagog C för fram. Skulle kunna vara att pedagogen har okunskap inför den 
pedagogiska dokumentationen. Eftersom denna pedagog ser pedagogisk 
dokumentationen som ett hinder, istället för att se det som ett pedagogiskt verktyg 
som kan underlätta synliggörandet av barns skilda behov (Åberg & Lenz Taguchi, 
2005). En konsekvens som kan uppstå om pedagoger inte arbetar med pedagogisk 
dokumentation, är att pedagoger inte får syn på vad barnen intresserar sig för eller 
vart barnen befinner sig i sitt lärande, det blir på så sätt svårt att anpassa 
verksamheten efter individernas olikheter (Jonstoij, 2000; Åberg & Lenz Taguchi). 
Hur kan pedagoger skapa en verksamhet som är meningsfull för barnen, om inte 
behoven synliggörs? En annan tänkbar konsekvens av att inte lägga tid på 
dokumentation är pedagoger inte får syn på sin egen yrkesroll eller hur pedagoger ser 
hur pedagogerna bemöter barnen (Jonstoij; Åberg & Lenz Taguchi). Genom att inte 
dokumentera sin verksamhet blir det svårare att reflektera över verksamheten, 
barngruppen, sin yrkesroll och det enskilda barnet. Dokumentation är bra för att 
kunna utvärdera sitt arbete, samt för att se vad som behöver förändras (Åberg & Lenz 
Taguchi). Å ena sidan kanske pedagog C har andra tänkbara sätt eller metoder, som 
är likvärdiga som pedagogisk dokumentation som pedagog C inte har nämnt.  

6.3.2 Vikten av att reflektera  
Något som vi frågar oss är hur det kommer sig att enbart två av åtta intervjuade 
pedagoger, lyfte fram reflektion som något viktigt. När det gäller synliggörandet av 
barns behov men även tillgodoseendet, hur kommer det sig? Handlar det om att de 
andra pedagogerna inte tycker reflektion är viktigt? Är det okunskap? Eller bara 
något som pedagogerna inte tänkte på? Både pedagog E och H trycker på vikten av 
att reflektera självständigt och i arbetslaget, som en förutsättning för att kunna 
uppmärksamma barns skilda behov och skapa förutsättningar därefter (Cederwald, 
2006). Å ena sidan kan det vara så att resterande pedagoger anser att reflektion inte 
fungerar för just deras arbetslag, eller så kan det vara så att pedagogerna inte testat 
att reflekterat i sina arbetslag. Å andra sidan är reflektion viktigt för pedagogerna i 
förskolan, genom reflektion får pedagogerna syn på sin egen förhållningsätt vilket är 
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viktigt för att kunna skapa en god verksamhet för barnen att vistas i. Alla verksamma 
pedagoger är ett viktigt pedagogiskt verktyg, för att skapa goda möjligheter för 
utveckling och lärande (Cederwald).  
 

 6.4  Dilemma  
 
6.4.1 Stora barngrupper och låg personaltäthet  
Flera av de pedagoger vi intervjuade belyste ett växande problem, i form av för stora 
barngrupper och dålig personaltäthet. Vi kan förstå pedagogernas oro till att inte 
hinna med alla barn i barngruppen alla dagar och det kan bidra till en stress hos 
pedagogerna, samt att en del barn ”försvinner i mängden” vilket talar emot det 
strävansmål som finns i läroplanen (Utbildningsdepartementet, 2010).  Eftersom 
pedagoger enligt Läroplanen ska sträva mot att alla barn ska få sina behov 
tillgodosedda i förskolans verksamhet (Utbildningsdepartementet). Vi kan förstå att 
det kan vara svårt att hålla en god kvalité, då barngrupperna växer och 
personaltätheten är låg. Det skulle även kunna vara som pedagog G benämnde att ”du 
som pedagog trots en växande barngrupp måste fortfarande göra ditt jobb”. Eftersom 
alla verksamma pedagoger i förskolan har ett uppdrag att ge barnen det barn behöver 
(Utbildningsdepartementet). Då räcker det inte att bara skylla på en växande 
barngrupp och inte göra sitt jobb, utan försöka ändra inställning eller attityd till 
problemet (Eriksson; Brodin & Lindstrand, 2008).  
 
En skillnad mellan pedagog A och G, var pedagogernas inställning och attityd kring 
dilemmat växande barngrupper och personaltätheten. En sida av det hela var att 
pedagog A och G var överens om att förskolans kvalité, försämras av stora 
barngrupper och lite personal (Eriksson, 2009). Något som skilde sig var att pedagog 
G försökte se möjligheterna och göra de bästa av situationen, medan pedagog A såg 
bara svårigheterna. Pedagog A hade ingen lösning utan stirrade sig blind på 
problemet, vilket gör pedagogens jobb svårarbetat med att uppmärksamma barns 
skilda behov. Inom förskolan är det inte hållbart att som pedagog att bara se till 
svårigheter, utan försöka se möjligheter för att kunna underlätta sitt arbete då 
pedagoger behöver vara flexibla (Frelin, 2012; Eriksson, 2009; Brodin & Lindstrand, 
2008). 

I dilemmat med växande barngrupper och låg personaltäthet anser vi här att det är 
ett tillfälle där det kan behövas flexibilitet hos pedagogerna, vi menar att arbetslagen 
behöver se över sin verksamhet så att den trots en växande barngrupp fortfarande 
fungerar (Björck-Åkesson, 2009, Brodin & Lindstrand, 2008). Pedagog C tog upp 
flexibel som en egenskap alla verksamma pedagoger bör ha för att kunna synliggöra 
samt tillgodose det enskilda barnets behov i verksamheten men samtidigt underlätta 
sitt arbete (Frelin, 2012). Vi anser att det kan behövas att pedagoger ser över sina 
strategier och metoder, för att på bästa sätt kunna synliggöra samt tillgodose barns 
olika behov. Nu när barngrupperna blir större, krävs även nya strategier och metoder 
att arbeta efter (Palla, 2011; Björck-Åkesson, 2009). Å ena sidan skulle pedagog A 
som ansåg sig inte ”räcka till” kunna använda sig av metoder som pedagog E och H 
använder sig av genom att dela barngruppen i mindre delar, för att på så sätt som 
pedagog kunna se varje enskild individ i barngruppen. Men å andra sidan behöver 
inte den metoden fungera för just pedagog A:s barngrupp då alla barngruppers behov 
ser så olika ut (Björck-Åkesson, 2009). 
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6.4.2 Vikten av en gemensam barnsyn och samspelt arbetslag 
Ett annat dilemma som uppkom under intervjun med pedagog F handlade om vikten 
av att ha en likande barnsyn och förhållningsätt, vilket pedagog F ansåg att dom inte 
har i pedagogens arbetslag.  Vi kan se en skillnad mellan pedagog F:s arbetslag 
jämfört med pedagog H och E, där pedagogerna ansåg sig samspelta i arbetslaget. En 
möjlig förklaring kan vara att pedagog F:s förskola inte har hittat fungerande 
arbetssätt i arbetslaget, vilket kan påverka hur barns skilda behov uppmärksammas i 
verksamheten (Palla, 2011). Pedagog E och H använde sig utav reflektion för att hitta 
fungerande arbetssätt för att kunna utforma verksamheten efter barnen skilda behov. 
I pedagog F:s arbetslag hade reflektion åt ena sidan kunnat vara ett tänkbart 
alternativ för att bli samspelta och för att på så sätt hitta ett mer fungerande 
arbetssätt med en likande barnsyn. Samtidigt som pedagogerna i arbetslaget får mer 
förståelse för varandra genom samtal med varandra i arbetslaget (Cederwald, 2006). 
Å andra sidan behöver inte reflektion fungera bara för att det fungera i H och E:s 
arbetslag för att det kan finnas andra metoder som hade kunnat fungera bättre i 
pedagog F:s arbetslag.  Vi kan se skillnader mellan pedagog F och pedagog E samt H 
för att i pedagog F:s arbetslag är det svårarbetat vilket har gjort det svårt att 
synliggöra, tillgodose och skapa förutsättningar för individen och barngruppen att 
kunna utvecklas vidare. Men i pedagog H och E:s fall har arbetslagen kunna skapat 
ett gott samarbete mellan sig och kollegorna, vilket bidrar till ett gott klimat och en 
mer lättarbetad vardag. Å ena sidan kanske pedagog F har andra metoder för att 
synliggöra samt tillgodose barns olika behov? Eftersom det inte finns några givna 
metoder eller strategier, kan vi därför inte kritisera pedagogernas metoder (Björck-
Åkesson, 2009). Å andra sidan kanske pedagog F:s arbete med att synliggöra och 
tillgodose barns olika behov och de skulle underlätta om pedagogerna använde 
metoder som exempelvis reflektion som pedagog H och E använde sig av? 
 

7. Slutsats och förslag på vidare forskning 
Här kommer vi att presentera vår slutsats av studien. Men samtidigt knyta ihop 
säcken genom att koppla ihop studiens syfte och frågeställningar, till studiens 
slutsatser. Förslag till vidare forskning kommer även att presenteras. Följande 
forskningsfrågor har stått i fokus i studien:  
 
- Hur tänker förskollärarna kring uppdraget att synliggörs barns skilda behov inom 
ramen för förskolans verksamhet?  
– Hur resonerar förskollärare kring de strategier och metoder de använder för att 
tillgodose barns skilda behov i verksamheten? 
– Vilka utmaningar upplever förskollärarna att de stöter på när det kommer till att 
synliggöra och tillgodose barns skilda behov? 
 
Slutsatsen vi kan dra i relation till frågeställningarna utifrån studiens resultat är att 
alla verksamma pedagoger ansåg att det var viktigt att synliggöra barnens olika behov 
för att kunna tillgodose dem i verksamheten. Genom att samtliga intervjuade 
pedagoger ser till barns olikheter, så är en tolkning att pedagogerna är på god väg 
mot det strävansmål i Läroplanen som finns kring verksamheten. Läroplanen för 
förskolan anser att pedagoger skall erbjuda alla barn en lärorik, trygg, rolig och 
stimulerande vistelse på förskolan. Metoderna som användes för att synliggöra var 
observation, dokumentation, reflektion, delad barngrupp, vara lyhörd och 
närvarande bland barnen. Vi anser precis som Palla (2011) att förskolans uppdrag 
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handlar om att anpassa verksamheten efter barns olikheter. Vi har uppmärksammat 
att samtliga intervjuade pedagoger är medvetna om vikten av att synliggöra och 
tillgodose barnens olika behov. En förutsättning för att barnens skilda behov ska 
tillgodoses i verksamheten ansåg de åtta intervjuade pedagogerna att miljön bör vara 
föränderlig och tillåtande, men även utformad efter barngruppens skilda behov.  

Slutsatsen vi kan dra utifrån de utmaningar som våra pedagoger betonade var att 
försöka se möjligheterna istället för svårigheterna, eftersom det är lätt att låsa sig fast 
vid problemet istället för att gå vidare och göra det bästa av situationen. Barn slutar 
inte att utvecklas och behöver alltid ha stöttning och utmaningar trots växande 
barngrupper.  

Vidare forskning som skulle kunna vara aktuell kring ämnet ”synliggöra och 
tillgodose barns behov” är att observera hur pedagogerna gör i praktiken. För att ta 
reda på om hur pedagoger handlar efter det pedagogerna uttrycker genom intervjuer. 
Vi har som förslag till andra läsare som är intresserade av att forska vidare inom 
ämnet att både intervjua och observera under en längre eller kortare period. Dock bör 
man vara medveten om att svaren kan se annorlunda ut och det går inte att göra en 
exakt likadan studie. Resultatet varierar beroende på vilka pedagoger som deltar 
under studien (Bryman, 2011).  
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Bilaga 1  

 Intervjufrågor  

1. Vad är och innebär att synliggöra barns behov för dig? Berätta  

 

2. Berätta varför du anser att det är viktigt att synliggöra barns behov?  

 

3. Kan du ge några eller något exempel på när du har eller inte har 

uppmärksammat de enskilda barnet i din barngrupp? 

 

4. Har ni några strategier eller metoder som du kan berätta för uppmärksamma 

samt tillgodose varje enskilds barns behov och intressen?  

 

5. Upplever ni det svårt respektive lätt att tillgodose alla barns olika behov? 

Förklara och varför känner du så?  

 

6. Vad anser du som pedagog att en bra lärmiljö ska innehålla för att tillgodose 

barnens olika behov och väcka barnens intressen samt nyfikenhet?  

 

7. Tycker du att de är svårt att hinna se och uppmärksamma alla barn och kunna 

ge rätt stöttning och utmaning?  

 

8. Vad har du som pedagog för vision av ditt arbete med barnen, vad vill du att 

dom ska ha med sig i ”bagaget” efter sin tid på förskolan?  

 

9. Vilka dilemman upplever du som förskollärare at det finns i verksamheten?  
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Bilaga 2    

Missivbrev till chefen  

Hej! 
Vi skulle vilja intervjua personal inom verksamheten där du är chef. Detta brev 
kommer vi att ge ut till några av dina anställda om vi får ett godkännande att dom 
pedagogerna får delta i vår studie.  

Vi är två stycken lärarstudenter från Mälardalens högskola, som just nu arbetar med 
vårt examensarbete.  Med detta brev tillfrågas du att delta i vår studie, vi tycker att 
det vore intressant om du ville delta. Vi skulle gärna vilja ha dina tanker och 
erfarenheter kring pedagogers värdegrund gällnande barns behov som arbetande 
inom förskolan dagligen möter på olika sätt.  

Information om studien:  
Vår studie kommer att handla om pedagogers värdegrund och med detta så menar vi 
hur pedagogerna synliggör och tillgodoser barns behov i barngruppen samt arbetar 
med behoven som finns för att alla barn ska få rätt möjligheter till utveckling och 
lärande under sin tid på förskolan. Vi anser att denna studie är viktigt att genomföra 
eftersom det är en så stor del av uppdraget som pedagog att kunna tillgodose och ge 
alla barn rätt förutsättningar för utveckling och lärande. Denna studie kommer att 
genomföras genom interjuver med verksamma pedagoger i förskolan. Intervjuerna 
kommer att ta ungefär 30 minuter. Det kommer finnas möjlighet för allmänheten att 
ta del av den färdiga studien.  

Vi kommer att ta hänsyn till vetenskapsrådets etiska riktlinjer 
(www.sm.se/wepshop_vr/pdfer/2011_01.pdf) vilket betyder att det är frivilligt att 
delta, du kan som deltagare avbryta din medverkan när som helst. Alla som deltar i 
studien är anonyma för allmänheten och därför gäller konfidentialitetskravet som 
innebär det endast är vi författare till studien som kommer ta del av insamlat 
material. Det kommer inte gå att spåra vilka som deltagit i studien. Denna studie som 
du medverkar i kommer att presenteras i form av en uppsats vid Mälardalens 
högskola som i sin slutrevision läggs ut på databasen DIVA. Insamlat material 
kommer enbart att användas till just denna studie och när studien är godkänd 
kommer all de insamlade materialet att kasseras.  

 

Med vänliga hälsningar  
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Kontaktuppgifter:  
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Bilaga 3  

 Missivbrev till de anställda som intervjuades  

Hej! 
Vi är två stycken lärarstudenter från Mälardalens högskola, som just nu arbetar med 
vårt examensarbete.  Med detta brev tillfrågas du att delta i vår studie, vi tycker att 
det vore intressant om du ville delta. Vi skulle gärna vilja ha dina tanker och 
erfarenheter kring pedagogers värdegrund gällnande barns behov som arbetande 
inom förskolan dagligen möter på olika sätt.  

Information om studien:  
Vår studie kommer att handla om pedagogers värdegrund och med detta så menar vi 
hur pedagogerna synliggör och tillgodoser barns behov i barngruppen samt arbetar 
med behoven som finns för att alla barn ska få rätt möjligheter till utveckling och 
lärande under sin tid på förskolan. Vi anser att denna studie är viktigt att genomföra 
eftersom det är en så stor del av uppdraget som pedagog att kunna tillgodose och ge 
alla barn rätt förutsättningar för utveckling och lärande. Denna studie kommer att 
genomföras genom interjuver med verksamma pedagoger i förskolan. Intervjuerna 
kommer att ta ungefär 30 minuter. Det kommer finnas möjlighet för allmänheten att 
ta del av den färdiga studien.  

Vi kommer att ta hänsyn till vetenskapsrådets etiska riktlinjer 
(www.sm.se/wepshop_vr/pdfer/2011_01.pdf ), vilket betyder att det är frivilligt att 
delta, du kan som deltagare avbryta din medverkan när som helst. Alla som deltar i 
studien är anonyma för allmänheten och därför gäller konfidentialitetskravet som 
innebär det endast är vi författare till studien som kommer ta del av insamlat 
material. Det kommer inte gå att spåra vilka som deltagit i studien. Denna studie som 
du medverkar i kommer att presenteras i form av en uppsats vid Mälardalens 
högskola som i sin slutrevision läggs ut på databasen DIVA. Insamlat material 
kommer enbart att användas till just denna studie och när studien är godkänd 
kommer all de insamlade materialet att kasseras.  

 

Med vänliga hälsningar  
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