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Syftet med studien är att bidra med kunskaper om förskollärares förhållningssätt och 

ambition att se varje barn varje dag i förskolans verksamhet. Vi vill också undersöka 

förskollärares uppfattning om ansvaret i sin profession gentemot läroplanen samt vilka 

möjligheter förskollärare uppfattar finns för att gestalta sitt förhållningssätt och ambition i 

förskolan.  

 

Studien har gjorts med kvalitativa metoder för datainsamling med åtta legitimerade 

förskollärare fördelade i två fokusgrupper. Stimulusmaterialet i de båda fokusgrupperna 

bidrog med samlade beskrivningar av förskollärares uppfattning, förhållningssätt och 

ambition för att se varje barn. Studien har utgångspunkt i fenomenologin som står för 

människans uppfattning av fenomen. När människan uppfattar fenomen strävar de efter att 

skapa mening och betydelse för det fenomen som visar sig omedelbart för medvetandet. I 

innehållsanalys av empirin framkom tre övergripande kategorier: tilliten till varandra, 

organisation och struktur för att se barn samt möjligheter att se enskilda barn i barngruppen. 

Studiens resultat har visat att förskollärares förhållningssätt och ambition att se varje barn, 

varje dag grundar sig i att förskollärare betraktar sin profession som en livsstil med ett 

genuint intresse för barn som medför stor glädje att arbeta med barn. En deltagare uttrycker: 

”Om ni kan se detta så har vi ju ett fantastiskt arbete. Det är så roligt. Vi kan ju ha roligt varje dag om vi 

verkligen kan se och koppla ihop det vi är där för!” Sammanfattningsvis har resultat visat att 

deltagarna i fokusgruppen följer läroplanens intentioner med sitt professionella och 

personliga förhållningssätt i förskolans uppdrag med ambition att varje barn ska möta vuxna 

som visar intresse och engagemang för varje barn. 
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1 Inledning 

“GOAL!”. Jag hör det enda ord i samtalet jag förstår och svarar “goal!” och visar med finger 
på ena handen för att symbolisera “ett mål”. Barnet ler och skrattar. Jag hämtar och kickar 
tillbaka bollen till barnet som fortsätter spela mot mig. Matchen fortgår och för varje mål, 
räknar jag upp antal mål på min hand och säger två, tre, fyra o s v. När fem mål gjorts är 
stämningen mycket uppsluppen och bollarna börjar bli hårdare och högre och hamnar allt 
längre in i angränsande rummet. I denna övergång från samling till utevistelse fick jag och 
barnet istället 10 minuter tillsammans medan kamraterna och kollegorna var på gården. 
Barnet ger villkorslöst bevis på ett upplevt “vi”. Jag sitter på mattan och barnet omfamnar 
mig med hela sin kropp över min rygg och lägger båda sina armar om min hals. Där och då 
får jag ta emot och ge tillbaka den renaste och ärligaste känslan av glädje. Jag har sett detta 
barnet idag. (Personlig ögonblicksberättelse) 

Intresset för studien uppkom genom en personlig upplevelse på en förskola som ett 

mötesögonblick1 med ett barn. Det personliga mötesögonblick som utspelades, gav känslan 

och uppfattningen av ett ”vi”. Det fanns ett samförstånd i mötet och en personlig känsla av 

att ha sett och gjort skillnad för det barnet.  

Att se barn är en del av förskolans uppdrag i Läroplan för förskolan “i förskolan ska barnen 

möta vuxna som ser varje barns möjligheter och som engagerar sig i samspelet med både det enskilda barnet 

och barngruppen (Skolverket, 2016, s. 6). Utifrån intresset för studien tolkas läroplanens 

intentioner i citatet som att en pedagogisk relation, förskollärare och barn emellan är viktig 

för barns utveckling och lärande (Skolverket, 2016). Ordet se kan ha olika betydelser för 

olika individer i olika situationer. På flera nivåer eller dimensioner. Är det att se ett barn när 

jag tittar på eller betraktar barnet oreflekterat? Är det att se ett barn när jag möter ett barn i 

korridoren eller i en samling och säger hej? Om jag har planerade aktiviteter med barnen i 

mindre grupper? Ser jag barnet om jag fokuserar på ett barn i taget? Räcker det att se och 

skärpa mitt lyssnande för att bilda en uppfattning om barnets “görande ”, ser jag då? 

Betydelsen i studien av att se varje barn är att söka mötesögonblick som en strävan att varje 

dag bemöta barn individuellt vilket förskollärare gör genom att vara lyhörda för barnets 

verbala och icke-verbala signaler med respekt för ett barns vilja och integritet. Förskollärare 

ska i sin profession vara öppna och uppmuntra till kontakt. Förskollärare och barn emellan, 

bildar ett vi. Att se barnet behöver inte innebära omedelbar ögonkontakt men att betrakta 

barnet med en professionell blick och försöka förstå. Studiens namn är hämtat från empirin. 

Studien vill bidra med kunskaper om förskollärares förhållningssätt, uppfattning och 

ambition om ett vi. Mötesögonblicken har synonymer i forskning och i empirin med ord 

                                                      
1 Begreppets förklaring finns på sidan 3 (Stern, 2005) 
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som guldkorn, stjärnstunder och nuvarande ögonblick när mötet med barn sker i förskolans 

kontext (Stern, 2005; Linder och Breinhild Mortensen, 2008). 

Forskning, avhandlingar och litteratur återger inte hur det gestaltas praktiskt av förskollärare 

att se varje barn eller vilka villkor som möjliggör mötesögonblick där det blir en känsla av 

samförstånd, ett vi. I forskning av Sheridan, Williams, & Pramling Samuelsson (2014) 

beskriver förskollärare att flera faktorer påverkar arbetslagets arbete med tryggheten, 

relationerna, omsorgen och undervisningen. Förskollärare prioriterar vissa målområden mer 

än andra i läroplanen. Författarna skriver att förskollärare sätter högt värde på att se varje 

barn och känner sig också ansvariga att göra det (Williams, Sheridan och Pramling 

Samuelsson, 2016). Författarna skriver att förskollärare uttrycker en brist vid ett uteblivet 

möte med varje barn och att den egna sociala och relationella kompetensen blir avgörande 

för att förverkliga mötet med barnen.  

I tidigare forskning har Persson (2015) gjort en litteraturstudie om betydelsen av hur 

pedagogiska relationer mellan förskollärare och barn gynnar barnets utveckling och lärande. 

I litteraturstudien beskrivs en avgränsning mellan hur förskollärare praktiskt arbetar med att 

bygga relationer och vilka villkor som hindrar eller möjliggör dessa relationer. Vår 

uppfattning är att en relation startar i ett vi, att se varandra och som förskollärare se barnet. I 

Perssons avgränsning tolkade vi ett forskningsutrymme för en studie inom förskolans 

kontext som vill belysa med förskollärares uppfattning, erfarenheter och ambitioner att se 

varje barn utifrån kritiska faktorer och möjligheter. Studien ska bidra med kunskaper både 

till deltagarna i fokusgrupperna men också efter publicering för studiens läsare med intresse 

för studiens frågeställning och förskollärares perspektiv i förskolans verksamhet. 

2 Bakgrund 

I kapitlet bakgrund sammanfattas avsnitt som är kopplade till studiens syfte och 

frågeställning från förskolans styrdokument, tidigare forskning om att se barn samt 

teoretiska utgångspunkter från fenomenologin. 

 Styrdokument i förskolan 

I styrdokument för förskolan beskrivs en värdegrund med demokratiska grunder som 

baseras på mänskliga rättigheter från Barnkonventionen (Unicef, 2009). Barnkonventionen, 

Skollagen och Läroplan för förskolan beskriver barns rättigheter och att varje barn har rätt 
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att uttrycka sig och få sina behov tillgodosedda (Unicef, 2009; SFS 2010:800; Skolverket, 

2016).  

Sedan 2010 regleras förskolans bestämmelser i kapitel 8 i skollagen, SFS 2010:800 som del 

av det svenska utbildningssystemet. I kapitel 8 §2 om utbildningens syfte skrivs fram att det 

ska finnas en helhetssyn på barn och barnets behov med en helhet av omsorg, utveckling 

och lärande. 

Sedan 1998 har förskolan i Sverige en läroplan, Läroplan för förskolan, Lpfö98. Läroplanen 

är ett nationellt styrdokument som innehåller förskolans uppdrag, värdegrund, mål och 

riktlinjer som reviderats år 2006, 2010 och 2016. Läroplanen är indelad i kapitel med 

underrubriker för olika målområden: normer och värden, utveckling och lärande, barns 

inflytande, uppföljning, utvärdering och utveckling, samverkan förskola hem, med avsnitt 

som också anger förskollärares och arbetslagets förtydligade ansvar. Förskolechefens ansvar 

finns i separat avsnitt. I läroplanens första kapitel beskrivs i förskolans uppdrag att förskolan 

ska arbeta för att skapa trygg, rolig och lärorik miljö för barnen i förskolan. Det beskrivs 

också att varje barn i förskolan ska möta vuxna som ser deras möjligheter och engagerar sig i 

samspel för både det enskilda barnet och barngruppen (Skolverket, 2016). 

 Se barn i mötesögonblick och möjligheter för samförstånd 

En kort hälsningsfras, ord i förbifarten kan för läraren vara att lyssna och se en elev och 

därmed bilda en känsla hos eleven av att ha blivit erkänd och bekräftad som en unik person. 

Frelin (2012) har studerat verksamma lärare från förskola upp till gymnasium och menar att 

det finns ett behov av att bli sedd som en individ oavsett ålder. Frelin (2012) problematiserar 

det medvetna val en lärare gör när uppmärksamhet förmedlas. Elever eller barn 

genomskådar budskapets underton exempelvis att tilltala bekräftande, med ironi eller 

oreflekterat svar i förbifarten och det kan ge både bra och sämre följder för självförtroendet 

enligt Frelin (2012).  

Studien genomförs i förskolans kontext men forskning inom psykoterapi kan belysa hur 

samförståndet på psykologiska och mentala plan kan påverka och förändra 

sinnesstämningen för individen i nuet. Stern (2005) skriver om att varje ögonblick är en 

subjektiv upplevelse för individen. Människan förstår sin egen känsla av en upplevelse och 

använder den erfarenheten till att tolka andra objekts uttryck. När två individer möts 

beskrivs det som ett samspel mellan dem som ett mötesögonblick (Stern, 2005). Människan ska 
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ta vara på ögonblick och nuets ögonblick där ett glädjefyllt ögonblick kan bidra till positiva 

känslor. Mötesögonblick beskrivs vara en till tio sekunder långa men tillräckligt för att 

förmedla känslor och samförstånd. Mötesögonblick som gör att människan tillsammans med 

andra upplever glädjefyllda ögonblick och episoder av tidlöshet, som tecken på samförstånd 

där människor tillsammans är engagerade i stunden. Om människan sätter värde på de här 

mötesögonblicken blir ögonblicken värdefulla och kan berika vardagslivet. Mötesögonblick i 

samförstånd mellan två personer kan återkallas i minnet och uppbringa en positiv känsla. 

Linder och Breinhild Mortensen (2008) beskriver samförstånd människor emellan som 

exempelvis får kontakt i en grupp och ser och bekräftar varandra icke-verbalt.  

I artikel av Sheridan et al. (2014) problematiseras förskollärares möjligheter att se och 

uppmärksamma varje barn i en större barngrupp. Vardagliga rutiner i förskolan görs i första 

hand och förskollärare uttrycker som ett dilemma att barn som betraktas som 

ansvarstagande och som självständiga, blir osynliga för arbetslaget i barngruppen. Det leder 

till att de osynliga barnen får be om hjälp om de behöver. Författarna beskriver att 

förskollärare intar en pedagogisk roll med förhållningssättet att lärande sker utan styrning av 

planerade aktiviteter. Författarna skriver att förskollärare prioriterar nuläget och situationen. 

Genomförande av vardagliga rutiner med inriktning på barns omsorg och säkerhet 

prioriteras framför att se varje barns behov av närhet, utmaning eller stöd.  

 Synen på ansvaret, relationerna och barngruppen 

I tidigare forskning beskrivs ett dilemma i ansvaret för barn och barngruppen när det 

kommer till att få tid till och en önskan att få fokusera på varje barn. Ett dilemma som 

förskollärare beskrivit i forskning av Sheridan, William, Sandberg & Vuorinen (2011) är 

svårigheten att få vara nära och engagerade med enskilda barn. Förskollärare vill kunna ta del 

av enskilda barns berättelser, tankar och frågor, men samtidigt krävs överblick och 

beredskapskompetens att agera i den övriga barngruppen som finns omkring där 

verksamheten pågår med lek och övriga rutiner. 

Det beskrivs i tidigare forskning flera aspekter av förskollärares arbete som anges vara ett 

hinder för att se varje barn och tillgodose varje barns behov. Förskollärare förhåller sig i sin 

profession till att följa styrdokument, verksamheten och barngruppens behov. Pramling 

Samuelsson, Williams & Sheridan (2015) har skrivit en vetenskaplig artikel som syftar till att 

synliggöra hur förskollärare arbetar med läroplanens alla målområden. Artikeln undersöker 

förskollärares intentioner att följa läroplanen utifrån vardagliga situationer som förskollärare 
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befinner sig i. Författarna skriver att förskollärare arbetar med läroplanens intentioner men 

på grund av vilka resurser som finns att tillgå och tid görs förenkling av innehållet. 

Författarna skriver att förskollärare anser att vissa målområden som språk och matematik tas 

upp dagligen medan naturvetenskap och teknik med utflykter och experiment bearbetas 

delar av året. Varje barn utmanas inte utifrån sin egen förmåga. Författarna skriver att 

förskollärare beskriver vardagen som komplex med flera aspekter att förhålla sig till. Det ses 

som viktigt att uppmärksamma det individuella barnets utveckling genom kontakt med varje 

barn. När det inte sker ser förskollärare det som en brist i sin kompetens och profession. 

Författarna skriver att förskollärare anger sin sociala och relationella kompetens som 

avgörande för mötet med barnen.  

Pedagogiska relationer står för relationen mellan förskolans pedagoger och barn. Den har i 

forskning visat sig vara av betydelse för barnets utveckling och lärande. Persson (2015) har 

gjort en litteraturstudie med både svensk och internationell forskning med särskilt fokus på 

hur kvalitén i mötet mellan förskollärare och barn påverkar den pedagogiska relationen. 

Författaren anger syfte med litteraturstudien att bidra med strategier för att utveckla 

pedagogiska relationer i förskolan. Perssons (2015) litteraturstudie har också ett teoretiskt 

perspektiv för att förstå kvalitet i pedagogiska relationer och vilka villkor som påverkar dem. 

Författaren skriver att forskningen om förskolans strukturella villkor är förskolans resurser 

som exempelvis storleken på barngrupper och personaltäthet. I litteraturstudien beskrivs att 

förskolans struktur och organisation påverkas av yttre och inre omständigheter. Författaren 

förklarar ett behov av att pedagogiska relationer ska utvecklas i en kombination av omsorg 

och lärande.  

Tidigare forskning har gjorts för att undersöka konsekvenser av stora barngrupper och hur 

förskollärares arbete och barngruppen påverkas av sådana förutsättningar. Det har visat sig 

att stora barngrupper i förskolan leder till försämrade möjligheter för att se barn och möta 

barn i deras lärande för att kunna utmana dem eller gå på djupet i ett samtal. Detta medför 

att samspel och kommunikation mellan förskollärare och barn blir lidande enligt författarna. 

Williams et al. (2016) forskning undersöker förskollärares uppfattning av konsekvenser av 

barngruppens storlek. I forskningens resultat har författarna beskrivit att förskollärare i sin 

profession lägger stor vikt vid att se, kommunicera och samspela med barn. Författarna 

skriver att förskollärare beskriver ett intensivt och prioriterande arbete, ständigt i rörelse mot 

något. Ytterligare faktorer författarna tar upp är om sammansättningen i gruppen, att det 

skulle vara mer avgörande vilka barn som ingår i barngruppen, än hur många. Författarna 
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skriver att vissa barn inte får den uppmärksamhet de behöver från arbetslaget, för att andra 

barn har en ledarroll och tar mer plats medan andra barn kan bli “osynliga” i barngruppen.  

Det har framkommit att det finns en tendens att förklara ett pedagogiskt högt tempo och 

yttre omständigheter som orsak till att mötesögonblicken uteblir, skriver Linder och 

Breinhild Mortensen (2008). Författarna skriver att en vecka i högt tempo kan passera utan 

minne av innehåll och utan att förskollärare kan urskilja enskilda möten och episoder med 

barn. Pramling Samuelsson et al. (2015) och Williams et al. (2016) skriver i sin forskning att 

uteblivna möten med varje barn sågs som en brist i sociala och relationella kompetenser. 

Kompetensen att kunna uppmärksamma och fokusera på ögonblick eller episoder i nuet kan 

övas upp som en närvarokompetens (Stern, 2005). Närvarokompetensen innebär att vara 

närvarande och att kunna dröja sig kvar i nuet genom att ta in nuet och mentalt bearbeta det 

som observeras eller sker. Linder och Breinhild Mortensen (2008) skriver att en enskild 

förskollärare ska fokusera på det de kan påverka. Utifrån Sterns forskning innebär det att 

upptäcka ögonblick, utveckla och öva sin förmåga att vara närvarande och därmed öka sin 

närvarokompetens. I arbetet med barnen kan det innebära att sänka sina krav och 

ambitioner och göra valet att se möjligheter istället för att fokusera på yttre omständigheter. 

Att arbeta med en ständig känsla av otillräcklighet kan vara direkt nedbrytande för 

arbetsglädjen men är en del av arbetslivet, skriver Linder och Breinhild Mortensen (2008).  

 Förskollärares profession. 

I praktiken skapar läroplanens intentioner tolkningsutrymme för arbetslag i förskolan. Att se 

barnen kan tolkas i handlingar som att betrakta, uppmärksamma och i högre grad vara 

lyhörd för barnets signaler och integritet. Linder och Breinhild Mortensen (2008) 

problematiserar hur förskollärare i sin profession ska förhålla sig till dimensionerna 

professionell, personlig och privat2. Förskollärare använder styrkor i sin personlighet som 

verktyg i sitt yrkesutövande som innebär att personligheten står för äktheten i 

förhållningssättet. Det betyder att uppträda professionellt utifrån sin akademiska utbildning 

men också att följa professionens styrdokument. Det kan uppfattas oprofessionellt att 

använda den privata domänen i professionen om privata erfarenheter och värderingar delas 

eller att visa och spegla privata känslor, enligt Linder och Breinhild Mortensen, 2008. Att ha 

                                                      
2 Förskollärarens profession är ett mångfacetterat forskningsområde. För studien har avgränsning gjorts till 

professionell, personlig och privat domän som förhållningssätt för att se varje barn. 
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barns behov i centrum är en del av förskolans uppdrag och förskollärares ansvar (Skolverket, 

2016). 

Förskollärare har en daglig kontakt och en professionell relation med barn och 

vårdnadshavare men innebörden av relationen kan ha två betydelser, den sociala relationen 

och samspelet i den dagliga kontakten eller en mellanmänsklig relation i samförstånd där 

individerna ser varandra. Filosofen Buber (1990) beskriver skillnaden på socialt samspel och 

mellanmänskliga relationer som två begrepp med olika betydelse, inte synonymer. Buber 

(1990) förklarar att i sociala sammanhang och samspel kan människor känna sig samhöriga 

som grupp genom de erfarenheter och upplevelser de delar där och då men att det inte är 

samma sak som en mellanmänsklig relation där individer ser varandra i samförstånd. 

Förskolan skulle kunna ses som en plats för ett socialt sammanhang där det finns 

möjligheter till mellanmänskliga relationer. Förskolans arbetslag och barngrupp väljer inte 

varandras sällskap men befinner sig på förskolan i ett socialt sammanhang. Den 

mellanmänskliga relationen kan tolkas i läroplanens intentioner att förskollärare ska skapa 

relationer med varje barn och barngruppen som ska främja barns utveckling och lärande 

(Skolverket, 2016). 

 Teori 

I studien utgår vi från fenomenologin med förskollärare som är deltagare i datainsamlingen 

för att få den samlade beskrivningen av att se varje barn. I följande avsnitt beskrivs kortfattat 

fenomenologin som teori och dess relevans som studiens forskningsansats.  

Fenomenologin innebär att undersöka individens, människans, subjektiva, uppfattning av 

fenomen som visar sig omedelbart för medvetandet och människans tolkning av fenomenet. 

Människan strävar efter att skapa mening i den värld människan lever i och tolkar utifrån 

sina erfarenheter (Brinkkjær och Høyen, 2013). I fenomenologi, ses inte människans 

kunskaper och erfarenheter som objektiva utan de har avsikt att skildra subjektets 

erfarenheter och förståelse för omvärlden. Exempelvis kan förskollärare förstå den egna 

känslan som upplevs och bara tolka barnets känsla utifrån hur barnet uttrycker sig verbalt 

eller icke-verbalt. I forskning inom förskolan har Løkken (2006), använt perceptionens 

fenomenologi som är den kroppsliga fenomenologin där människan förnimmer, tolkar och 

upplever genom sina sinnen och kroppen. Filosofen Merleau-Ponty har grundat denna syn 

på fenomenologi. Løkken beskriver Merleau-Pontys fenomenologi som att människan som 

subjekt, omedelbart tolkar fenomen för att uppfatta världen omkring med sina sinnen och 
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kroppen. Tolkningen av andra objekts handling förstås på samma sätt genom den egna 

kroppen. I förskolan betyder det enligt Løkken (2006), att när förskollärare är lyhörd för 

barnets signaler görs en tolkning där förskollärare läser av barn utifrån sina egna erfarenheter 

av en känsla. När förskollärare ser ett barn tolkar förskollärare vad barnets kropp uttrycker i 

barnets handling, exempelvis vad barnet gör eller sättet de gör det på. En forskares uppgift i 

fenomenologin är att försöka se och förstå ur objektets perspektiv. Hur individen tolkat sin 

omvärld. Förskollärares tolkningar av att se ett barn ger fenomenet en betydelse och det är 

deltagarnas samlade beskrivningar som bildar studiens empiri. 

3 Syfte 

Syftet med studien är att bidra med kunskaper om förskollärares förhållningssätt och 

ambition att se varje barn varje dag i förskolans verksamhet. Vi vill också undersöka 

förskollärares uppfattning om ansvaret i sin profession gentemot läroplanen samt vilka 

möjligheter förskollärare uppfattar finns för att gestalta sitt förhållningssätt och ambition i 

förskolan.    

 Frågeställning 

• Vilka kritiska faktorer uttrycker förskollärare i anslutning till sin ambition att se varje 

barn varje dag? 

4 Metod 

Metodavsnittet nedan kommer att beskriva studiens metodval för urval, ostrukturerade 

fokusgruppsintervjuer samt genomförandet för datainsamling av empiri, etiska 

överväganden samt analysmetod. 

Studien är av kvalitativ karaktär som innebär att samla in data som är relevanta och 

tillförlitliga för studiens problemställning genom exempelvis observationer, intervjuer och 

gruppsamtal. För studien valdes fokusgrupper där empirin för studien är från transkribering 

av ljud till text från datainsamling i två fokusgrupper. Fokusgruppssamtalen var 

ostrukturerade och moderatorn lät deltagarna föra samtalet framåt utifrån ett 

stimulusmaterial. I fokusgruppen hade varje deltagare möjlighet att uttrycka sig med egna 

ord och berättelser. Både forskaren och deltagarna hade möjligheter att ställa följdfrågor och 

fördjupningsfrågor till varandra vid intervjutillfället. 
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Fokusgrupp har visat sig vara användbart för att ta reda på hur människor talar, tänker och 

har för uppfattningar om ett särskilt ämne eller tema (Bryman, 2011; Dahlin-Ivanoff, 2015; 

Wibeck, 2010). I fokusgrupper kan dialoger och diskussioner bidra till att forskaren får en 

mångfald av uppfattningar och delade erfarenheter utifrån stimulusmaterial och nyckelfrågor 

(Bryman, 2011). I en fokusgrupp är avsikten att få deltagarna bekväma i en tillåtande och 

icke-dömande miljö där varje deltagare kollegialt i grupp har möjlighet att argumentera för 

och reflektera uppfattningar (Dahlin-Ivanoff, 2015). Det är frivilligt att delta men viktigt att 

deltagarna förstår varför de blivit utvalda och känner en samhörighet med övriga i 

fokusgruppen. Fördelen av en ostrukturerad intervju finns i möjligheten att samtalen 

utvecklas till att deltagarna tar upp områden forskaren inte förutsett men som är av intresse 

för studien (Halkier, 2010; Wibeck, 2010). Dialoger och diskussioner deltagare emellan kan 

göra att intervjun når ett djup i berättelserna när deltagare utmanar varandra att besvara 

följdfrågor och fördjupningsfrågor om varandras erfarenheter (Halkier, 2010; Wibeck, 2010). 

I fokusgrupp uppmuntras deltagare att återberätta ögonblick med barn med hjälp av 

stimulusmaterialet, utifrån sina erfarenheter och uppfattningar. I fokusgruppen var vår 

önskan och intresse att berika empirin med en mångfald av uppfattningar, reflektioner, 

förhållningssätt och ambitioner från varje deltagare. Deltagarnas tidigare erfarenheter bidrar 

med en samlad beskrivning av fenomenet av att se varje barn som är av intresse för studiens 

syfte och frågeställning. 

Det finns aspekter att ta i beaktande av fördelar eller nackdelar vid valet av fokusgrupper. 

Bryman (2011) beskriver eventuella dilemman med att få ett önskat antal deltagare till 

studien på en avtalad tid. En följd av detta kan bli att fler deltagare behöver bjudas in till 

fokusgruppen för att säkerställa önskat antal deltagare. En aspekt på valet av fokusgrupp är 

att deltagarna påverkar varandras talutrymme, men det kan ge nyanserade svar - i jämförelse 

med en djupintervju där det bara är en informant och forskare (Dahlin-Ivanoff & Holmgren, 

2017). Forskaren kan ha svårigheter i transkriberingsprocessen att tyda samtal i 

ljudinspelningen om flera deltagare talar samtidigt (Bryman, 2011). Som stöd för 

transkribering skriver biträdande moderator stödanteckningar under fokusgruppssamtalet 

om vilken deltagare som inleder uttalanden och eventuella reaktioner som visas med 

kroppsspråk. Stödanteckningar används för att förbereda och underlätta arbetet med 

transkribering av intervjun (Eriksson-Zetterquist & Ahrne, 2015). Transkribering av 

fokusgruppsamtal genererar eventuellt stora mängder empiri att bearbeta i transkribering och 

analys (Bryman, 2011). 
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En fördel med fokusgrupper beskrivs eventuellt vara tidsbesparande då datainsamlingen 

görs i två fokusgrupper med totalt lika många deltagare som om valet varit att göra enskilda 

djupintervjuer (Wibeck, 2010). Att delta i fokusgruppen kan för den enskilde deltagaren 

innebära ta del av andra deltagares uppfattningar och erfarenheter vilket kan leda till nya 

förhållningssätt och verktyg för arbetet i den egna professionen.  

   Urval 

I studien ingår åtta förskollärare som deltagare fördelade i två fokusgrupper. I 

förberedelserna för fokusgrupp tog vi kontakt med två förskolechefer som vi valde att 

kontakta via telefon. Kriteriet för att välja dem var att de båda hade flest förskoleenheter i 

sitt förskolechefsområde i respektive kommun. Vårt önskemål var att förskolecheferna 

kunde vara till stöd för rekrytering av deltagare. Vi ville rekrytera förskollärare som deltagare 

eftersom studiens syfte söker förskollärares uppfattningar.  

Det finns olika rekommendationer för antal deltagare i en fokusgrupp där Wibeck (2010) 

rekommenderar fyra till sex deltagare och Dahlin-Ivanoff och Holmgren (2017) 

rekommenderar fyra till åtta. För våra fokusgrupper söktes fem till sex legitimerade 

förskollärare per förskolechefsområde. Urvalskriteriet är homogent som i studien står för att 

deltagarna är verksamma förskollärare som profession och med en akademisk 

förskollärarutbildning (Christoferssen & Johannesen, 2012).  

I samtalen med förskolecheferna kom vi överens om att vi studenter sammanfattar, lämnar 

kompletta kontaktuppgifter, förenklad sammanfattning av studiens syfte och kortfattade 

forskningsetiska överväganden som skickas till förskolechefen via e-post direkt efter 

telefonsamtalen. En förskolechef gjorde en mötesförfrågan via e-post till alla legitimerade 

förskollärare i området, som bjöds in att delta i fokusgruppen. Förskollärarna svarade och 

anmälde sig via mötesförfrågan och förskolechefen hade därmed kännedom om anmälda 

deltagare. Förskolechefen närvarade inte vid tillfället för fokusgruppsamtalet och fick heller 

inte tillgång till transkriberingen där konfidentialitetskravet skyddar empirin 

(Vetenskapsrådet, 2002). En förskolechef vidarebefordrade vår e-post med förfrågan och 

kontaktinformation i ett veckobrev till alla anställda i förskolan via kommunens lärplattform 

V-klass. Vi fick via det utskicket inte respons på vår förfrågan. Därför beslutade vi att 

kontakta en förskola och tre förskollärare från olika förskolor, via bekvämlighetsurval. 

Bekvämlighetsurvalet innebar att två redan kända förskollärare från verksamhetsförlagda 

utbildningar tillfrågades samt telefonsamtal till en förskola i närområdet för en av oss 
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(Christoffersen & Johannessen, 2015). Två av förskollärarna som anmälde sig hade inte 

möjlighet att delta den tid och plats som bokades. Den tredje förskolläraren som anmälde sig 

hjälpte oss att få kontakt med fyra andra förskollärare genom snöbollseffekt på samma 

förskola. Snöbollseffekt innebär att i rekryteringen av deltagare, tar man hjälp av sitt yttre 

sociala nätverk (Halkier, 2010). 

 Etiska överväganden 

I studiens forskningsprocess strävade vi efter, i rollen som forskare, att förhålla oss till 

Vetenskapsrådets forskningsetiska principer (2002). Deltagarna för fokusgrupperna fick 

inför tillfället ett e-post med bekräftelse av tid och plats för fokusgruppen. 

Informationskravet var att delge förskolechef och vidare deltagare information om studiens 

syfte. Informationsbrevet fanns med som bilaga i vårt e-post till varje deltagare med en kort 

sammanfattning av syftet för studien, vad fokusgrupp är och våra kontaktuppgifter (Bilaga 

8.1).  

Deltagarna informerades muntligt vid tillfället för fokusgruppsamtalet om nyttjandekravet 

och samtyckeskravet. Forskaren förhåller sig till nyttjandekravet genom att empirin endast 

får användas för studiens syfte. Deltagarna ska känna trygghet och utrymme att dela med sig 

av sina erfarenheter i fokusgrupp inom området. Det som sägs i fokusgruppen tillhör 

moderatorer och deltagarna. Deltagarna fick ge sitt samtycke och medgivande som deltagare 

i fokusgrupp samt för ljudinspelning. Deltagarna gav sitt samtycke genom att signera 

samtyckesbrevet vid intervjutillfället (Bilaga 8.2).  

Konfidentialitetskravet innebär att uppgifter om personer som deltar under 

forskningsprocessen, ska sparas på ett sätt så enskilda individer inte kan identifieras. I 

studien avidentifierades deltagarnas namn, enhet och kommun i datainsamlingen där varje 

deltagare tilldelades en pseudonym som användes i stödanteckningar och transkribering. 

Deltagarna informerades att när studien slutförts och publicerats, kasseras empirin. 

 Genomförande 

Ett fokusgruppsamtal genomfördes i samtalsrum vid en förskolechefs enhetskontor och det 

andra i ett personalrum på de verksammas förskola. Miljöerna var inte neutrala men 

avgränsade från deltagarnas arbete i barngrupp. 
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Vi hade rollen som ansvarig moderator i varsin fokusgrupp. Ansvarig moderator inleder 

fokusgruppsamtalet och delar ut stimulusmaterialet. När samtalet pågår är moderator 

tillgänglig för stöd vid behov av fokusering eller ställa fördjupningsfrågor (bilaga 8.3). 

Biträdande moderator placerade sig i bakgrunden under intervjun och skrev 

stödanteckningar. Vid genomförandet användes två mobiltelefoner för ljudinspelning och 

dessa placerades efter testinspelning på olika ställen i rummet för att optimera 

ljudupptagning. Att använda dubbel inspelningsteknik var också av säkerhetsskäl med 

hänsyn till att ljudinspelningens kvalitet kan variera eller att en ljudfil på något sätt skulle 

vara obrukbar eller raderas. Efter fokusgruppssamtalen säkerhetskopierades ljudfilerna till 

bärbar dator. 

Vi tog emot och hälsade deltagarna välkomna när de kom till samtalsrummen och de valde 

själva en plats vid borden. Deltagarna hälsade och småpratade med varandra och oss. I 

genomförandet av fokusgrupperna inleddes samtalet med att vi studenter muntligt 

presenterade oss och sammanfattat syfte med studien. Vi informerade om nyttjandekravet av 

empirin (Vetenskapsrådet, 2002) och kortfattat hur processen fortskrider fram till studien 

publiceras (Eriksson-Zetterquist & Ahrne, 2015). Vi presenterade fokusgruppmetoden och 

våra förväntningar om ett aktivt deltagande där deltagarna delar med sig av erfarenheter och 

uppfattningar utifrån intervjuguidens stimulusmaterial och eventuella följd- eller 

fördjupningsfrågor (Dahlin-Ivanoff, 2015). Vi uppmanade deltagarna att ställa frågor kring 

studien och de forskningsetiska övervägandena. Vidare ombads deltagarna att signera 

samtyckesbrevet innan ljudinspelning startades (bilaga 8.2). 

Deltagarna tilldelades intervjuguidens stimulusmaterial inom nyckeldiskussionsområdet för 

att öppna upp för diskussion och reflektion för ämnesområdet, som skulle synliggöra 

studiens syfte och frågeställningar (Dahlin-Ivanoff & Holmgren, 2017). Deltagarna fick 

varsitt A4-ark med tre texter med ögonblicksberättelse, inlägg från forum och ett utdrag från 

vetenskaplig artikel. Samtalet fördes vidare med stöd- och fördjupningsfrågor när moderator 

bedömde samtalet vara utanför ramarna för syftet eller om inget nytt tillfördes ämnet 

(Dahlin-Ivanoff, 2015; Eriksson-Zetterquist & Ahrne, 2015). I en fokusgrupp använde 

moderator två nyckelfrågor, sex stödfrågor och fördjupningsfrågor fyra gånger. Vid andra 

tillfället använde moderator en nyckelfråga och fördjupningsfrågor tre gånger. Samtalen 

avrundas med en avslutningsfråga om deltagarna har någon ytterligare aspekt de vill ta upp. 

Ljudinspelningarna är inklusive genomläsning av stimulusmaterialet 59 respektive 56 
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minuter. Därefter tackade vi för deltagandet i fokusgruppen och överräckte varsitt 

nyckelband till deltagarna med logotype från Jönköping University som gåva. 

 Tillförlitlighet 

I studien har vi förhållit oss till Brymans (2011) beskrivning av kvalitetskriterierna 

tillförlitlighet. Tillförlitlighet består av fyra delkriterier som motiverar och argumenterar för 

att studiens resultat redogör för deltagarnas sanning, inte forskarens. Delkriterierna visar en 

studies trovärdighet där forskningsetiska övervägande följts och att studien består av insamlat 

material från flera källor och att materialet analyserats. En studies grad av överförbarhet betyder 

att studiens tillvägagångssätt är detaljerat beskriven och skulle kunna utgöra en grund för 

samma metod och urval i en annan kontext eller av annan forskare. En studies pålitlighet 

bedöms av läsaren utifrån att hela forskningsprocessen beskrivs detaljerat. Studiens resultat 

och slutsatser ska konfirmeras som att vara sakligt beskrivna och därför ska medvetna val 

finnas beskrivna för att styrka forskarens intention att inte påverka studiens resultat med 

egna värderingar och personliga erfarenheter. Tillförlitligheten i studiens resultat och analys 

är baserat på transkriberade data från fokusgrupper med verksamma förskollärares 

förhållningssätt och ambition av att se varje barn.  

 Analysmetod 

För studien valdes att göra en innehållsanalys. Den inledande analysprocessen påbörjades 

direkt i datainsamling för två fokusgrupper när vi lyssnade till samtalen mellan deltagarna 

med en bedömning om samtalen anknöt till studiens syfte. Efter samtalen transkriberades 

ljudinspelningarna till text. Innehållsanalys gjordes med bearbetning och analys av text i fyra 

steg, för att kunna tolka och presentera ett tillförlitligt resultat. 

Steg ett av analysen påbörjas av moderator och biträdande moderator vid datainsamlingen. 

Vidare genomfördes innehållsanalysen i systematiska steg. Innehållsanalys har gjorts av 

empirin enligt Wibeck (2010), med stöd från litteratur som behandlar fokusgrupper som 

kvalitativ undersökningsmetod. Innehållsanalysen fortsatte med genomlyssning av 

ljudinspelningarna som senare transkriberas i sin helhet. Ljudinspelningarna transkriberades i 

sin helhet för att möjliggöra olika alternativ av analyser (Wibeck, 2010). Transkriberingen 

korrekturlästes på datorskärmen under ytterligare genomlyssning av ljudinspelningen. 

Transkriberingarna användes också för en översiktsanalys av helheten i datainsamlingen 

(Wibeck, 2010). Transkriberingarna skrevs ut i sin helhet. I genomläsning framkom ett antal 
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begrepp som deltagarna använde återkommande i samtalen exempelvis relationer, arbetslag, 

trygghet, profession, vårdnadshavare, samsyn. Begreppen antecknades på post-it lappar och 

arrangerades lodrätt i en följd från övergripande till underliggande ämnesområden. Vidare 

gjordes en genomläsning i transkriberingarna där vi sökte och markerade brytpunkter i 

utskrifterna där deltagarna byter eller återkommer till ämnesområden (Wibeck, 2010). 

Övergripande ämnesområden skrevs i marginalen av utskrifterna och varje ämne som kom 

fram fick enskild färg med tusch exempelvis relationer, arbetssätt, profession. Sedan gick vi 

vidare med en horisontell analys av transkriberingarna (Wibeck, 2010). Horisontell analys 

innebär att ämnen gemensamma för fokusgrupperna analyseras och jämförs. 

Ämnesområden från den horisontella analysen kategoriserades och bildade kategorier. En 

matris skapades för att tydliggöra om varje deltagare uttalat uppfattning eller erfarenhet i 

form av citat i de olika kategorierna. I matrisen angavs kategoriernas namn i lodrät kolumn 

och vidare 8 rader, en för varje deltagare. Sedan lästes transkriberingarna igen. Varje gång en 

deltagare fanns med i uttalande eller diskussion om en viss kategori gjordes en markering i 

matrisen. Från matrisen kunde vi summera i vilka kategorier den enskilde deltagaren varit 

engagerad. I matrisen summerades antal gånger en kategori togs upp, vilket enligt Wibeck 

(2010), är kategorins omfattning. Det går även att summera antal gånger enskilda deltagare 

uttalade sig i samma kategori vilket står för kategorins intensitet. Med matrisen kunde vi se 

kategorier med lägre omfattning som var till hjälp att avgränsa empirin senare i steg tre. 

Kategorierna profession och arbetssätt hade störst omfattning. 

I steg två sorteras och fokuseras de kategorier som framträder och tilldelas ett namn som 

benämns som etikett (Wibeck, 2010; Dahlin-Ivanoff och Holmgren, 2017). Steg två var att 

klippa isär utskrifterna och lägga varje citat eller dialog i tillhörande etikett. Vid denna 

genomläsning kunde vissa citat flyttas eller byta etikett. I etiketterna profession och 

arbetssätt gjordes valet att använda underliggande etiketter. Inom dessa två övergripande 

etiketter sågs mönster av inriktningar inom etiketten. Vidare fick etiketter en färgkod med 

skrift i tuschpenna i marginalen av utskrifterna i de etiketter som var sammanhängande inom 

samma kategori (Dahlin-Ivanoff & Holmgren, 2017; Rennstam & Wästerfors, 2015). I 

genomläsning markerades enskilda citat som i steg fyra kunde ha betydelse för att besvara 

studiens frågeställning.  

I steg tre revideras empirin med hjälp av studiens syfte och frågeställning som ställs till 

helheten i empirin (Dahlin-Ivanoff & Holmgren, 2017). Den här processen beskrivs med 

annan formulering av Rennstam & Wästerfors (2015), som att materialet reduceras. Innehåll 
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i empirin som är relevanta för studiens frågeställning slås samman eller avgränsas om de är 

irrelevanta. I steg tre gjordes kortfattade sammanfattningar om kategoriernas innehåll som 

kommit fram ur etiketteringen.  

I steg fyra ska sammanfattningarna som skapades i steg tre påbörja analysprocessens 

tolkning av vad som framkommit som resultatet från empirin. Kategorierna lästes igenom i 

sin helhet och centrala citat markerades med överstrykningspenna. Tre nya övergripande 

kategorier skapades utifrån frågeställningens område. De centrala citaten som framkom i 

empirin placerades i respektive kategori. De tre övergripande kategorierna fick rubriker som 

visar kategoriernas innehåll i studiens resultat. 

5 Resultat och analys 

Studiens syfte är att bidra med kunskaper om förskollärares förhållningssätt och ambition att 

se varje barn varje dag i förskolans verksamhet samt undersöka förskollärares uppfattning 

om ansvaret i sin profession gentemot läroplanen samt vilka möjligheter förskollärare 

uppfattar finns för att gestalta sitt förhållningssätt i praktiken i förskolan. Studiens 

frågeställning är: Vilka kritiska faktorer uttrycker förskollärare i anslutning till sin ambition att se varje 

barn? 

I kapitlet beskrivs studiens resultat och analys i avsnitt från empirin från fokusgrupperna. I 

innehållsanalysen finns tre övergripande kategorier som alla utgår från deltagarnas 

förhållningssätt och ambition att se varje barn. 

• Tilliten till varandra 

• Organisation och struktur för att se barn. 

• Möjligheter att se enskilda barn i barngruppen 

Förskollärare som deltog i fokusgrupperna benämns i kapitlet som deltagare. De åtta 

deltagarna i fokusgrupperna är avidentifierade med pseudonymer D1, D2, D3…D8. Citaten 

är utdrag av enskilda deltagares utsagor eller gruppens samlade beskrivning i diskussion av 

fenomenet att se varje barn. I citat står symbolen /.../ för ett utdrag från transkriberingen, 

deltagaren säger något före eller efter symbolen. 

  Tilliten till varandra 

I analysprocessen av empirin hörde och läste vi att deltagarna återkom till begreppet trygghet 

och att trygghet i relationer i förskolan är viktig för tillit och förtroende. Deltagarna 
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diskuterade betydelsen av tilliten och förtroendet mellan förskollärare och barn, förskollärare 

och arbetslag och förskollärare och vårdnadshavare. Relationerna är beroende av varandra 

och påverkar möjligheter att se barnen, säger deltagarna. D3 säger att relationen mellan 

förskollärare och barn är viktig för att barn ska känna en trygghet. Barnen får erfarenheter av 

att bygga relationer med en vuxen och med den erfarenheten kan barn bygga nya relationer 

med andra barn. D5 säger att ögonblicken är värdefulla för relationen. När barnen känner 

sig trygga så kommer de spontant och berättar något och det är viktigt att som förskollärare 

fånga ögonblicket och se och svara barnet. D6 säger att förskollärare ska ha förståelse för att 

olika barn har olika behov av att bli sedda. Det kan för något barn vara att få sitta i knäet en 

stund, spela ett spel och som D5 säger, att lyssna när barnet har något att berätta. 

Deltagarna förmedlar i samtalet sitt förhållningssätt och ambitionen att ha barns behov i 

centrum och ger exempel på hur de i ibland gör för att tillgodose detta i vardagliga 

situationer. Nedan följer ett exempel. 

D5: alla har ju behov på olika villkor, så man kan ju inte heller liksom dra alla över en kam 

och ”nu sitter vi här”, nu sitter jag och spelar med den och sen med den. Utan man får ju 

se det ”på vilket sätt vill du ha uppmärksamhet?” och ”hur vill du bli sedd?” 

D2 säger att tilliten till varandra i arbetslag är viktig. Tryggheten i arbetslaget gör också att 

barnen blir trygga. D1 säger att kommunikation är en förutsättning för arbetslagets 

organisering av rutiner och aktiviteter liksom en samsyn på verksamheten. Deltagarna 

uttrycker att de utgår från de förutsättningar som finns eller skapas tillsammans med 

arbetslaget och då behövs tilliten och tryggheten till varandra som några deltagare betonar. 

D2 förklarar att när tilliten till varandra finns i arbetslaget skapas möjligheter som tillåter att 

fånga ögonblick och ägna tid åt ett enskilt barn för det sker något bra. 

Deltagarna uppfattar att de arbetar som en förebild för barnen i hur relationer skapas. 

Barnen ser hur vuxna bemöter varandra inom arbetslaget. Det hjälper barnen att omvandla 

den erfarenheten till att skapa egna relationer med andra barn. D6 säger att om ett barn 

väljer att söka sig till en specifik pedagog i arbetslaget, så ska det respekteras. D6 jämför 

situationen med en vuxen som upplever sig ha bättre kontakt med vissa människor och ty 

sig till dem, ett val som även ett barn ska kunna vara fri att göra. D6 säger att förskollärare, 

eller andra i arbetslaget, inte ska lägga någon värdering eller se det som ett nederlag att 

barnet sökt sig till någon annan i arbetslaget än sig själv. D3 säger att barnen är i behov av en 

social samhörighet och att känna tillhörigheten i en grupp för att kunna utvecklas och lära i 

förskolan. 
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Deltagarna berättar att vårdnadshavarna är till stöd för både projekt och planering där 

deltagarna rådfrågar vårdnadshavarna om enskilda barns intressen för att se och lyfta barnen. 

D4 säger att förskolan är ett komplement till hemmet och vårdnadshavarna kan involveras i 

förskollärares arbete för att se varje barn. Det kan vara ett barn utan verbalt språk där 

vårdnadshavarna kan förmedla barnets intressen. D6 säger också att samtalet med 

vårdnadshavaren kan hjälpa deltagarna att tolka en bekräftelse från vårdnadshavarnas 

återberättande av hur barnet pratar om förskolan hemma, vad barnet berättar att det gör och 

hur barnet förmedlat att intressen och behov blir tillgodosedda på förskolan. D7 säger 

varför deltagarna ser den här relationen som viktig.  

 D7:  man visar även för föräldrarna att “vi ser ditt barn och vi finns här” och liksom.   

 Organisation och struktur för att se barn 

Deltagarna förmedlar olika formuleringar kring sitt förhållningssätt att se varje barn som 

kopplas till läroplanens intentioner. Deltagarna formulerar också sin tolkning och uttrycker 

hur de gestaltar ansvaret från läroplanens målområden för att se till varje barns behov i sin 

profession. 

D1: /.../alla ska höras och synas lika mycket. Det är inte säkert att alla vill det./.../ Varje 
barns behov måste vi kunna läsa av då. Inte bara lyfta dom här som är tysta och... Dom 
kanske är tysta. Dom kanske vill vara tysta så. 

D4: Då är det ju som du säger (D3) att se barnet i en grupp. Det handlar ju om sin egen 
yrkesprofession. Medvetenheten, lyhördheten och uppdraget varför vi är på arbetet. Gör vi 
det vi är ålagda att göra skollag och genom läroplanen levande i alla situationer. Jag går ju 
inte och tänker att ”idag har jag uppfyllt det och det målet”. Utan det sitter ju i. Det har vi ju 
lärt oss nu. Eller tagit till oss. 

Deltagarna tar upp kritiska faktorer och möjligheter och hur de arbetar med de 

förutsättningar de kan påverka i arbetet i barngruppen. Förskollärare skapar organisation och 

struktur tillsammans i arbetslaget och med barngruppen. I båda fokusgrupperna säger några 

deltagare att de önskar diskussionsforum för organisatoriska frågor och inte bara 

pedagogiska. Deltagarna ser alltså pedagogiska och organisatoriska frågor som två områden 

som båda behövs för att utveckla arbetet med barngruppen. Deltagarna beskriver att de 

delar in sina barngrupper i mindre grupper. Deltagarna säger att de använder de mindre 

grupperna för samling, utelek, läsgrupper, gå ut i skogen och besöka biblioteket exempelvis. 

Deltagarna beskriver hur både barn och vuxna blir lugnare och går ner i varv när de arbetar 

med mindre grupper. Deltagarna förklarar fördelar med att i mindre grupper tydligare se 
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varje barn. I en mindre grupp säger deltagarna att de uppfattar att tysta barn tar mer plats 

eller vågar ta plats. 

D8: /.../det är väldigt stor skillnad iallafall hos oss där, att dom som inte pratar inte eller 

har inga åsikter men sen när man liksom… vi går ju ut i teknikrummet och liksom sitter 

där och då liksom, då har dom mycket mer åsikter och kan komma liksom fram mer 

liksom. /.../ 

D6 förklarar och jämför barns val att vara tysta med att sätta situationen i perspektiv som en 

vuxen, om att D6 själv inte skulle vilja stå framför femtio andra och samtala om det här 

ämnet för studien men att det känns bekvämt att göra det inför de tre andra i fokusgruppen. 

Även D4 tar upp paralleller att barn inte ska utsättas för ett tvång att tala inför fem andra 

barn om barnet inte vill. D4 beskriver det som oprofessionellt som förskollärare att göra det 

mot ett barn. 

Deltagarna reflekterar över att arbeta med en barngrupp de upplever som stor och 

konsekvenser som kan påverka om barn blir sedda under sin vistelse på förskolan, men 

reflekterar också över sin profession att känna ansvar att se varje barn och tillgodose varje 

barns behov. Deltagarna uttrycker en ambition att få vara i nuet med barnen men de 

upplever istället att i en situation med en stor barngrupp är de i behov av att strukturera sitt 

arbetssätt mer för att skapa möjligheter att se varje barn. 

D5: /.../det är ju inte så att vi självmant väljer att vi hinner inte med barnen “idag har vi ju 
mycket att göra” och att ibland inte hinner med barnen. Det är ju inget som ses positivt hos 
oss. /.../ det finns ju en anledning till att inte hinna med /…/ fast vi gör ju så gott vi kan… 

 
D3: /.../Ju mer barn ju mer strukturerad vill du vara i ditt arbete och /.../fokuserar mycket 
på med rutiner, övergångar, vem som gör vad, det blir ju väldigt mycket fokus på det då när 
det när man har fler barn. Så givetvis önskar man ju att man har mindre barngrupper för att 
kunna se varje barn. Och där har man ju en utmaning /.../ 

D6 reflekterar kring möjligheterna för förskollärare och arbetslag att påverka en situation de 

beskrivit som svår. Deltagare D6 uttrycker sig som splittrad i sin profession för att det finns 

administrativa krav som måste fullföljas och som därmed tar tid i anspråk från det arbete 

som deltagarna uttrycker och värderar högst, tiden med barnen. 

D6: Men egentligen skulle vi kunna säga så här att ”vi hinner inte det nu...”/.../för att visa 
det här är viktigare, barnen är viktigare än dom där papperna som ska skickas in då... jag tror 
vi är dåliga på det för vi försöker vara alla till lags på nåt vis... ja sen blir man alldeles 
splittrad tillslut 
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Deltagarna reflekterar i fokusgruppen över sitt eget yrkesval och varför de valde sitt yrke. 

Deltagarna uttrycker på olika sätt hur de sätter ett personligt värde på sin profession som 

skänker glädje och ger något tillbaka till dem. 

D2: Ser varje barn och vi ser varje barns behov och /.../ja och allt som är runtomkring. Att 
man är genuint intresserad liksom. 

D5: Jag tycker man känner sig glad “nu gjorde jag det här nu satt vi och gjorde det här du 
och jag” och man känner sig alltså man verkligen gjorde nåt för barnet att det verkligen var 
bra. Man känner sig bra och duktig inombords. 

Deltagarna uttrycker ett ansvar att möta barn med en kvalitet som står för det genuina 

intresset för varje barn, som deltagarna tidigare uttryckt. Mötesögonblick kan vara 

bekräftelse på något bra men också en start på något nytt. 

D1: /.../Att man som pedagog måste ta… det ansvaret att det barn jag möter. Dom ska jag 
också möta med kvalitet. 

 Möjligheter att se enskilda barn i barngruppen 

Deltagarna förklarar att det i professionen finns personliga ambitioner att förhålla sig till för 

att göra ett bra jobb. I empirin återkommer deltagarna till olika begrepp när de beskrev 

egenskaper eller kompetenser en förskollärare bör ha för att se varje barn. Deltagarna 

förklarar att förskollärare bör vara lyhörda pedagoger, närvarande pedagoger, ha ett 

lyssnande förhållningssätt och vara uppmärksamma i individuella möten. D1 säger att som 

förskollärare gäller det att vara med, att se “guldkornen” när de kommer och D3 säger att 

fånga ögonblick. 

En möjlighet som deltagare D3 beskriver är enskilda möten eller individuella möten som 

ibland kan vara att se individuella barn i en grupp. D3 förklarar som exempel: 

D3: Sen tänker jag väl att man också ska tänka att visst det är ju viktigt att se varje barn 
individuellt men att man kan ju också se dom i grupp. Och jag tänker också tillfällen att se 
individuellt i en grupp. Det behöver ju inte vara att man måste hinna med just det barnet 
enskilt men att man ser det individuella behovet i en stor grupp. Det är ju ganska många 
situationer där vi är många tillsammans också. /.../ Det är också en profession att ha en 
förmåga att se det. Se det lilla i det stora om man säger så. 

Deltagarna beskriver erfarenheter när och var de har möjligheter att se varje barn. I båda 

fokusgrupperna anges möjligheten att se varje barn som störst i situationer när det är mindre 

antal barn. Ett exempel är när förskollärare möter barn som börjar tidigt eller har längre 

dagar på förskolan, under vilan med få barn vakna, att dela in barngruppen i mindre grupper 

med två till fem barn i varje grupp under samling, utelek, utflykter till bibliotek och skogen. 
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Den tidpunkt som beskrevs som mest värdefull var matsituationen där förskollärare sitter 

med barn vid bordet. Barn har frågor eller samtalar om vardagssituationer på förskolan eller 

hemma, drömmar och fantasier. D4 säger att det är ett bra tillfälle att visa och bekräfta för 

barnet att som förskollärare ha sett vad barnet gjort på gården exempelvis. Deltagarna har 

tagit upp att se barn inte alltid innebär omedelbar ögonkontakt, utan innebörden av att se 

barn kan också vara genom observation i olika situationer. Nedan följer några exempel. 

D7: /.../man finns där hela tiden på golvnivå /.../ där kan man ju också observera “vad 
hände där nu?” /.../att se dom man kan ju se dom utan att dom behöver veta att jag ser dom 
/.../ 

D7: /.../att de har blivit sedda att “nu är jag här” och det är viktigt med tycker jag och även 
när de går hem att “nu ser jag att du går hem” och att vi berättar lite vad som har hänt under 
dagen och även där märker man ju med om man har sett mycket vad barnet har gjort eller 
uppmärksammat. 

 
D4: Jag tänker /.../ att man alltid tänker att man säger hej. /.../ Det spelar ingen roll om det 
blir tre hej. Att tre pedagoger har sagt hej/.../ För barnen har så fint förhållningssätt till alla 
vårdnadshavare som kommer och när vi kommer säger ”Hej! Kommer du idag igen”. 

När deltagarna berättar om sina ambitioner om att se varje barn använder deltagarna andra 

formuleringar än att se eller ett vi. I empirin finns betydelsen formulerade som ögonblick, 

guldkorn, individuella möten och guldklimp. I fokusgruppen förmedlar deltagarna sina 

tankar för att utveckla den samlade beskrivningen av fenomenet av att se varje barn. 

Deltagarna reflekterar och synliggör erfarenheter för varandra i samtalet om orsaker till 

stökiga barn, invanda mönster och kulturer i arbetslag.   

D4: /.../Och vi har haft våra planeringsmöten där på måndagen och på fredagen 
reflektionsmöten, då vet jag att då har vi haft våra möten då behöver inte du och jag hålla på 
och prata om det här utan nu kan vi bara ha fokus på barnen det är därför vi är där.  
D1: Organisation är viktig. Det är det. Det tror jag också. Det är jätteviktigt. 
D4: För det här med vi pratar om våra stora barngrupper. Om vi går upp så här (visar en 
vågrät höjd hand) då faller. Då finns det inga stökiga barn. Det är vi som skapar det.  
D1: Absolut. Då faller det. 
D3: Har vi strukturen då fungerar det ju. Det är ju bara så det är.  
D4: /.../ vi pratade, som du pratade om vid måltiderna (refererar till D2). Ibland så är vi så 
knasiga så vi säger så här ”vi är bara fyra barn idag, vi slår ihop” men sitt med dom fyra och 
tänk… ((instämmande)) Vi är så knasiga ibland på det viset. 
D1: Att man tar tillvara på... man måste lita på sig själv. Den här situationen är en, en… 
guldklimp.  
D4: För vem flyttar du ihop borden för? För att vi ska sitta och prata? 

Deltagarna beskriver en möjlighet till att se varje barn genom dokumentation. 

Dokumentationen är ett av arbetssätten som deltagarna nämner som inte är att se varje barn 

genom omedelbar ögonkontakt. D4 beskriver att de i arbetslaget använder dokumentationen 

för reflektion och ser varje barn, antingen tillsammans med barnet eller barngruppen. 
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Dokumentationen används för att minnas vad de sett och gjort i en aktivitet eller annan 

händelse men också för att tillsammans upptäcka och visa barnet en lärprocess. Ytterligare 

ett tillfälle när dokumentation synliggör ett barn, beskrivs som förberedelser för 

utvecklingssamtal. I förberedelsen för utvecklingssamtal sammanfattas dokumentation och 

eventuella frågeformulär fylls i om barnet. D7 och D8 delar erfarenheter av upptäckter som 

synliggörs med arbetslaget, att ett barn ibland inte syns i dokumentationer.  

D8: /.../till utvecklingssamtalen när man sitter och diskuterar barnen. Vissa har man ju sett 
jättemycket av och sen bara “men hur är det där?” /.../man känner att det här barnet måste 
man fokusera på mer för att… och sen när man frågar de andra bara “nej”/.../ 

I empirin reflekterar deltagarna i båda fokusgrupperna om möjliga orsaker och vilka hinder 

de uppfattar som förklaring till varför vissa barn inte syns i dokumentation. Deltagarna 

nämner antal dagar eller timmar ett barn spenderar på förskolan som en orsak. Barn som har 

vila efter lunch får mindre tid med förskollärare, för barnen beskrivs vakna när 

verksamheten är i full gång. Det ges exempel på dagar och tider på dagen samt vilken tid 

barn kommer som också kan vara av betydelse.  

Deltagarna säger att det är viktigt att reflektera kring sitt eget förhållningssätt till vad som 

står för rättvisa och vad som är likvärdigt när varje barns behov ska tillgodoses. De talar 

också om förhållningssätt och ambitioner. Deltagarna säger att de personligen ser barn varje 

dag men kanske inte varje barn. De berättar om en förhoppning som återkopplar till tilliten 

till varandra i arbetslaget att någon har sett det barn deltagaren personligen inte hunnit eller 

haft möjlighet att se. Det uttrycks en ambition att varje barn blir sedd varje dag i förskolan 

kopplat till studiens betydelse av nivåer och nyanseringar av ordet se. 

6 Diskussion 

I följande kapitel diskuteras studiens resultat och kopplas till studiens bakgrund i avsnittet 

resultatdiskussion. Förskollärare som deltagit i fokusgrupperna benämns som deltagare i 

kapitlet. I metoddiskussionen diskuterar vi hur studiens metodval har påverkat resultatet, 

samt att vi i rollen som forskare strävat mot att förhålla oss till forskningsetiska principer 

och tillförlitlighet som kvalitetskriterier. Vi avslutar kapitlet med ett avsnitt med förslag på 

vidare forskning. 

 Resultatdiskussion 

Syftet med studien är att bidra med kunskaper om förskollärares förhållningssätt och 

ambition att se varje barn varje dag i förskolans verksamhet. Vi vill också undersöka 
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förskollärares uppfattning om ansvaret i sin profession gentemot läroplanen och vilka 

möjligheter finns för att gestalta sitt förhållningssätt och ambition i förskolan.  

I bakgrundskapitlet finns sammanfattning av tidigare forskning och formuleringar i 

förskolans styrdokument som angränsar till ämnet att se varje barn i förskolan. Ur 

deltagarnas diskussioner har vi gjort en tolkning av hur deltagarna gestaltar läroplanens mål. 

Deltagarna har med andra formuleringar beskrivit sig som ansvariga för att tillgodose varje 

barns behov genom individuella möten eller att se varje barn som en individ i en grupp. Det 

kan kopplas till läroplanens intentioner i området. Däremot är att se varje barn, inte något 

deltagarna och deras arbetslag aktivt uttalar och planerar för, men det har framkommit att 

möjligheten att se varje barn, kräver en organisation och struktur för arbetslaget.  

Deltagarna menar att det krävs en trygghet i och en tillit till sina kollegor i arbetslaget för att 

kunna få eller ta tiden med enskilda barn när möjligheten finns. Det är ett exempel på en 

situation där både socialt samspel och mellanmänskliga relationer finns enligt Buber (1990). 

Tilliten till sina kollegor bygger på en samsyn eller att vara ihopsnackade med sitt arbetslag 

och det ger möjligheter att fånga ögonblick, som ett vi med varje barn. Samsynen betyder 

inte att förskollärare ska behandla alla barn lika eller att dela barnsyn, men att varje barns 

behov ska tillgodoses och att det kan ske på olika sätt. Deltagarna beskriver det som viktigt 

att respektera barns val och se till varje barns integritet som också finns som grundläggande 

värde i läroplanen (Skolverket, 2016).  

I en fokusgrupp diskuterar deltagarna begreppet närvarande pedagog som att vara med, vara 

lyhörd, ha ett lyssnande förhållningssätt och intressera sig för barnens lärande och vad det 

innebär. Deltagarna beskriver sitt förhållningssätt och en pedagogisk medvetenhet om att 

läsa av barn och se till varje barns behov. D2 nämner exempelvis att kunna vara till stöd med 

en blick, förskollärare och barn emellan, som signalerar ett stöd för barnet att våga. Frelin 

(2012) konstaterar att det inte behövs mycket för att svara mot behovet mot att ha blivit 

sedd. D4 och D5 ger exempel på att som förskollärare styra och skapa mindre grupper där 

barn inom gruppen tillsammans kan lyfta varandra. De menar att i gruppen kan barnen 

uppmärksammas, bekräftas och barnet lyfts som kompetent av en vuxen. 

Deltagarna förklarar att de upplever en förändring i professionen där administrativa 

uppgifter tar allt mer tid i anspråk vilket leder till mindre tid med barnen. Fler barn i 

barngruppen leder till mer administration och fler relationer att bibehålla. Deltagarna 

berättar om ett ökat behov av reflektion och planering med arbetslaget. Deltagarna tar också 
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upp negativa reflektioner kring att personligen inte hinna med att se varje barn varje dag. De 

har gett exempel på att arbetet med att förbereda utvecklingssamtal kan synliggöra för 

förskollärare hur mycket eller lite ett barn syns. Studiens resultat om förändrade 

förutsättningar för professionen, som ökad administration tolkas stämma överens med den 

forskning som sammanfattats i tidigare forskning (Persson, 2015; Sheridan, Williams, & 

Pramling Samuelsson, 2014; Pramling Samuelsson, Williams, & Sheridan, 2015; Williams, 

Sheridan, & Pramling Samuelsson, 2016). Deltagarna förhåller sig i vardagen till förskolans 

styrdokument men också till strukturella villkor som anges vara stora barngrupper, 

arbetslagets kompetenser som kan påverka förskollärares ambitioner får stå tillbaka genom 

att förskollärare arbetar efter förutsättningarna i vardagens rutiner, strukturer och innehåll i 

läroplanen prioriteras. Deltagarna lyfter kritiska faktorer som argumenteras för som tänkbara 

orsaker till att barnen inte alltid prioriteras. Deltagarna säger att orsaken finns i “systemet”. 

Benämningen systemet används vid flera tillfällen i empirin och tyder på en innebörd som 

samlingsbegrepp för organisation och strukturella villkor som Persson (2015) anger som 

personaltäthet, storlek på barngrupp och utbildningsnivåer i arbetslaget. 

I analysen väcks frågan om hur arbetet med barnen i förskolan förhåller sig i relation till en 

invand kultur som formuleras som rutinmässig av en deltagare. Här kan beskrivningarna 

som Williams et al. (2014) skrev att ett högt tempo och prioriteringar bidrar till 

bekvämlighetsval och trygghetsval. Det kan kopplas till utsagor där deltagarna beskriver att 

de blir rutinmässiga och strukturerade för att få verksamheten att rulla. Deltagarna förklarar 

att prioritering kan vara avgörande för att enskilda barn blir osynliga och vissa barn syns 

mer. Närvarokompetensen betonar Linder och Breinhild Mortensen (2008) är viktig och 

något förskollärare måste ta i beaktning för att finna glädje i sitt yrke. Det menar författarna 

kan betyda att förskollärare behöver sänka sina ambitioner för vad som ska hinnas med och 

göras för att vara med barnen. Så tolkar vi i analysen deltagarnas svar om de primära 

orsakerna till att mötesögonblick mellan förskollärare och barn uteblir när deltagarna känner 

sig ålagda att fokusera på administrativa uppgifter som tar mycket tid i anspråk.  

I analysen av empirin har vi tolkat att deltagarna i studien förutsätter och ser som självklart 

att förskollärare enskilt och i arbetslag, har ett förhållningssätt och ambition att se varje barn. 

I analysen har vi också tolkat att de kategorier som framkom i innehållsanalysen överlappar 

varandra och är beroende av varandra, både som orsaker och konsekvenser. Tolkningen 

baseras på att deltagarna återkommer till samma förklaring av ett händelseförlopp eller 

händelsekedja som påverkar möjligheten att se varje barn. Förskollärares förhållningssätt och 
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ambitioner styrs av en professionell och personlig domän, av relationer med enskilda barn i 

barngruppen, med vårdnadshavare men också av organisation och strukturella villkor. 

Deltagarna delar uppfattningar och erfarenheter som både är positiva och negativa. Att se 

varje barn utgår från och återkommer i analys av empirin till just förskollärares 

förhållningssätt och ambitioner. Ett ögonblick av samförstånd som ett vi, kan både vara 

bekräftande för förskollärare att ha gjort något bra och en start på något nytt eller en djupare 

relation.  

I empirin delar deltagarna sina uppfattningar och erfarenheter inom professionen, att se 

varje barn som en värdefull upplevelse. Deltagarna beskriver när de upplever 

mötesögonblicken i samförstånd med barn, att de personligen känner sig glada av att göra ett 

bra jobb eller känner sig bra och duktiga inombords. Deltagarna beskriver också att små 

ögonblick är värdefulla och stärker att de i sin profession är viktiga förebilder för barnen. De 

här ögonblicken tolkar vi kan jämföras med de mötesögonblick som refereras av Stern 

(2005).  

 Slutsats av resultat och avslutande reflektioner 

Deltagarnas uppfattning, förhållningssätt och ambitioner att se varje barn, presenterades i 

resultatet. I empirin beskriver deltagarna erfarenheter och förmedlade kritiska faktorer och 

möjligheter för att se varje barn. Utifrån studiens resultat drar vi en slutsats; att de kritiska 

faktorer och möjligheter som deltagarna uttrycker, kommer att kunna bidra med kunskaper 

inom området för vårt forskningsintresse. I resultatet framkommer att deltagarna uttrycker 

sin förståelse för att begreppen se varje barn eller mötesögonblick har innebörd och 

betydelse på flera nivåer eller dimensioner för deltagarna. Betydelsen av att se varje barn 

formuleras av deltagarna ibland med andra ord som ögonblick, guldkorn och möte med 

barn.  

Studiens viktigaste resultat är att deltagarna i sin profession och personlighet är nyfikna och 

genuint intresserade av individen och ser det som viktigt att se varje barn. Det är en 

ambition deltagarna delar men de förklarar att det inte sker varje dag. Deltagarnas 

uppfattning är att varje barn blir sett av någon varje dag. Förhoppningen förklaras av 

deltagarna med, att de barn som inte blivit sedda på förskolan blir sedda hemma eftersom 

förskolan är ett komplement till hemmet. 
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En frågeställning som väckts i analysen är ett annat alternativ och tolkning av resultatet. Vi 

ställer oss frågan om vi påverkade deltagarnas positiva förhållningssätt och uppfattningar till 

att se varje barn. Stimlusmaterialet (bilaga 8.3) och dess sammansättning av tre texter kan ha 

styrt deltagarna mot att förmedla en självklarhet - ja, vi ska se varje barn, för det är så 

stimulusmaterialet vill att deltagarna ska svara. I analysen av empirin finner vi ingen 

diskussion som ifrågasätter varför det är viktigt att se varje barn. Därför är vår förhoppning 

att resultat och analys stämmer med deltagarnas uppfattning och ambition. 

 Metoddiskussion 

I metoddiskussionen kommer reflektioner och erfarenheter diskuteras om de metodval som 

gjordes för studien inför och i forskningsprocessen. Metodval som gjordes i 

forskningsdesignen har varit vägledande inför studien och vidare in i forskningsprocessen. 

Analysmetoden har justerats i forskningsprocessen efter litteraturgenomgångar för 

fokusgruppsmetoden. 

Som datainsamlingsmetod valde vi att ha fokusgrupper som skulle likna ett kollegialt 

diskussionsforum, workshop eller litteraturseminarium. Vi strävade efter att deltagarna skulle 

uppfatta miljön som avslappnad och icke-dömande i sin karaktär. I forskningsdesignen fanns 

önskemål med en fokusgrupp för att prova intervjuguiden och stimulusmaterialet. 

Provtillfället föll bort på grund av tidsbrist.  

Forskningsprocessen påbörjades med rekrytering till två fokusgrupper med hjälp av 

förskolechefer. Vi valde i rekryteringen att ha legitimerade förskollärare men utan 

urvalskriterier med avgränsning om deltagarna var bekanta eller i samma arbetslag, antal år i 

yrket eller övriga specifika erfarenheter. Vid rekryteringen anpassade vi datum och tid till när 

deltagarna hade möjlighet att delta i fokusgrupp. Med anledningen av anpassning av datum, 

genomfördes fokusgrupperna en vecka senare än tidsplanen i forskningsdesignen. En 

erfarenhet blev att deltagarna i den ena fokusgruppen tackade ja vid personlig kontakt istället 

för att ta kontakt med oss. I rekryteringen förmedlades av förskolechef och enskilda 

förskollärare orsaker till att antalet deltagare begränsades. De nämnde VFU-perioder med 

handledning av studenter, förskollärare som redan var bokade till intervjuer för andra 

studenters examensarbeten, kompetensutveckling och en personaltäthet som förhindrar 

deltagande. Inför fokusgrupperna var fem deltagare per fokusgrupp anmälda men i 

genomförandet deltar fyra förskollärare i varje fokusgrupp.  
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I forskningsprocessen har vi strävat efter att förhålla oss till forskningsetiska principer 

(Vetenskapsrådet, 2002) och i urvalet för rekrytering av deltagare till fokusgrupperna, har 

bara deltagarens e-postadress efterfrågats. Övrig bakgrundsinformation är irrelevant för 

studiens syfte. Deltagarnas namn och kontaktuppgifter finns endast i e-postkonversationer 

och i samtyckesbreven som kasseras vid publicering av studien enligt, nyttjandekrav och 

konfidentialitetskravet (Vetenskapsrådet, 2002). I stödanteckningar och transkriberingar 

tilldelades varje deltagare en pseudonym. 

Inför fokusgruppen i inbjudan, informationsbrev och introduktion fick deltagarna endast en 

kort sammanfattad fras som angränsande till studiens syfte “se varje barn i barngruppen”. 

Motiveringen till att deltagarna inte fick ta del av studiens syfte och frågeställning i förväg 

var att vi önskade att varje deltagare skulle dela sin egen uppfattning, förhållningssätt och 

ambition. Vår önskan var att deltagarna skulle dela tankar och reflektioner som väcktes av 

stimulusmaterialet med minimal styrning mot studiens syfte och frågeställning. Ett medvetet 

val för att empirin skulle bearbetas utifrån fenomenologisk forskningsansats, blev då att ha 

ostrukturerad fokusgruppsintervju där deltagarnas skulle föra samtalet framåt genom 

samlade beskrivningar med minimal styrning från moderatorn. Vi turades om att vara 

moderator och biträdande moderator för att få erfarenheter av båda rollerna. Turordningen 

gjordes också med tanke att en av oss var bekant med några deltagare i en fokusgrupp. Hen 

hade vid det intervjutillfället rollen som biträdande moderator i bakgrunden för att undvika 

direkt tilltal från deltagarna under samtalet.  

Empirin utgörs av totalt åtta förskollärares uppfattningar och erfarenheter i ämnet fördelade 

på två separata fokusgrupper. Deltagarna diskuterade olika aspekter av att se varje barn och 

sitt förhållningssätt inom professionen till att se varje barn, kritiska faktorer, möjligheter och 

hinder som uppkommer i verksamheten. Varje enskild deltagare i fokusgruppssamtalen gavs 

talutrymme av övriga deltagare och det blev två äkta gruppsamtal som Wibeck (2010) 

beskriver. Det innebär att enskilda deltagare har möjlighet att ta talarrollen och i samtalen 

tilltalade deltagarna alla deltagare men också responderade till enskilda deltagares tidigare 

uttalade erfarenheter och uppfattningar. Vi bedömer att fyra deltagare i varje fokusgrupp 

skapade bra dynamik i samtalen. Deltagarna ställde fördjupningsfrågor och följdfrågor till 

varandra i båda fokusgruppssamtalen. Vi upplevde att vårt stimulusmaterial över förväntan 

fokuserat deltagarna mot vårt syfte och frågeställning. I genomförandet säger en deltagare 

följande citat “såna här diskussionsforum skulle vi ha fler av”.  Vi upplever att fokusgrupper 
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var tidskrävande vid rekrytering av deltagare men vid genomförande och transkribering 

sparade vi tid istället för att ha åtta enskilda djupintervjuer. 

Genom att beskriva forskningsprocessen i studiens metod- och resultatkapitel samt bilagor, 

strävade vi efter att förhålla oss till kvalitetskriterierna för tillförlitlighet i fyra delkriterier 

trovärdighet, överförbarhet, pålitlighet och konfirmering (Bryman, 2011). Studien hade ett 

homogent urval med åtta deltagare i två fokusgrupper som använde samma stimulusmaterial. 

Genomförandet beskrivs i metodkapitlet och det är deltagarna i fokusgrupperna som 

bidragit till studiens empiri som har blivit studiens resultat. Valet av ostrukturerade intervjuer 

uppfattade vi som ett sätt att minimera forskarens eventuella styrning av empirin genom att 

kombinera fokusgrupper och stimulusmaterial.  

Innehållsanalysen hjälpte oss att avgränsa av vår empiri till studiens frågeställning. Vi 

bedömer att de tre kategorier vi nämner på sidan 15 väl beskriver innehållet i samtalet.   

Vi upplevde under fokusgrupperna, bearbetningen efteråt och i innehållsanalysen att vi hade 

fått svar på studiens frågeställning från deltagarna, som en samlad beskrivning av fenomen 

och uppfattningar tillsammans men ingen “sanning” konstruerades. Deltagarna delade 

kritiska faktorer och möjligheter som finns i praktiken av att se varje barn och deras 

ambition till det. Fokusgrupper som metod är teoretiskt förknippat med 

socialkonstruktionistiska teorier (Halkier, 2010, Wibeck, 2010; Bryman, 2011; Dahlin-

Ivanoff & Holmberg, 2017). Socialkonstruktionism används i fokusgrupper som möjlighet 

för att bidra till empirin genom en konstruktion som görs av deltagarna tillsammans för en 

gemensam sanning eller en lösning på ett problemområde. Om vårt val av teori varit 

socialkontruktionism är vår uppfattning att vårt intresse för studien och dess syfte och 

frågeställning fått vinklas för att få fram en gemensam sanning och det var inte i vårt 

intresse. Vårt teorival var och stod därmed kvar vid fenomenologi som en vägledande syn på 

att varje deltagare är en unik person som bidrar med unika, personliga uppfattningar och 

förhållningssätt i samlade beskrivningar som i sin tur bidrar till empirin. Vi bedömer att 

fokusgrupper och innehållsanalys som verktyg har varit användbar också i en 

fenomenologisk ansats. Studien kunde gjorts inom ämnet med andra metodval och 

vetenskapsteorier. Datainsamlingen för ämnet hade kunnat göras med andra alternativ på 

datainsamlingsmetod med djupintervjuer och en intervjuguide där fråga och svar varit 

grunden. Datainsamlingen hade också kunnat göras med en kombination av djupintervjuer 

samt observation av förskollärares arbetssätt i handling i barngruppen.  
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 Vidare forskning 

Deltagarna i fokusgruppen beskriver som självklart att förskollärare ska se varje barn. I 

fokusgrupperna saknas ifrågasättande eller diskussion varför förskollärare ska se varje barn. 

Vidare forskning angränsande till vårt intresse kan göras med förskollärares förhållningssätt 

med en frågeställning som undersöker om förskollärare gör val att se barn.  

Nordin-Hultman (2004) beskriver hur människan alltid har flera diskurser att välja som 

utgångspunkt i sitt handlande. Människan förhåller sig till olika diskurser och normer 

beroende på situationen. Kontexter varierar och kan alltid medvetet anpassas eller väljas 

utifrån kontexten. I förskolans kontext kan den vuxnes maktrelation vara att välja att se och 

bekräfta eller att förbise ett barn (Dolk, 2013).  

I vidare forskning hade vi gärna tagit del av en studie eller forskning med ett barnperspektiv 

på att bli sedd. Hur uttrycker barnen att de vill bli sedda? Vi bedömer att omfattningen av en 

sådan studie kräver mer resurser och erfarenheter än studentuppsats på grundnivå.  
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8 Bilagor 
 Informationsbrev till deltagare i fokusgrupp 

Informationsbrev till samtalsdeltagare  

för studie i kursen Examensarbete för förskollärare 15 hp, våren 2018 

Hej! 

Tack för att ni vill delta i vår studie!  

Studiens syfte är att undersöka hur förskollärarens förhållningssätt och ambition att se varje 

barn i barngruppen genom samtal i fokusgrupper.  

• Fokusgrupp är en metod som syftar till att synliggöra flera olika deltagares perspektiv i 

samtal med andra.  

• Varje deltagares perspektiv är viktigt i fokusgruppen och vi som studenter är intresserade 

av er som förskollärare, då ni berikar oss med nya aspekter kring ämnet utifrån er erfarenhet 

och verksamhet.  

• Samtalet kommer att ledas av en moderator som aktivt lyssnar samt en student som för 

stödanteckningar till stöd för transkribering och analys.  

Om ni har frågor inför studien så kontakta oss gärna!  

woma1578@student.ju.se 

krje1500@student.ju.se 

Vi ser fram emot att träffa er!  

Med vänliga hälsningar 

___________________  _____________________ 

Jessica Kronlund  Madelen Wollsén 
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 Samtyckesbrev 

Samtycke för vuxen till deltagande i studentforskning 

Förskollärarutbildningen – Examens arbete (LEFP17 - V18) – Våren 2018 

Jessica Kronlund och Madelen Wollsén genomför en studie i kursen Examensarbete inom ramen för 

förskollärarprogrammet vid Jönköping University. Övergripande fokus i studien är att undersöka 

pedagogiska och didaktiska frågor rörande förskolans policy och praktik. Mer specifikt handlar denna 

studie om att synliggöra förskollärarens förhållningssätt och ambition att se varje barn i förskolans 

verksamhet genom samtal i fokusgrupp. 

Jessica Kronlund och Madelen Wollsén genomför denna studie i syfte att (a) bidra till kunskap om 

förskolan och dess verksamhet; (b) få erfarenhet av att genomföra empirisk forskning inom 

utbildning och undervisning; och (c) fullgöra kraven för att bli examinerad från 

förskollärarprogrammet på Högskolan för Lärande och Kommunikation vid Jönköping University. 

Om du accepterar att delta i denna studie kommer du att bli tillfrågad om att delta i en eller flera av 

följande aktiviteter: 

 

__X__ Delta i en intervju/intervjuer relaterat till forskningsämnet. 

 

All information som genereras kommer att anonymiseras vilket garanterar att du inte kan bli 

identifierad. Dessutom kommer all information som genereras förvaras på ett säkert sätt som 

förhindrar att det försvinner t ex genom stöld.  

Du har din fulla rätt att avbryta deltagande samt att ta tillbaka samtycke när som helst och utan några 

påföljder.  

Om du har frågor gällande den här undersökningen och/eller ditt deltagande, vänligen kontakta 

kursansvarig,  

Cathrine Ryther (cathrine.ryther@ju.se), eller examinator, Sara Hvit Lindstrand (sara.hvit-

lindstrand@ju.se) 

Om du accepterar att delta, vänligen skriv under nedan. 

Deltagarens kontaktinformation, telefon och/eller email: 

_______________________________________________________________________ 

 

____________________________ ________________________________  

Deltagarens signatur  Studentens namn  

_______________________________ ________________________________  

Namnförtydligande  Namnförtydligande 
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 Intervjuguide  

Introduktion. ca 5 min 
Kort presentation av oss “forskare”.  
Presentera syftet med studien 
Presentera fokusgruppsmetoden. 
För studien ska förskollärare ge en bild av, uppfattning om förskollärares verklighet. 
Avsikten med fokusgrupper är att få deltagarna att dela med sig av sina erfarenheter i en 
tillåtande och icke-dömande situation. Deltagarna bidrar med skillnader och likheter om 
förhållningssätt och ambitioner. 
Förväntningar. Vi använder ljudinspelning. Vi förväntar oss ett aktivt deltagande och det 
behöver inte betyda talfördelning men försök att inte tala i mun på varandra.  
Vi är med som stöd och leder vidare eller ramar in och avrundar samtalet. 
Etiken: Deltagarnas namn, enhet och kommun avidentifieras. När studien slutförts och 
godkänts kasseras empirin (ljudinspelning och stödanteckningar). 
 
Inledning med stimulusmaterial till samtalet  
(Ett A4-ark delas ut med nedan tre texter, till varje deltagare att läsa enskilt) 
 
Första stimulusmaterial:   
“GOAL!”. Jag hör det enda ord i samtalet jag förstår och svarar “goal!” och visar med finger 
på ena handen för att symbolisera “ett mål”. Barnet ler och skrattar. Jag hämtar och kickar 
tillbaka bollen till barnet som fortsätter spela mot mig. Matchen fortgår och för varje mål, 
räknar jag upp antal mål på min hand och säger två, tre, fyra o s v. När fem mål gjorts är 
stämningen mycket uppsluppen och bollarna börjar bli hårdare och högre och hamnar allt 
längre in i angränsande rummet. I denna övergång från samling till utevistelse fick jag och 
barnet istället 10 minuter tillsammans medan kamraterna och kollegorna var på gården. 
Barnet ger villkorslöst bevis på ett upplevt “vi”. Jag sitter på mattan och barnet omfamnar 
mig med hela sin kropp över min rygg och lägger båda sina armar om min hals. Där och då 
får jag ta emot och ge tillbaka den renaste och ärligaste känslan av glädje. Jag har sett detta 
barnet idag. (Personlig ögonblicksberättelse) 
 
Andra stimulusmaterial:  
Idag hittade jag min dotter ensam och jätteledsen på gården just för att hon var ensam. 
Pedagogen sa till svar att hon visar ingenting och dom som inte visar känslor har det ju inte 
lätt i stora barngrupper. Hon har helt rätt och säger bara sanningen, egentligen borde kanske 
alla säga så - "vi har så många barn så vi hann inte se ditt barn idag", det är ju dom tysta 
barnen man inte hinner se ibland. Jag är själv förskollärare och vet hur verkligheten ser ut. 
MEN NÄR JAG SER MITT egna barn lida av att det är stora barngrupper...fy vad det gör 
ont det gör så ont i mitt hjärta. (Hämtat från Förskoleupproret) 
 

Tredje stimulusmaterial: 

“Många förskollärare i vår studie talar om vikten av att se varje barn, vilket kan tolkas som 
ett uttryck för att förskollärarna varje dag strävar efter att bemöta varje barn individuellt. Att 
inte hinna med att se och lyssna på varje barn uppfattas av dem som en brist i deras 
kompetens och profession” (Pramling Samuelsson, Williams & Sheridan, 2014, s.11) 
 
Nyckeldiskussionsområden.  
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Vårt område är att synliggöra förskollärares förhållningssätt och ambition att se varje barn. I 
Lpfö98 rev 16 och Förskolans uppdrag. (s. 6) återfinns stöd för vårt forskningsintresse som 
del i förskollärarens ansvar att se varje barn. “I förskolan ska barnen möta vuxna som ser varje 
barns möjligheter och som engagerar sig i samspelet med både det enskilda barnet och barngruppen” samt 2.6 

Normer och värden, Förskollärare ska ansvara för: “att varje barn får sina behov respekterade och 
tillgodosedda och får uppleva sitt eget värde,” 
 
Frågor som vi önskar svar på utifrån studiens syfte och som är vårt 
nyckeldiskussionsområde genom fokusgruppsamtalet är: 

• Är det i relation till läroplanens riktlinjer med förskollärarens ansvar att se det 
enskilda barnet 

• Har förskolläraren en personlig önskan (förskollärarens kall i yrket) eller ambition 
om att se varje barn?  

 
(Moderators) Stödfrågor: 

• Vilka möjligheter finns att se varje barn? Tid, plats, intresse 
• Vilka hinder finns för att se varje barn? 

o Prioriteras barnens önskemål? De ”tysta barnen”, de ”lydiga barnen”, de 
”utåtagerande barnen” – syns de? 

• Beskriv hur du tolkar ansvaret i citatet från förskolans uppdrag. 
o Beskriv hur du uppfattar att läroplansmålet skulle gestaltas.  
o Hur uppfattar du att praktiskt för ett enskilt barn? 

 
• Professionen – hur vi gör för att se barnen? 

o Förskolläraren ser alla barn i en mindre grupp men inte alla på avdelningen. 
Räcker det? 

▪ Hur har situationen skapats, vad anses vara orsaken? 
▪ Har situationen blivit bättre eller sämre i jämförelse utifrån 

erfarenhet? 
o Dokumentation. Ser jag barnen och verksamheten genom en kamera 

och/eller dokumentation (läsningar)? 
(Moderators) Fördjupningsfrågor 
Hur uppfattar du 
Kan du utveckla 
 
Moderator avrundar samtal. Avslutningsfråga: 
Är det något ytterligare ni vill fråga eller utveckla av det som diskuterats om under samtalet? 
Eller någon aspekt som inte kommit fram? 
 
Båda studenter tackar för engagemang och de erfarenheter deltagarna delat med sig av. 


