
 

 

 

 

 

Men jag då? 

Individualisering i stora barngrupper 

i förskolan 

 

Hanna Fransson 

Linda Wimmerfalk 

 

 

 

 

 

 

 

 

Examensarbete 15 hp Handledare 

Inom Lärande Niklas Elofsson  

 

Lärarutbildningen Examinator 

Vårterminen 2010 Ann-Katrin Swärd 



 

 

HÖGSKOLAN FÖR LÄRANDE OCH 

KOMMUNIKATION (HLK) 

Högskolan i Jönköping 

Examensarbete 15 hp 

inom Lärande 

Lärarutbildningen  

Vårterminen 2010 

SAMMANFATTNING 

Hanna Fransson,  Linda Wimmerfalk 

Men jag då? 

Individualisering i stora barngrupper i förskolan 

Antal sidor: 33 
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barngrupper? 

 Vilka hinder och möjligheter ser förskollärarna med individualisering i stora barngrupper? 

Studien vilar på en kvalitativ forskningsansats och innefattar sex intervjuer med 

förskollärare som arbetar i stora barngrupper, med barn i åldrarna tre till fem. 

Livsvärldsfenomenologin används som inspiration i studien. De faktorer som enligt 

respondenterna främjar möjligheten för att arbeta med individualisering är flera. Planering, 

struktur, organisation och regelbundna diskussioner inom arbetslaget är en faktor. En 

annan faktor är att dela den stora gruppen i mindre grupper. Resultatet visar att det är ett 

dilemma att arbeta med individen kontra gruppen. Det krävs en medvetenhet och ett 

starkt engagemang för att hitta ett arbetssätt som är både individ- och gruppinriktat. 
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1 Inledning 

Vi är två studenter som studerar till förskollärare på Högskolan för lärande och kommunikation i 

Jönköping. Under vår utbildning har vi fått erfarenheter som säger oss att barngrupperna i 

förskolan ofta är väldigt stora. Med stora barngrupper menar vi 18 barn eller fler. Vi som 

studenter, har under vår verksamhetsförlagda utbildning (vfu), upplevt att det är svårt att se varje 

barn. Till följd av de här erfarenheterna och förskolans uppdrag, blev vi intresserade av att 

undersöka hur förskollärare, som arbetar med barn i ålder tre-fem, upplever dilemmat att se varje 

barn, samtidigt som de ska se till gruppen. Vi anser att det här är intressant att undersöka, då vi 

tror att det kan bidra till ökad kunskap, medvetenhet och insikt för oss likväl som för lärare i 

förskola och skola. 

Kärrby (2002) skriver i artikeln Förskolans kvalitet är i fara, stora barngrupper och låg personaltäthet, hot 

mot barns möjlighet att bli bemötta individuellt. Sedan den ekonomiska krisen på 1990- talet har 

barngrupperna ökat i antal. Hon menar vidare att ”pedagogisk skicklighet kan inte kompensera 

bristande vuxentid mer än till en viss gräns”. (s. 4)  

Enligt läroplanen för förskolan ska varje enskilt barn mötas med respekt för sina individuella 

behov och ges möjlighet till att utveckla sin egen personlighet. Varje barn på förskolan ska också 

möta vuxna som engagerar sig i samspelet med både det enskilda barnet och barngruppen 

(Utbildningsdepartementet, 1998). 

Hur ska arbetet organiseras för att inte utesluta varken individen eller gruppen? Finns det 

möjlighet att se varje barn i dagens stora barngrupper? Hur upplever förskollärare 

individualisering i stora barngrupper? 
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2 Bakgrund 

I följande avsnitt presenteras forskning och undersökningar inom området som är relevanta och 

som berör studiens syfte och frågeställningar. Följande områden ingår i vår bakgrund: 

begreppsförklaring, stora barngrupper, historik, teoretiska perspektiv, planering, arbetssätt och 

organisation, individen och gruppen, förskolan som ett kollektiv och konkret arbete i förskolan. 

2.1 Begreppsförklaring 

Individualisering - betecknar inom undervisningen anpassning av lärokurser och timplaner till 

den enskilde elevens förutsättningar, behov och intressen (Nationalencyklopedin, 2010). 

Individualiseras - Lindkvists (2003) tolkning är att:  

Enligt Svenska akademins ordlista är en individ en enskild varelse och en varelse 

individualiseras om den får en egenart, särprägel eller personlighet. Att en människa blir 

till individ eller individualiseras kan då tolkas som att hon i högre grad utgör en egen 

helhet och kan uppfattas som av – eller sär - skild från sin omgivning eller sitt kollektiva 

sammanhang (s.43).  

2.2 Stora barngrupper 

Enligt Barnverket (2008) har förskolans kvalitet försämrats som ett resultat av de kommunala 

nedskärningar som utfördes under 1990-talet. Dels har barngruppens storlek ökat och dels har 

personaltätheten minskat.  

 

Utan tvivel vilar ett stort ansvar på kommuner att förhålla sig till det faktum att 

samtidigt som små barn är kompetenta är de också sårbara och tillhör de medborgare 

som ytterst drabbas av ekonomiska begränsningar. (Johansson, 2003, s. 51) 

 

Idag är det vanligt förekommande att barngruppen består av 20-22 barn per syskonavdelning 

(tre-fem år). Rekommendationerna för antal barn på en syskonavdelning föreslås vara 15. 

Skolverket (2006) har konstaterat att barngruppens storlek och personaltäthet påverkar 

förskolans kvalitet. Negativa följder som har påvisats enligt Barnverket (2008) är att det blir 

svårare för de vuxna att se varje enskilt barn och även svårigheter för barnen att få egen tid med 

de vuxna. Konsekvenserna som uppstår av det här är att det kan bli problematiskt att genomföra 

de uppdrag som står i läroplanen för förskolan:  
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I förskolan skall barnen möta vuxna som ser varje barns möjligheter och som engagerar 

sig i samspelet med både det enskilda barnet och barngruppen. 

(Utbildningsdepartementet, 1998, s.5) 

 

I en studie om Barngruppernas storlek och behovet av att återinföra nationella riktlinjer, har chefer för 

förskolor, i en enkätundersökning, uppgett att de inte kan uppnå målen i läroplanen för förskolan 

med dagens stora grupper (Barnverket, 2008). Dock visar Skolverket (2006) att det finns andra 

faktorer som är betydande i sammanhanget, såsom personalens kompetens, barngruppens 

sammansättning och lokalernas förutsättningar. Enligt Johansson (2003) är gruppstorlek och 

personalens utbildning av större betydelse för ett bra klimat och ett välmående hos barnen än hög 

personaltäthet. Guvå (1995) menar att barngruppen inte bör vara större än att varje barn kan 

känna sig sedd av förskollärarna. Vidare anser hon att eftersom alla barn i en barngrupp är olika 

individer kan ingen, med vetenskapliga belägg, egentligen säga hur många barn som är ett 

lämpligt antal i en grupp.  

2.3 Historik 

Genom historien har det funnits två grundläggande mål för skolan, ett samhällsmål, som innebär 

att utveckla samhället och ett individmål, som innebär att utveckla individens personlighet. Under 

1600-talet var det samhällsmålet som stod i centrum, ett mål där människor skulle bli läskunniga. 

Vid denna tid togs ingen hänsyn till den personliga utvecklingen. Sedan år 1842, då 

folkskolereformen grundades, har skolans roll i samhället ständigt diskuterats. År 1946 lade 

skolkommissionen fram ett förslag om en ny nioårig obligatorisk skola. Genom den  

propositionen sattes demokratin i centrum, vilket innebar att varje individs personliga utveckling 

och intresse skulle prioriteras. Trots det här genomsyrades 1960-talet av en kollektiv syn, där 

hänsyn togs till gruppen. Samhällets framtid skulle utvecklas till det bättre genom 

jämlikhetsperspektivet att alla skulle gå i skola. Under 1980-talet kom det en vändpunkt, då 

individen stod i fokus i det offentliga samtalet. Individen skulle få möjlighet att förverkliga sitt 

eget liv, vilket numera är grunden för samhällets tillväxt. Under 1990- och 2000-talet 

poängterades fortfarande den enskilde individens möjligheter och personlig utveckling i skolan 

(Lindkvist, 2003). Utifrån dagens läroplan för förskolan ska barn möta vuxna som bemöter både 

individen och gruppen (Utbildningsdepartementet, 1998).  
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2.4 Teoretiska perspektiv 

Vygotskij (1978) betonar den sociala interaktionens betydelse för individens utveckling. Här läggs 

grunden för barns utveckling till individer. Han förespråkar gruppindelning och därav arbete i 

smågrupper, bestående av fyra-sex barn, eftersom han anser att samspelet förstärks då varje 

individ får större utrymme i gruppen. I den lilla gruppen lär sig barnen att upptäcka, tolka och 

förstå sig själva som individer och den värld de lever i. Wallström (1992) skriver att Fröbel lade 

stor vikt vid att varje barn skulle få personlig uppmärksamhet. Det var viktigt att lärarna 

observerade barnen till exempel vid instruktioner. Lärarna skulle då uppmärksamma och 

anteckna barnens reaktioner och hur deras deltagande såg ut. Därefter skulle läraren göra en 

sammanställning och se vad de skulle kunna förbättra och göra annorlunda till nästa tillfälle. 

Fröbel talade också om gruppens betydelse för individen, där samarbete var en viktig faktor. 

Enligt Wallin (1996) ser Reggio Emilia filosofin gruppen som en viktig kunskapskälla. Grunden 

för lärande sker genom barnens samspel sinsemellan. Reggio Emilia filosofin förespråkar gruppen 

där barnen uppmuntras att arbeta tillsammans med andra barn, då det utvecklas i samspel och 

dialog med andra. Jonstoij och Tolgraven (2001) poängterar att det även är viktigt att se varje 

barns olikheter som ett värde. Genom att varje barns socialiseringsförmåga uppskattas och barnet 

får tillgivenhet och förtroende, samt får sina behov och önskningar tillgodosedda, kan de 

förverkliga sin inneboende kraft. Montessori (1948) betonar individen starkt. Hon lägger stor 

tyngd på att barnen ska bli självständiga. Som lärare ska man vara följsam mot barnen. Barnen 

ska få tid till att arbeta i sin egen takt. Lärarens största uppgift är att hjälpa barnet att bli 

självständigt. Ett centralt uttryck från hennes förhållningssätt är, hjälp mig att göra det själv. Hon 

skriver också att ”den människan som klarar sig själv, som lägger ned kraft på sina egna 

handlingar, övervinner sig själv, förökar sin styrka och fullkomnar sig själv”. (s. 71) 

Självständighet och frihet leder till starka människor. Montessori anser vidare att observation är 

en viktig del i arbetet med barnen. Genom att observera kan läraren göra iakttagelser som sedan 

kan ligga till grund för en bättre pedagogik gentemot varje barn.  
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2.5 Planering, arbetssätt och organisation 

Förskolans uppgift är att varje barn ska utvecklas och lära utifrån sina förutsättningar 

(Utbildningsdepartementet, 1998). Utifrån det menar Guvå (2006) att arbetet i förskolan är 

fokuserat på den enskilda individen, men dock inom en gruppinriktad verksamhet. Farago (1994) 

skriver att ju större barngrupp, desto högre krav ställs på organisationen och ledarskapet. Enligt 

Wallskog (1997) är viktiga faktorer i arbetet med stora barngrupper tid, struktur, planering och 

ansvarsfördelning. En överblick av det här kan ge kontinuitet och ordning i verksamheten, vilket 

vidare kan ge goda möjligheter till lärande och utveckling för barnen. Andersson och Bertolani 

(1998) anser att då ett barns individualitet ska främjas krävs det mycket från förskollärarna, bland 

annat måste en god planering ske vad gäller exempelvis aktiviteter, miljön och så vidare. Det 

krävs även att man uppmärksammar det enskilda barnet då det främjar utveckling av självtillit, 

integritet och självrespekt, som i sin tur leder till autonomi och individualitet. Det kräver också en 

dialog med arbetslaget och med sig själv för att skapa en medvetenhet på flera plan, bland annat 

förhållningssätt och agerande.  

Enligt Guvå (2006) är arbetsfördelningen av stor vikt för verksamheten. Det är viktigt att  

förskollärarna fördelar ansvaret för verksamheten så att var och en ansvarar för sin del av 

helheten. Det kan innebära att en förskollärare ansvarar för att närvara vid leken i till exempel 

byggrummet, en fast resurs, en annan rör sig fritt på avdelningen, en rörlig resurs, och den tredje 

infinner sig i en annan del på avdelningen och så vidare. På så vis blir arbetet organiserat och det 

ger en känsla av lugn, samtidigt som individen blir synlig i gruppen. Förskolan ska vara en 

pedagogisk arena, anser Abrahamsson (1999), där barnen i en professionell miljö får ta del av hur 

ett socialt samspel fungerar, samt växa som enskilda individer. Johansson (2003) menar att 

förskollärarna ska ”förväntas förstå och förhålla sig till såväl det individuella barnets förmåga och 

personliga erfarenheter som samspelet med andra”. (s.125) 

Johanssons (2003) intervjustudie som handlar om kvalitet i förskolan, visar att ett arbetslag 

upplever att det saknas tid till varje barn, tid till att individualisera. Utöver svårigheter att se och 

möta det enskilda barnet, kan det vara svårt att, med många barn i barngruppen, se var alla barn 

befinner sig och veta vad de gör. Det framkommer att det är en frustration att inte lyckas med 

avsikten att möta och arbeta med varje barns individuella förutsättningar. Arbetslaget i studien 

upplever även att de har svårt att få tid för planering, pedagogisk dokumentation, utvärdering och 

diskussioner. Sett ur ett annat perspektiv kan stora barngrupper och förändrad organisation av 

verksamheten leda till kunskapsutveckling, nya utmaningar och annat ansvar.  
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Niss och Söderström (2006) skriver att när arbetslaget har skapat ett kreativt arbetsklimat 

sinsemellan påverkar det barnen positivt genom att stämningen väcker lust och glädje hos barnen. 

Ett sådant klimat som utmärks av tillit och öppenhet blir en utgångspunkt för barnen att känna 

trivsel och trygghet. När man har roligt tillsammans lär man sig bättre. Glädje och humor måste 

alltid finnas med i verksamheten. 

2.6 Individen och gruppen 

Johansson (2003) betonar vikten av att barnet ska tycka att det är roligt på förskolan och känna 

trygghet med sig själv och andra. Enligt Niss och Söderström (2006) är det en varm och god 

relation som ligger till grund för allt arbete med barn. När förskolläraren i den dagliga kontakten 

med barnet är lyhörd och visar intresse, stärks den här relationen. Barnets uppfattning om sig 

själv och dess självkänsla påverkas av hur det blir bemött.  

Känslan att bli sedd, bemött och accepterad förstärker hos barnet rätten att vara. Det är 

vid ett sådant möte barnet skapar sitt innehåll och sin betydelse. (Andersson & 

Bertolani, 1998, s. 42) 

Parallellt med att lära individuellt är det viktigt att lära sig att fungera i grupp, att kunna samarbeta 

och få en känsla för gruppen. Det krävs att förskolläraren har möjlighet att skapa ett nära samspel 

med barnen, vilket förutsätter ett barnantal som tillåter det anser Johansson (2003). Guvå (1995) 

påpekar att ju fler barn man har i barngruppen, desto viktigare är det att förskollärarna har 

enskilda relationer till varje barn. Då ett barn inte får den relationen blir det barnet den svagaste 

länken i gruppen. Wahlström (1996) anser att en grupp inte får vara större till storlek än att det 

barn som är frånvarande kommer att saknas. Det här är en av anledningarna att en mindre grupp 

är att föredra. Samspelet blir även tryggare i mindre grupper, och det är i samspelet som individen 

kan bli tydligare för sig själv och andra, ett förtydligande av sin identitet. Individen växer när den 

blir bejakad av andra och lär sig att bejaka sig själv.  

Det är viktigt att se till att alla barn blir sedda genom att fånga barnets ögonkast, 

alternativt kasta en blick till barnet och se om det kastar den tillbaka. (Guvå, 1995, s. 20) 

Enligt Ellneby (1991) medverkar mindre barngrupper till en lugnare atmosfär, välmående hos 

barnen, bättre kommunikation och relationer. Även Niss och Söderström (2006) framhäver att 

den lilla gruppen är viktig. Eftersom barnen känner sig trygga i den lilla gruppen vågar de ta mer 

initiativ till att upptäcka och undersöka tillsammans med andra, både barn och vuxna. Tryggheten 

som den lilla gruppen för med sig ger ofta barnet en trygghet även i den stora gruppen. För att 

skapa positivt klimat i stora barngrupper anser Niss och Söderström att grunden är de enskilda 
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individernas relationer till varandra. Lindkvist (2003) anser att genom gruppen kan individen 

känna tillhörighet och öka sin inlevelse och förståelse för andra människors livsvärldar. Självet 

stärks då individen står i fokus i stora grupper med många barn. Enligt Teveborg (1997) blir det 

oftast lugnare i större barngrupper än i mindre. Med många barn i barngruppen skapas ett 

ansvarstagande, som innebär att barnen tar hänsyn till och hjälper varandra mera. Genom det kan 

förskolläraren ibland känna sig överflödig. 

Krechevsky och Mardell (2006) menar att lärande i grupp är en viktig del att arbeta med. När 

arbetet sker i grupp lär sig individen betydligt mer. Genom gruppen får individen ta del av andras 

sätt att se på saker, nya perspektiv och strategier. I gruppen sker ett mer spritt lärande som är 

större än den enskilde individens lärande. Rinaldi (2006a) anser att så länge förskollärarna tar 

ansvar för sitt uppdrag och arbetar på ett medvetet plan kan stora grupper skapa gott lärande hos 

varje individ. Det är även viktigt att förskollärarna ser varje barns behov och inte tror att ett 

arbetssätt passar alla barn. Seidel (2006) påpekar att i den stora barngruppen får det enskilda 

barnet möjligheter att ta del av människors olikheter. Barnet kan också skapa mening och 

sammanhang genom dialog med andra. Farago (1994) däremot anser att stora barngrupper kan 

medföra ytliga relationer mellan barn och förskollärare och inom barngruppen. Följderna därefter 

gör det svårt för förskolläraren att tillgodose de individuella behov som barnet har. Enligt 

Ellneby (1991) framkallar stora barngrupper stress, både i gruppen och hos den enskilda 

individen. Även hon menar att stora barngrupper ökar riskerna för att relationerna mellan barn 

och förskollärare blir sämre. Konsekvenserna av det kan på så sikt leda till att barnet utvecklar 

negativa beteenden. Det här stödjer även Johansson (2003) som anser att stora grupper kan 

medföra att barns identitetsutveckling och språkutveckling tar skada. Därför menar Teveborg 

(1997) att det är viktigt att ha en öppen kommunikation med barnen och även mellan 

förskollärarna i arbetslaget. Enligt Niss och Söderström (2006) är det mötet mellan barnet och 

förskolläraren som bestämmer verksamhetens kvalité. Från förskollärarens sida krävs det goda 

kunskaper, personligt engagemang, lyhördhet, samt nyfikenhet för att kunna bemöta varje barns 

intressen och behov. 
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2.7 Förskolan som ett kollektiv 

Gannerud och Rönnerman (2007) beskriver ett arbetslag som de har studerat, där förskollärarna 

menar att det ofta är ett dilemma att arbeta med individen kontra gruppen, det är svårt att hitta en 

bra balansgång. Även Johansson (2003) anser att det är ett dilemma för förskolläraren att se varje 

enskilt barn och samtidigt ta hänsyn till alla barn som gruppsamvaron och verksamhetens villkor 

kräver. I en intervjustudie som hon har gjort framkommer det att man ofta tänker väldigt 

kollektivt inom förskolan. Alla ska ut, alla vill inte gå ut, men alla måste det ändå. Samtidigt går 

det inte att komma bort från att lärande också är individuellt i den mening att det är det enskilda 

barnet som gör kunskapen till sin egen. Vidare menar hon att förskolläraren måste se allas 

olikheter och inte dra alla över en kam, till exempel att alla barn ska göra en och samma sak till 

grund för principen jämlikhet. I de intervjuerna framkommer det även åsikter om att det är svårt 

att genomföra en pedagogisk verksamhet med för stort antal barn i barngruppen. De vuxna 

hjälper barnen mer när det är många barn och barnen får ingen chans att pröva och undersöka 

själva. Bakgrunden till det här är att ”man måste se till att det flyter”. (s.67) 

För enligt min mening får arbetssättet i förskolan aldrig bli så gruppinriktat att det blir 

en flockpedagogik, där man föser gruppen framför sig utan att se de enskilda barnen 

alternativt så individinriktat att det inte utvecklar en grupp. (Guvå, 1995, s. 7) 

För att kunna se individen i den stora barngruppen krävs det både ett gruppinriktat- och ett 

individinriktat arbetssätt, då de förutsätter varandra. Det krävs en bra kontakt med varje individ 

för att få en god grupp (Guvå, 1995). Enligt Wahlström (1996) kan förskolläraren i en välmående 

grupp, ägna sig mer åt individen och pedagogiskt arbete istället för att fokusera arbetet på 

problem och konflikthantering.  

Enligt Johansson (2003) är intensiteten och tempot ofta högt i en stor barngrupp. Det medför att 

förskollärarna blir pressade, barnen blir oroliga och det blir hög ljudnivå vid aktiviteterna. 

Konsekvenserna av det här blir att samtal med barnen, utöver information om vad som ska 

hända under dagen, uteblir. Andersson och Bertonali (1998) menar att då barngruppen är stor 

räcker det inte med att förskolläraren endast talar till hela gruppen, utan det är viktigt att se till 

varje individ och ha en genuin kontakt där varje barn blir sedd. Att tilltala varje enskilt barn och 

även nämna barnet vid dess namn är ett sådant exempel. I intervjustudien av Johansson (2003) 

framkommer det att det är viktigt att dela upp den stora barngruppen i mindre grupper för att ge 

varje barn tid och utrymme för lärande. Med många barn i gruppen och få personal är det viktigt 

att fånga de tillfällen som finns i vardagen till samtal.  
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2.8 Konkret arbete i stora barngrupper 

Gannerud och Rönnerman (2007)  använder begreppet ansvarsbarn, med det menas de barn som 

förskolläraren har haft ett särskilt ansvar för, ofta ända sedan inskolningen, det vill säga en 

uppdelning av barnen mellan förskollärarna. Det är viktigt med ansvarsbarn i arbetet för att se 

individen. De barn som förskollärarna har som ansvarsbarn ser de lite mer och har lite extra 

kännedom om. På förskolan som ingår i Gannerud och Rönnermans studie sitter alltid 

pedagogen tillsammans med sina ansvarbarn vid måltiderna. Då är det viktigt att samtala med alla 

barn kring bordet och lyssna på varje barns tankar och berättelser om vad de till exempel har 

gjort under dagen. Även Niss och Söderström (2006) menar att ansvarsbarn är nyckeln till större 

kunskap om det enskilda barnet. Johansson (2003) anser att som förskollärare gäller det att ta 

tillvara på varje litet ögonblick som finns att få med varje individ. Det kan handla om att 

uppmuntra barnet vid påklädning, att visa en strävan att delta i och att möta barnet i dess värld. 

När det gäller att se varje individ skriver Lindkvist (2003) om hur viktigt det är att möta barnet på 

morgonen, att säga några personliga ord och ge att ett välkomnande som bekräftar barnet.   

Lindkvist (2003) menar vidare att även den materiella designen i rummen är av betydelse. 

Exempelvis kan det ligga en vikt i att varje individ har en egen bestämd, namngiven, plats att sitta 

vid. ”Att ha en bestämd plats är ett sätt att tydliggöra jaget som en autonom enhet och som sär-

skild från den-andre, samtidigt som jag är en del i en grupp”. (s. 106) Lindkvist skriver även att 

det också är viktigt att samlas som grupp. Då kan barnet se sig själv som en autonom individ, 

samtidigt som en deltagare i en gemenskap. Genom gruppen kan också individen få ta del av 

andra barns erfarenheter, samt lära sig sociala regler, samspel och det ger även en övning i att 

våga träda fram i gruppen. Genom att få tillgång till andras kunskaper och erfarenheter kan sedan 

individen se sina egna förmågor och kan då få ett bredare spektra utav vad som är möjligt.  

Individen växer inte i ensamhet utan det är individens delaktighet i en kommunikativ 

gemenskap som utgör den näringsrika jordmånen för barnets utveckling både till en 

myndig individ och till en livsförståelse. (Lindkvist, 2003, s. 88) 

Niss och Söderström (2006) anser att, för att kunna hjälpa barnet att se sina möjligheter är leken 

en viktig del. I leken kan förskolläraren genom sin närvaro skapa en stimulerande och positiv 

relation till varje barn, samt få kunskap om individens förmågor och personlighet. Förskolläraren 

lär då känna barnen och lär sig att se barnets olika sidor för att sedan kunna bemöta den enskildes 

behov, samt ge stöd och uppmuntran utefter det. Även Gannerud och Rönnermans (2007) studie 

visar att förskollärarna anser att leken är viktig för barnet. Målet med leken är att barnet ska bli 

sedd, känna trygghet och glädje, visa kreativitet och bli skickliga på att leka. De diskuterar mycket 
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om vikten av att reducera pratet mellan de vuxna och vara mer lyhörda för vad som sker i barnets 

lek. 

Rinaldi (2006b) anser att dokumentationen och portfolio är ett viktigt verktyg att använda sig av i 

arbetet med att se varje enskild individ i den stora gruppen. Johansson (2003) menar att 

dokumentationen hjälper de vuxna att upptäcka barns lärande. Genom dokumentation kan 

barnet, med förskollärarens hjälp, upptäcka och reflektera kring sitt eget lärande och på så vis få 

en vilja till fortsatt lärande. 

Dokumentationen har hjälpt dem att se och ta till vara varje barns förmågor, nyfikenhet 

och intressen. (Niss och Söderström, 2006 ,s. 23) 

Dokumentation och observation kan användas för att vidareutveckla och fördjupa barnets 

intressen (Bertolani och Andersson, 1998). Även Niss och Söderström (2006) framhåller 

observationens betydelse. Genom observation ökar kunskapen om varje barn. På så sätt att 

barnet uppmärksammas och att kunskapen delges alla i arbetslaget.  
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3 Syfte 

Studiens syfte är att undersöka sex förskollärares upplevelser och erfarenheter kring arbetet med 

individualisering i stora barngrupper. 

3.1 Frågeställningar 

 Hur organiserar förskollärarna verksamheten för att individualisera arbetet i stora 

barngrupper? 

 Vilka hinder och möjligheter ser förskollärarna med individualisering i stora barngrupper? 
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4 Metod 

I följande avsnitt presenteras undersökningens val av metod, urval, genomförande, analysmetod, 

trovärdighet, forskningsetiska principer samt en presentation av respondenterna. 

4.1 Metodval 

Syftet med studien är att undersöka sex förskollärares upplevelser och erfarenheter kring arbetet 

med individualisering i stora barngrupper. På grund av det blir en kvalitativ forskningsmetod 

användbar. Brinkmann och Kvale (2009) menar att en kvalitativ metod innebär en tolkning och 

beskrivning av ett innehåll, snarare än att beräkna siffror och antalet av något, som då istället är 

en kvantitativ metod. Bell (2006) anser att ett kvalitativt perspektiv innebär att man som forskare 

är intresserad av att ta reda på hur människor upplever sin värld. Motiveringen i valet av en 

kvalitativ metod ligger i att det dels ger en helhetsbild av undersökningen och dels för att det ger 

respondenterna en möjlighet att uttrycka sina uppfattningar. Enligt Bryman (2009) inger en 

kvalitativ undersökning en bild av den sociala verkligheten där individens utsagor och tolkningar 

kommer till uttryck. Då syftet är att undersöka upplevelser och erfarenheter används 

livsvärldsfenomenologin som inspiration i studien. Brinkmann och Kvale (2009) tolkar den här 

fenomenologin som ett sätt att förstå sociala fenomen utifrån respondenternas egna perspektiv. 

Forskaren utgår från att verkligheten är såsom den upplevs av respondenterna och vill beskriva 

världen utifrån det. Utifrån vår undersökning är tanken att beskriva förskollärares upplevelser 

kring individualisering, vilket medför att studien blir deskriptiv. Genom beskrivningar av olika 

infallsvinklar av respondenternas livsvärldar, genomsyrar livsvärldsfenomenologin de delar som 

studien består av.   

   

Eftersom intresset ligger i att ta reda på förskollärares upplevelser och erfarenheter, blev 

intervjuer det naturliga valet. Tanken från början var att samla in data genom fokusgrupp, det vill 

säga en gruppintervju. Fokusgruppen var tänkt att bestå av fem till sex personer. Plats, tid och 

frågor för genomförandet av fokusgruppen var förberett. På grund av att några personer avstod 

att medverka, medförde det att studien fick för få deltagare att grundas på. Till följd av det och 

med anledning av tidsbristen övergick genomförandet av fokusgruppen till enskilda intervjuer. 

Den här förändringen medförde omformulering av frågorna. Vi lade fokus på omfattningen av 

varje fråga, före antalet frågor. Intentionen med färre, men bredare frågor var att få mer 

omfattande och utförliga svar. Avsikten var att respondenterna genom intervjun skulle utveckla 

sina tankar och tala mer utförligt om de ämnen som behandlades. Meningen var också att 
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flexibilitet skulle genomsyra intervjun angående frågornas ordningsföljd, vilket medförde att 

genomförandet baserades på en semistrukturerad intervju (Denscombe, 2009). 

4.2 Urval  

Intervjun grundar sig på sex förskollärare som arbetar i förskolor med stora barngrupper, det vill 

säga 18 barn eller fler. Tanken var att sex förskollärare skulle ge ett tillräckligt underlag för 

studien. Förskollärarna arbetar på olika förskolor, men inom samma kommun. Kontakt togs med 

en person på placeringsadministrationen inom barnomsorgen, som gav information om vilka 

förskolor som hade stora barngrupper. Det här resulterade i en lista med tolv förskolor. Utifrån 

den valdes sex förskolor ut till att medverka. Urvalet av förskollärare som arbetar med barn i 

åldrarna tre-fem valdes medvetet ut för att kunna nå studiens syfte. Genom valet av förskollärare 

som en population och vidare indelning av populationen i grupper om förskollärare som arbetar i 

stora barngrupper har urvalet, utifrån Bryman (2009), härigenom baserats på ett stratifierat urval. 

Han menar vidare att en stratifierad urvalsteknik innebär att data med relevant information gör 

att gruppen kan skiljas från populationen. 

4.3 Genomförande 

Genomförandet av datainsamlingen inleddes med en pilotintervju, för att bedöma frågornas 

omfattning, relevans och formulering. Enligt Bell (2006) är en pilotintervju att föredra då man 

kan kontrollera frågornas utgång. Utifrån pilotintervjun var en av frågorna otydlig. Den frågan 

omformulerades till Vilka blir följderna för individen av det här på lång sikt? (se bilaga). Frågorna  

delgavs inte respondenterna före utsatt intervjutid. Det här för att få så tillförlitliga svar som 

möjligt.  

Via telefon kontaktades förskolorna och en kort presentation av oss och syftet med studien 

lämnades. Vid intervjuerna fanns möjlighet att lyssna och ställa följdfrågor samt anteckna och 

observera då vi var två som närvarade. För att underlätta transkriberingen användes 

mobiltelefoner för att spela in intervjuerna. För att försäkra att materialet inte skulle försvinna 

användes två telefoner. Respondenterna valde tid och lämplig plats för intervjun utefter när det 

passade bäst att gå ifrån barngruppen.     
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4.4 Analysmetod 

Transkriberingen av intervjuerna gjordes samma vecka som de genomfördes. För att inte gå miste 

om information skrevs intervjuerna ut ordagrant. Därefter lästes intervjuerna igenom och olika 

områden som framkom markerades med olika färger för att underlätta sammanställningen av 

resultatet. Efter det söktes gemensamma drag i respondenternas svar. Materialet granskades och 

delades in i olika områden: planering och arbetssätt, arbete i små grupper, stora barngrupper, 

miljö och konkret arbete.  

I tolkningen av resultatet var en neutral hållning viktig då endast respondenternas upplevelser 

skulle beskrivas. Denscombe (2009) beskriver att inom fenomenologin är det viktigt att lägga sina 

egna antaganden åt sidan vid tolkning av händelser. ”Forskare måste vara medvetna om det 

faktum att de är beroende av ett sådant vardagligt sunt förnuft och de måste anstränga sig att 

minimera den inverkan som dessa antaganden kan ha”. (s.116) 

4.5 Trovärdighet 

Denscombe (2009) menar att forskaren måste kunna visa att resultaten är ”riktiga” för att de ska 

kunna ses som trovärdiga. Resultatet är trovärdigt då intervjuerna har spelats in. Genom 

inspelningarna har materialet kunnat analyseras noggrant.    

För att öka trovärdigheten används många citat i resultatdelen. Det förespråkar även 

fenomenologin, då den inriktar sig på att skildra de relevanta erfarenheterna på ett sätt som ligger 

originalet så nära som möjligt (Denscombe, 2009).  

Den fenomenologiska beskrivningen ska också vara i stånd att erkänna och inkludera 

de aspekter av erfarenheten som förefaller vara självmotsägande, irrationella eller till 

och med bisarra. Forskarens roll är inte att vara redaktör för människors sätt att 

förklara sina erfarenheter. (a.a. s.115) 

4.6 Forskningsetiska principer 

Innan genomförandet av intervjuerna granskades de forskningsetiska principerna. Då kontakt 

togs med respondenterna informerades de om studiens syfte, frågeställningar och metod, samt 

hur lång tid intervjun beräknades ta, vilket bör göras enligt Denscombe (2009). Vidare beskriver 

han att det enligt samtyckesprincipen är viktigt att informera respondenterna om att det är 

frivilligt att delta i studien och att det när som helst är tillåtet att dra sig ur. Därefter informerades 

respondentens om vilka åtgärder som skulle komma att vidtas för att skydda deras identitet, att 

anonymiteten och säkerheten i insamlad data garanterades.  
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Brinkmann och Kvale (2009) skriver att obehöriga och allmänheten inte ska ta del av insamlad 

data som identifierar respondenterna. I samband med samtycke till ljudinspelningen fick 

respondenterna informationen om att ingen utomstående skulle ta del av materialet och att det 

skulle raderas efter avslutad studie.  

4.7 Presentation av respondenterna 

Respondenterna benämns med bokstäverna A-F istället för att nämna dem vid namn. Varje 

förskollärare fick varsin bokstav utan inbördes ordning. Nedan följer en presentation av 

förskollärarna. 

Förskollärare   Antal barn i barngruppen Verksam i yrket 

Förskollärare A   43     34 år 

Förskollärare B    23     16 år 

Förskollärare C    19     20 år 

Förskollärare D   43     19 år   

Förskollärare E   47     25 år 

Förskollärare F    23     25 år 
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5 Resultat 

Följande avsnitt presenterar de resultat som har framkommit under studiens gång. Resultatet 

presenteras nedan med utgångspunkt i två huvudtitlar, som framträtt i intervjumaterialet och är 

formulerade utifrån studiens syfte och frågeställningar. Utefter det, samt utifrån respondenternas 

intervjusvar har resultatet delats in i undertitlar. Förskollärarnas reflektioner lyfts fram i citat som 

exemplifierar textens innehåll. Citaten i resultatet är kursiverade. 

Den första huvudtitel är följande: Hur organiserar förskollärarna verksamheten för att individualisera 

arbetet?  Tillhörande undertitel är: 

 Planering och arbetssätt 

 Mindre grupper 

 Att se individen i det vardagliga arbetet 

 Miljön 

Andra huvudtiteln lyder: Vilka hinder och möjligheter ser förskollärarna med stora barngrupper? Följande 

undertitel är: 

 Positivt med stora barngrupper 

 Negativt med stora barngrupper 
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5.1 Hur organiserar förskollärarna verksamheten för att 

individualisera arbetet? 

I följande avsnitt behandlas förskollärarnas upplevelser kring planering och arbetssätt, mindre 

grupper, att se individen i det vardagliga arbetet och miljön. 

5.1.1 Planering och arbetssätt  

Det gemensamma som samtliga förskollärare anser är viktigt för att kunna driva en bra 

verksamhet med många barn är en regelbunden diskussion inom arbetslaget. Förskollärare A tror 

att det kommer varje barn till godo när ett arbetslag har förmågan att ständigt utvecklas. Hon 

säger att de i hennes arbetslag ofta diskuterar om vad som avkrävs oss som pedagoger, vad säger 

läroplanen? Det är alltid viktigt med vidareutveckling, såsom kurser, för då kan man berika 

varandra och det blir en utvecklande atmosfär, som samtidigt resulterar i ett välmående hos 

barnet. Förskollärare C anser att ett arbete som ska vara bra och driva en bra verksamhet bygger ju mycket 

på att man ständigt har diskussioner. Fem av de intervjuade förskollärarna anser att med många barn i 

verksamheten krävs det också en bra planering och organisation. Förskollärare A, D och F menar 

att det är viktigt med ett tydligt arbetssätt och förhållningssätt, att ha en tydlig struktur i 

verksamheten, för att få arbetet att fungera med många barn i gruppen. Förskollärare B säger att 

de i hennes arbetslag har pratat mycket om förhållningssätt och deras agerande gentemot barnen. 

De är väl medvetna om att de inte vill lägga fokus på pojkar och flickor, utan att de vill lägga 

fokus på varje individ. Vi har diskuterat med hela arbetsplatsen och i vårt arbetslag. Både hur man bemöter 

barnen, alltså i grupp, om man tilltalar dom enskilt med namn eller om man grupperar ihop dom- kom tjejer. 

Eller om man säger att varje enskilt barn ska komma med. 

Fem av förskollärarna anser att det även är viktigt med arbetsfördelning inom arbetslaget, det vill 

säga att varje förskollärare i arbetslaget har sin del att ansvara för. Förskollärare B berättar; /.../ 

och sen så har vi också en turordning, alltså beroende på när man kommer under dagen, vilken personal som är 

ansvarig både för att vara mer med barnen och vem som tar telefonen /…/ Förskollärare A berättar att lika 

väl som barnen placeras ut i rummen efter lekområden, så placeras också förskolläraren ut för att 

ta ansvar för ett specifikt område. Samtliga förskollärare ser det som en viktig uppgift att då ta på 

sig ansvaret för den här gruppen. Förskollärare E berättar att deras arbetsfördelning ser ut på 

följande vis. De delar upp barngruppen i hälften, förskolläraren ansvarar för den grupp som den 

tillhör just nu. Inför samtal brukar de dock dela upp barnen lite mer så att en förskollärare har 

ansvaret för endast några barn. Förskollärare A berättar vidare att; det är vårat ansvar att lära oss 

omkring de här barnen, vad det har för tankar, vad tycker de, hur resonerar de, hur är de mot varandra, vad har 
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de för intressen, vad har de för förmågor som vi vill lyfta och vad är det som är deras skuggsida som vi vill hjälpa 

dem med att sudda ut och blomma ut lite mera /.../ Tre av förskollärarna menar att det som den 

enskilda förskolläraren ser i den lilla gruppen delar den sedan med sig av till arbetslaget, för att 

alla ska kunna ta del av och lyfta det enskilda barnet. Förskollärare D berättar att förskollärarna 

har olika ansvarsområden som de alltid ansvarar för, exempelvis har en förskollärare ansvar för 

rörelse och gymnastik dagligen, en annan för skogen och så vidare. Det är barnen som roterar 

mellan de olika aktiviteterna. Samtliga förskollärare anser att det viktigaste är att utgå från barnen 

när verksamheten planeras och organiseras. Förskollärare B säger att som förskollärare måste man 

vara extremt flexibel och alltid ha varje barns bästa för ögonen. 

5.1.2 Mindre grupper  

I arbetet med stora barngrupper anser samtliga förskollärare att det är bra att dela in barnen i 

mindre grupper för att kunna uppmärksamma varje enskilt barn. Förskollärare E anser att det är ju 

omöjligt att se barnet om man har för stora grupper, man måste ju dela /.../ så att alla barn får chans att prata 

och säga vad de vill. Förskollärare A berättar att de har fasta grupper, med samma barn och samma 

förskollärare, som är tillsammans en del av dagen. Resten av dagen brukar de variera grupperna i 

olika lekgrupper. Förskollärare E däremot berättar att de inte har några fasta grupper, utan att de 

varierar från gång till gång. Förskollärare D säger att vid gruppindelning  lyssnar förskollärarna in 

barnen och tar till vara på varje barns intresse. Förskollärare A och B berättar att de brukar dela 

in barnen i lekgrupper utifrån barnens behov, hur kan vi bäst lyfta just det här barnet, vad eller 

vem kan det vara bra för barnet att leka med? I sådana här situationer menar båda förskollärarna 

att barnet får möjligheter att skapa goda relationer med andra barn som det kanske inte skulle ha 

”valt” att leka med annars. Även förskollärare A anser att det är viktigt att utgå från barnen vid 

gruppindelning; så att hela tiden när man har barnen så tänker vi delning och så tänker vi i intresseområden, 

utmaningar i förmågor och så. Att man ser vikten av att varje barn ska synas, man ska komma varje barn nära. 

Men det är vårat ansvar att organisera det på ett sätt att det funkar i en stor grupp av barn. Förskollärare F 

säger att; det är ju viktigt att få den här lilla gruppen att lära känna varandra för att sen fungera i den stora 

gruppen. Förskollärare A menar att ibland kan det vara två barn som behöver extra tid med en 

vuxen och då är inte det något problem. En pedagog kan då ge de här barnen lite mer 

uppmärksamhet medan de andra pedagogerna tar hand om resterande 15, 16 barn. Och då får det 

vara så och då är det inte någon B-modell, utan nu är det de andra barnens tur och de andra får sin del nästa 

gång då.  

Trots att samtliga förskollärare anser att arbete i mindre grupper är det optimala, är det enligt 

förskollärare A och E, viktigt för barnen att känna gemenskap i den stora gruppen.   
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Man måste ju få känna känslan av att man är många/…/åh vad många vi är vad roligt att det går så många 

på min avdelning. (Förskollärare A) 

5.1.3 Att se individen i det vardagliga arbetet 

Samtliga förskollärare hävdar att det finns många vardagssituationer som går att ta tillvara för att 

se och lyfta individen. Förskollärare A, B och C säger att som förskollärare måste man hela tiden 

vara medveten och uppmärksam på det som händer runt omkring i barngruppen. För att se vad som 

händer så måste man ju sitta med lite och så, som när dom leker, att man är lite som den osynliga pedagogen. Och 

vara med med blicken och att ha ett intresse för dom barnen som finns och lyssna och se vilka signaler dom sänder 

ut, säger förskollärare C.  

Fyra av sex förskollärare säger att det gäller att ta vara på alla rutinsituationer och se till att 

strukturera upp dem på ett bra sätt för att kunna se till varje enskilt barn i gruppen. Tre 

förskollärare nämner att måltiderna är situationer då det finns goda förutsättningar att se varje 

barn. Förskollärare F menar att; alla barn har ett bestämt bord att sitta vid med en vuxen /.../ jag sitter 

mest med mina ansvarsbarn. Borden är runda och då ser man alla barnen och man får oftast ett samtal under den 

stunden. Förskollärare E berättar att de sitter vid små bord och att barnen själva väljer sina platser. 

Hon framhåller vikten av att måltiden ska vara en lugn stund som ger tillfälle att prata och se 

varje enskilt barn. Förskollärare B nämner att för att få möjlighet att möta alla barn roterar 

personalen runt vid alla borden under veckan. Hon berättar vidare att ett annat ypperligt tillfälle 

att göra varje barn synligt är vid frukten efter maten. Då får varje barn en egen stund av 

uppmärksamhet genom att låta dem enskilt berätta en ramsa eller att räkna klyftorna varvid de 

sedan får valfri frukt. Det här är ett tillfälle att se, lyfta och utmana varje barn. Det är en väldigt 

enkel situation, men viktig. 

Ett annat tillfälle, som tre av förskollärarna nämner, är påklädningen. Förskollärare D och F anser 

att det är viktigt att även dela in barnen i grupper vid det momentet. Färre barn i hallen gör det 

lättare att se varje individ. Man behöver inte slussa ut alla barn i hallen när man ska ta på sig /.../ det föder 

ju konflikter, säger förskollärare F. Förskollärare B säger att påklädningen ibland går på löpande 

band men att det ändå är viktigt att försöka tänka på att man ska se varje barn. Det kan handla 

om att tilltala barnet vid sitt namn. Barnet ska känna att det har blivit sedd även om det bara var 

under en enkel rutinsituation. Men det där kan man tänka lite mer på, avslutar hon med.  

Tre av förskollärarna nämner att, andra möten i hallen som är viktiga att ta vara på är hämtning 

och lämning. Förskollärare D anser att när förskolan är så pass stor är det särskilt bra att 

uppmärksamma och prata några ord med barnen när de kommer på morgonen, just för att barnet 
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ska känna att någon har sett dem. Förskollärare A och F säger att det är viktigt att föräldrarna ska 

få känna att just deras barn har blivit sedd under dagen;. /.../ vi har det som en tanke att varje förälder 

ska få med sig ett axplock av sitt barns dag när de hämtar, någonting ska de få, liksom att jag har sett ditt barn 

/.../ vi har till uppgift liksom att samla intryck och se och höra. Det finns inte tid att bara stå och hänga, utan 

här gäller aktivt tänkande och seende och så där, säger förskollärare A. Då ser föräldrarna att vi ser faktiskt 

deras barn mitt bland alla barn, menar förskollärare F. 

I arbetet med att se varje barn menar förskollärare B att det är en bra metod att använda sig av ett 

observationsschema. I schemat använder sig förskollärarna av att sätta tecken framför varje barns 

namn. Ett plus om de har haft en positiv kontakt med barnet, minustecken vid negativ kontakt 

eller en nolla vid ingen kontakt alls. Sedan går arbetslaget igenom schemat för att se om varje 

barn har blivit sett och följer också upp med en diskussion om hur de ska göra arbetet bättre och 

bli mer medvetna om sitt bemötande gentemot varje enskilt barn. Det är ett väldigt bra sätt att känna 

att alla blir sedda, att alla barn har fått positiv kontakt idag.  

Förskollärare A och D menar att även utvecklingssamtal är ett sätt att synliggöra varje barn. 

Förskollärare D pratar om att ett utvecklingssamtal kan leda till att exempelvis barnets intresse 

kan synliggöras i samtal med föräldern. Det här intresset kan sedan tas tillvara på och genom att 

förskolläraren tillåter barnet och uppmuntrar det i sitt intresse, stärks det enskilda barnet. 

Förskolläraren kan låta barnet skapa något ur sitt intresse eller ta med och visa någon särskild 

leksak. Varje barn ska få tillfälle till något sådant utan att det ska behöva vara ett tema som alla 

måste ta del av.  När förskollärare A har sina utvecklingssamtal låter hon flera i arbetslaget ge sin 

bild av barnet; jag ser på ett barn på ett sätt och en annan ser det på ett annat sätt och en tredje ser det på ett 

sätt. Och är det många som tittar på ett barn så har barnet möjlighet att få bli sedd med mjuka ögon av många. 

Förskollärare B menar att det ibland kan vara svårt att se individen, eftersom barnen gärna och 

ofta stänger dörrarna om sig när de leker i de olika rummen. Hon nämner också att situationer 

som skulle kunna förbättras, när det gäller att se individen i gruppen, är när de är ute. Ofta leker 

barnen så bra själva i till exempel skogen att det lätt blir att förskollärarna samtalar med varandra 

om sådant som annars inte hinns med. Även vid maten kan det här inträffa det är så sällan som all 

personal träffas på en gång.  

Både förskollärare A och E använder sig av dokumentation för att se det enskilda barnet. 

Förskollärare A berättar hur de tar hjälp av dokumentation för att exempelvis belysa ett barns 

dag. Det kan handla om att fotografera barnet i en bra leksituation som sedan kan användas som 

underlag för att medvetandegöra barnet om de roliga stunderna på förskolan. Det här kan sedan 
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barnet visa upp för sina föräldrar; /.../dom får ta med sig det och visa och berätta att jag var ledsen när ni 

gick och det var jätte jobbigt, men det är roligt när jag får leka med det här och så.  Förskollärare B berättar 

att de brukar göra intervjuer, både enskilt och i grupp. De försöker lyfta varje barn i olika 

situationer. Hon menar att det är viktigt för varje barn att få känna att alla andra lyssnar på mig, 

vad jag tycker och vad jag funderar omkring. 

5.1.4 Miljön 

Förskollärare A säger att miljön är en viktig del i arbetet med individualisering. Det är viktigt att 

miljön är inrättad på så vis att barnen själva kan plocka ner och plocka fram saker. Även 

förskollärare D anser att materialet ska finnas tillgängligt, barnen ska klara av så mycket som 

möjligt själva och utveckla en självständighet. Vidare menar förskollärare A att miljön ska ge goda 

signaler för lek. Barnen ska inte behöva fråga om lov eller om vad eller var de ska leka; Liksom att 

man ser att det här fixar dom. Och det är liksom ett medel som är väldigt bra. Barnen ska också känna att 

de har inflytande vad gäller miljön. Förskollärarna förändrar, byter ut material utefter barnens 

intressen och önskemål. Barnet ska känna delaktighet och tillsammans komma överens med sina 

kompisar ifall lekmaterialet ska bytas ut eller inte. Förskollärare D anser att ett stort utbud av 

material och aktiviteter möter varje barns intresse, att var och en får välja och då behöver dom inte göra 

samma saker, utan en och en kan ju leka med det dom ville göra just nu.  

Tre av sex förskollärare belyser lokalernas betydelse för individen. Förskollärare B berättar att 

deras lokaler är bra för att barnen kan gruppera sig i mindre grupper. Det är sällan många barn på ett 

och samma ställe /.../ det gör ju att varje barn kommer fram på ett helt annat sätt. Förskollärare D säger; vi 

har stora lokaler och många rum och vi har även gjort mindre rum i rummen så att de kan dela upp sig och vara 

några stycken eller om man vill vara ensam. Det ska finnas möjligheter att både leka fler och att leka färre /…/ 

och att få leka ostört. 
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5.2 Vilka hinder och möjligheter ser förskollärarna med stora 

barngrupper? 

I följande avsnitt behandlas förskollärarnas upplevelser kring positivt respektive negativt med 

stora barngrupper. 

5.2.1 Positivt med stora barngrupper 

Förskollärare A, C och D nämner att i stora barngrupper finns det många kompisar att leka med. 

Fem av förskollärarna menar att stora barngrupper medför många möten med olika människor. 

De får ju se många olika människor och får lära sig att samarbete med många olika. Det här i sin tur medför 

att barnen får en väldig bredd på sin sociala förmåga, ett brett socialt nät, berättar förskollärare B. 

Man är heller inte lika utsatt i en stor grupp som i en liten, menar förskollärare B och C. I en stor 

barngrupp är det förmodligen flera barn som går sent, och då behöver inte barnet känna sig 

ensam och sär-skild från gruppen (förskollärare C). Det finns alltid barn och vuxna som man trivs med 

och som man kan utvecklas med, som varje enskilt barn /.../ är man en barngrupp med många barn borde det 

finnas någon mer som jag känner att jag har samma intresse som eller att man trivs väldigt bra ihop med. 

(Förskollärare B)  

Förskollärare A säger att det inte behöver vara en risk att det är många barn i gruppen. Istället 

kan det vara en möjlighet. När det är många på förskolan finns det många att ha roligt 

tillsammans med. En annan fördel med att vara en stor barngrupp är att det alltid finns många 

barn som kan hjälpa varandra. Barnet får en syn på andra människor som positiv och de lär sig 

också att det finns olikheter, som berikar. Man inspireras ju och man får ju alltid lära saker av varandra 

/.../ de yngre lär de äldre och tvärtom. (förskollärare E) Även förskollärare F anser att i stora 

barngrupper utvecklar barnen empati, de bryr sig om, ser och hjälper varandra. De lär sig även 

turtagning, barnen vet att det är många barn och att man får vänta att prata tills det är min tur. 

I en verksamhet med många förskollärare, lär sig barnet att ha förtroende för flera vuxna 

(förskollärare D). Och likadant för barnet som individ är det en vinst att vara i storarbetslag för att det är 

många vuxna som ser dom. Det är aldrig bara två eller tre som tycker eller ger ett utlåtande om barnet, utan här 

har du sju som på olika sätt ser ett och samma barn, säger förskollärare A.  
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5.2.2 Negativt med stora barngrupper 

Förskollärare B och E anser att det kan vara svårt att se individen i stora barngrupper. Det är 

väldigt svårt att få någon individuell kontakt med varje barn, säger förskollärare E. Förskollärare B säger 

att det är väldigt lätt att man bara ser gruppen. Man tror att man ser varje barn, men när föräldrarna kommer 

och hämtar så kan jag inte komma på vad just det barnet har gjort idag, fastän jag har sett det hela dagen /…/ 

och det är en fara med stora barngrupper. 

Förskollärare A, C och D anser att stora barngrupper inte passar alla barn. Förskollärare A menar 

att det alltid finns utmaningar med stora barngrupper. Barn som känner sig otrygga behöver 

mycket närhet innan de känner sig trygga i den stora gruppen, vilket kräver mycket från 

förskollärarna. I den avsikten är det en fördel att personalstyrkan är stor. Förskollärare C och D 

anser att de barn som under en längre tid inte har förmåga att fungera i den stora barngruppen 

har möjlighet att se sig om efter andra alternativ. Det passar kanske inte alla med de här stora 

barngrupperna, det tror jag att man måste vara så pass ärlig att säga, att då finns det andra möjligheter /…/ 

dagbarnvårdare. Förskollärare C säger att storleken på gruppen är beroende av hur barnen fungerar 

och vad de har för behov. Ibland kan arbetet i en grupp med färre barn vara lika tungt som om 

man hade en stor barngrupp. Ändå menar hon, bygger nog arbetet på att det inte är för många 

barn som har behov som blir för stora, för då räcker man inte till. Även förskollärare B anser att 

gruppens konstellation har betydelse; det är klart att man kan se negativa bitar /…/ det är väldigt olika 

beroende på vilka barn det är som är i en grupp och olika hur bra man klarar att vara där många andra barn är.  

Förskollärare A, C och D menar att det alltid finns barn i barngruppen som har svårt med så 

många möten och kontakter som det innebär i en barngrupp med många barn. Förskollärare D 

säger att; det är säkert något barn som kan tänkas tycka att det är lite för mycket intryck /…/ så det får man 

ju också ta med i beräkningen och göra det bästa för de barnen. För det kan ju va mycket ljud, och det är mycket 

kontakter och har man det jobbigt att lära sig namn eller om man är jätteförsiktig och blyg, ja det är klart, då är 

det ju en jättestor värld /…/ och det finns ju barn som tycker det är jobbigt att välja själva för de vet inte vad de 

ska göra, eller att de blir lite för handfallna när inte någon säger till dom vad de ska göra. Förskollärare C 

anser att det också finns barn som har väldigt många kontakter och aktiviteter på gång. De 

barnen däremot kan bli oroliga då det är för lugnt eftersom de är vana vid att det ska hända 

någonting hela tiden, vilket också är en nackdel med stora barngrupper, samtidigt som det är en 

utmaning. Det får inte gå i för högt tempo, vilket det kan göra ibland, säger förskollärare F.  

Förskollärare B och F, anser som förskollärare D, att ljudnivån kan bli ett problem då det är 

många barn i barngruppen. Förskollärare F tycker att det är viktigt att prata med barnen och 
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medvetandegöra dem om ljudnivån. Vidare belyser hon vikten av lokalernas utformning för 

ljudnivån. Det är inte mycket som tar upp ljudet, det måste vi jobba mer med, avslutar hon med. 

I de allra flesta fall så känner jag att det är bättre att vara lite färre barn på lite mindre yta, med lite färre 

personal. Men det är inte bara positivt med att vara få heller. Det är svårt! (förskollärare B) 

5.3 Sammanfattning av resultatet 

Utifrån resultatet visar det sig att det är ett dilemma att arbeta med individen och gruppen. 

Samtliga förskollärare anser att planering och organisering är två av de främsta delarna som är 

betydelsefulla i arbetet med individualisering. Resultatet visar även att förskollärarna anser att det 

är viktigt att vara medveten och ständigt föra diskussioner inom arbetslaget. En förutsättning för 

att se individen i den stora gruppen är att dela den i mindre grupper. I mindre grupper får varje 

enskilt barn komma till tals och bli sedda. Dock framhåller några förskollärare att det inte enbart 

är storleken på gruppen som är väsentlig i det här sammanhanget, utan även dess 

sammansättning, det vill säga konstellation. Andra faktorer som framkommit ur resultatet för att 

lyfta fram individen ur gruppen är att ta tillvara på vardagssituationer och exempelvis tilltala varje 

barn vid dess namn vid måltiden, tambursituationen eller liknande.  

Det finns både positiva och negativa aspekter med stora barngrupper. Resultatet visar att det i en 

stor barngrupp finns möjlighet till ett stort socialt nätverk. I möten med många andra kan barnen 

på ett vidare plan inspireras och lära av varandra. Många möten visar sig i resultatet inte bara vara 

positivt, då stora barngrupper med många kontakter kan ha negativ inverkan på en del barn. Det 

kan bli för många intryck, högt tempo och medföra att barnet känner sig otrygg och orolig. 
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6 Diskussion 

I följande avsnitt förs en diskussion kring metodval för studien. I resultatdiskussionen behandlas 

frågeställningarna och därigenom även syftet, genom en diskussion och en sammanlänkning 

mellan studiens resultat, tidigare forskning och egna kommentarer. Diskussionen avslutas med 

slutord och förslag på vidare forskning. 

6.1 Metoddiskussion 

Studien grundar sig på en kvalitativ ansats då syftet är att undersöka förskollärares upplevelser 

och erfarenheter kring arbetet med individualisering i stora barngrupper. Eftersom 

undersökningen bygger på endast sex förskollärares åsikter är intentionen inte att generalisera. 

Avsikten med studien är inte heller att jämföra respondenternas svar med varandra. Intervjuerna 

är avsedda att beskriva förskollärarnas upplevelser, vilket gör dem deskriptiva (Brinkmann & 

Kvale, 2009). Utifrån en kvalitativ metod, samt deskriptiva intervjuer, inspireras studien av 

livsvärldsfenomenologin. Livsvärldsfenomenologin förespråkar även intervjuer som är 

ostrukturerade. Att utgå helt från ett ostrukturerat upplägg kändes allt för brett för att nå studiens 

syfte, därför genomfördes semistrukturerade intervjuer. (Denscombe, 2009) 

Studien får en hög trovärdighet då intervjuerna spelades in (Denscombe, 2009). Genom 

inspelningarna kunde fokusering ske på samtalet istället för på anteckningarna. En nackdel med 

att spela in kunde dock vara att respondenterna kände sig obekväma, även faktorn att vi deltog 

båda två vid intervjuerna kan ha påverkat resultatet. Respondenterna informerades enligt de 

forskningsetiska principerna, vilket troligen  medförde en känsla av trygghet. En annan faktor för 

ökad trovärdighet som vi har diskuterat är om resultatet hade blivit annorlunda om 

respondenterna delgivits frågorna i förväg, vilket hade givit dem möjlighet att reflektera och tänka 

igenom sitt arbetssätt mer utförligt. För att berika och vidga svaren skulle det varit fördelaktigt att 

ha ställt flera följdfrågor (Brinkmann och Kvale, 2009). Ytterligare en tanke som hade kunnat 

tillföra studien mer hade varit att göra observationer. Med hjälp av observationer kunde 

trovärdigheten i undersökningen förstärkts, då respondenternas svar hade kunnat jämföras med 

empirin från observationerna. 
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6.2 Resultatdiskussion  

Syftet med studien är att undersöka förskollärares upplevelser och erfarenheter kring arbetet med 

individualisering i stora barngrupper. Vi har fått en bättre insikt i hur förskollärare organiserar 

arbetet i stora barngrupper för att uppmärksamma varje barn och även vilka möjligheter och 

hinder som förskollärarna ser med individualisering.  

Vi upplever att förskollärarna är väl medvetna om sitt uppdrag som står i läroplanen om att se 

både individen och gruppen. Det är ett dilemma att arbeta både individ- och gruppinriktat i stora 

barngrupper. Som två förskollärare nämner är det väldigt lätt att bara se gruppen. Det är svårt att 

få individuell kontakt med varje barn. Enligt läroplanen ska arbetet i förskolan präglas av omsorg 

som innebär att hänsyn ska tas till varje enskilt barns välbefinnande, trygghet och utveckling 

(Utbildningsdepartementet, 1998). Resultatet är i viss mån tvetydigt i den mening att några 

förskollärarna framhåller svårigheten att se varje barn, samtidigt som de är väldigt positiva och 

nöjda med sin arbetssituation i de stora barngrupperna. Hur stor vikt lägger de vid uppdraget i 

praktiken? Som några förskollärare nämner passar inte alla barn i stora barngrupper. Det kan bli 

för många intryck och för högt tempo. Resultatet visar att några förskollärare arbetar extra 

mycket med det här, samtidigt som en annan förskollärare säger att föräldern får se sig om efter 

andra möjligheter för sitt barn. Tillgodoses barnets behov i det sammanhanget? Enligt Johansson 

(2003), Wallin (1996) och Vygotsky (1978) är det viktigt för individen att lära sig att fungera i 

grupp, att kunna samarbeta och få en känsla för gruppen. Johansson (2003) menar vidare att det 

krävs att förskolläraren har möjlighet att skapa ett nära samspel med barnen, vilket förutsätter ett 

barnantal som tillåter det. 

Resultat visar att förskollärarna är relativt enhälliga gällande synen på stora barngrupper. Samtliga 

har genomgående en positiv uppfattning. De ser stora möjligheter med att vara många och 

negativa sidor framkommer i mindre utsträckning. Utifrån läst litteratur är det intressant att det 

framkommer att respondenterna inte är mer kritiska till stora barngrupper. Enligt Barnverket 

(2008) har de ekonomiska nedskärningar som vidtagits bidragit till att barngruppens storlek ökat, 

vilket gör det svårare för de vuxna att se varje enskilt barn. Utifrån våra erfarenheter har vi 

upplevt att det är problematiskt, det är inte enkelt att se och uppmärksamma varje barn i grupper 

med 30, 40 barn. När inte förskolläraren kan minnas vad ett barn har gjort under dagen, är det då 

inte för många barn eller för stora grupper på förskolan? Eller kan det finnas andra faktorer som 

påverkar? Till exempel förskollärarens grad av engagemang eller ett bristande minne hos 

förskolläraren? Det framkommer även ur resultatet att förskolläraren i arbetet med stora 
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barngrupper måste fördela ansvaret, få en insikt i att möjligheten att se varje individ är begränsad. 

Det betyder inte att varje barn inte uppmärksammas, utan att förskolläraren i sig inte kan se varje 

barn, det är ett ansvar som delas upp inom arbetslaget. Medför det en otillräcklighet då barnet 

hämtas och förskolläraren inte kan delge föräldrarna vad barnet har gjort under dagen? Som 

Farago (1994) och Ellneby (1991) menar kan stora barngrupper medföra ytliga relationer mellan 

barn och förskollärare. Ändå menar förskollärarna att barnet får ett brett socialt nätverk genom 

att vistas tillsammans med många andra. Eftersom olikheterna blir fler i en grupp med många 

barn har barnet större möjlighet att hitta någon likasinnad.  

Resultatet visar att det finns tillfällen i vardagen som går att ta tillvara på för att se och lyfta 

individen. Det krävs en ständig medvetenhet och uppmärksamhet på det som händer runt 

omkring i barngruppen. Det styrker även Johansson (2003) som anser att förskolläraren ska ta 

tillvara på varje litet ögonblick som finns att få med varje individ. Wallström (1992) skriver att 

även Fröbel ansåg att det är viktigt att varje barn får personlig uppmärksamhet. Vi tycker att det 

är viktigt att tänka på och reflektera över sitt agerande i varje möte med barnet. I många 

situationer kan det vara svårt att synliggöra individen med många barn på samma ställe. Att 

strukturera upp även vardagssituationerna, exempelvis genom att undvika att alla barn vistas i 

hallen samtidigt, ger bättre förutsättningar för individualisering. Som en förskollärare nämner går 

påklädningen ibland på löpande band, men att det ändå är viktigt att försöka tänka på att se varje 

barn. Som resultatet visar och som även vi anser är det av stor vikt att varje barn har blivit sedd, 

även om det bara var under en enkel rutinsituation. 

I förskolan tänker man ofta kollektivt, vilket har framkommit ur litteratur och till viss del i 

resultatet. Johansson (2003) menar dock att alla individer är olika och att förskolläraren måste se 

allas olikheter och inte dra alla över en kam, till grund för principen jämlikhet. Utifrån våra 

erfarenheter är förskollärare medvetna om att olikheter berikar. Det verkar ändå som att det är 

svårt i praktiken att arbeta utifrån det. I många fall blir alla barn tvungna att exempelvis gå ut 

samtidigt, trots att tanken egentligen är att anpassa verksamheten efter varje barns behov och 

intressen. Vi tror att det kan bero på flera faktorer, bland annat att barngrupperna kan vara för 

stora, men främst tror vi, precis som två förskollärare i studien, att högre personaltäthet skulle ge 

bättre förutsättningar för individualisering. 

En förutsättning för att kunna se varje individ är att dela in den stora gruppen i mindre grupper, 

anser samtliga förskollärare. Det anser vi är intressant ur det perspektivet att samtliga har en 

positiv inställning till stora barngrupper, ändå ser de indelning i mindre grupper som nödvändigt.  
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Samtidigt visar resultatet att det inte alltid är gruppens storlek som bidrar till att förskolläraren 

inte ser alla barn. Konstellationen i gruppen är minst lika betydelsefull. Ur litteraturen går det 

ändå att utläsa att majoriteten anser att mindre grupper behövs för att ge varje barn tid och 

utrymme för lärande. Räcker det med att endast dela in barnen i mindre grupper? Blir varje barn 

synligt? Eller krävs det något mer? Vi anser att det är bra att dela in i mindre grupper men att det 

krävs en medvetenhet bakom gruppindelningen, vilket också framkom i resultatet.  

Lika viktigt som det är att dela in barnen i mindre grupper är det också att förskollärarna är 

närvarande och tar sitt ansvar för gruppen och individen. Det stämmer överens med vad 

Johansson (2003) anser, att när förskolläraren arbetar medvetet och tar sitt pedagogiska ansvar, 

finns det många positiva aspekter av att lära i grupp. Trots att förskollärarna är övervägande 

positiva till stora barngrupper, framkommer det av resultatet att det finns en del negativa sidor 

med stora grupper som kräver mycket tid och arbete. En intressant tanke, anser vi, är vad all den 

tid och arbete som en stor barngrupp kräver skulle kunna förläggas om barngruppen vore 

mindre. Dock ser några förskollärare det som en utmaning och som en chans till utveckling. Det 

stämmer överens med vad Johansson (2003) beskriver. Hon menar att stora barngrupper och 

förändrad organisation kan leda till kunskapsutveckling och nya utmaningar. Som förskollärare A, 

D och F uppger är det viktigt med ett tydligt arbetssätt och förhållningssätt. För att få arbetet att 

fungera med många barn behövs en tydlig struktur i verksamheten. Det anser även vi är viktigt, 

då vi har mött och sett skillnader i verksamheter som har varit mer tydligt organiserade och de 

som har varit mindre tydliga i sin organisation. Många gånger leder en oorganiserad verksamhet 

till barngrupper som upplevs röriga. I den bemärkelsen att barnen, utan tydligt ledarskap, kan bli 

osäkra, otrygga och okoncentrerade. Ett sunt och kreativt arbetsklimat däremot påverkar barnen 

positivt genom att det väcker lust och glädje hos barnen (Niss och Söderström, 2006). Som 

förskollärare A uppger resulterar en utvecklande atmosfär i ett välmående hos barnet. Vi är 

enhälliga med resultatet och med Niss och Söderström (2006) om att glädje och humor är en 

väsentlig del i verksamheten. Att ha rolig och kunna skratta tillsammans ger goda förutsättningar 

för klimatet i de stora barngrupperna. 

 En annan faktor för att få ett bra arbetsklimat är regelbundna diskussioner i arbetslaget, vilket 

framkommer i både resultatet och litteraturen. Vi håller med om det och tror att reflektion och 

diskussion kan medverka till ett medvetet arbetssätt som uppmärksammar individen. Enligt 

Andersson och Bertolani (1998) krävs det en dialog med arbetslaget och med sig själv för att 

skapa en medvetenhet på flera plan, bland annat förhållningssätt och agerande. En förskollärare 

nämner vidareutveckling såsom kurser, som en viktig faktor i arbetet. Vi är förundrade över att 
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inte fler förskollärare påvisade det, då vi tror att det skulle kunna leda till djupare och mer 

utvecklande diskussioner till barnets fördel. 

6.3 Slutord 

Avsikten med studien var att undersöka sex förskollärares upplevelser och erfarenheter kring 

arbetet med individualisering i stora barngrupper. För att uppnå syftet och frågeställningarna har 

en kvalitativ metod, med semistrukturerade intervjuer använts. Eftersom utgångspunkten var 

förskollärares upplevelser baserades intervjuerna på relativt öppna frågor, där koncentration lades 

på förskollärarnas beskrivningar. Då vi ville beskriva förskollärarnas upplevelser inspirerades vi av 

livsvärldsfenomenologin. Vi har utifrån livsvärldsfenomenologin tagit lärdom av betydelsen att 

inta en neutral ställning gentemot respondenterna. Genom att vara neutral reduceras risken att 

egna ställningstaganden blir synliga och påverkar respondenterna i deras svar och beskrivningar.  

Studien har varit mycket intressant och lärorik att genomföra på så vis att vi har fått större insikt i 

hur individualisering i stora barngrupper kan ses utifrån förskollärares perspektiv. Ur intervjuerna 

framkom det att förskollärarna upplevde stora barngrupper som något mycket positivt. Utifrån 

läst litteratur förvånas vi över det och att förskollärarna inte ställde sig mer kritiska till 

möjligheten att kunna se individen i dagens stora barngrupper. Studien har även givit oss kunskap 

om att en fungerande verksamhet, ur perspektivet att varje enskilt barn ska lyftas fram i stora 

barngrupper, grundas i en välorganiserad och strukturerad verksamhet, med mycket planering 

och ständiga diskussioner. På förskolorna, där förskollärarna som deltagit i den här studien är 

verksamma, skiljer sig organisationen åt gällande exempelvis hur arbetsfördelningen och 

ansvarsfördelningen mellan förskollärarna ser ut. Något som alla förskollärarna upplevde som en 

förutsättning för att kunna se varje enskilt barn, var att dela in den stora gruppen i fler mindre 

grupper. Det anser även vi är väldigt viktigt. Utan gruppindelning är det utifrån våra erfarenheter 

väldigt svårt att uppmärksamma och se varje barn i stora barngrupper. 

Syftet och frågeställningarna anses av oss besvarade och vi tror att den här studien har tillfört oss 

kunskap och erfarenheter som vi kan tillägna oss i vårt blivande yrke som förskollärare. Vi tror 

även att vi genom studien har bidragit till ökad reflektion och diskussion hos de intervjuade 

förskollärarna och respektive arbetslag. Flera av förskollärarna som deltog nämnde att de ansåg 

att ämnet var mycket intressant, relevant och aktuellt. Enligt förskollärarna har vi givit dem en 

tankeställare kring deras arbetssätt och hur de uppmärksammar individen i den stora gruppen.  
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6.4 Förslag på vidare forskning 

Under studiens gång har flera tankar väckts angående genomförandet. Utifrån vår synvinkel hade 

det varit intressant att åter studera det här ämnet utifrån samma syfte och frågeställningar, men då 

med observationer som komplement. Vi tror att det hade tillfört studien ett fördjupat perspektiv. 

På grund av ekonomiska nedskärningar som har resulterat i större barngrupper och oförändrad 

personaltäthet samt att det byggs alltfler förskolor som är anpassade för stora barngrupper och 

storarbetslag, hade vidare forskning även utifrån politikers perspektiv varit intressant.  

Synen på stora barngrupper ur ett föräldraperspektiv  kan också vara ett område att forska vidare 

kring. Vad anser föräldrar om stora barngrupper? Hur upplever de att just deras barns behov och 

intressen tillgodoses?    

Det hade även varit intressant att se om och hur det skiljer sig med arbetet av individualisering i 

kommunala förskolor, jämfört med förskolor som arbetar med olika pedagogiska inriktningar, 

såsom till exempel en Montessoriförskola. Även generella slutsatser angående individualisering i 

hela landets förskolor hade varit intressant, hur ser det ut i Sverige, uppnår Sveriges förskolor 

målet i Lpfö -98 om att se både gruppen och individen och vad är generellt av största betydelse? 

Studier i olika länder hade också varit intressant, skiljer det sig från land till land? Vad anser olika 

länder om individualisering, kan vi lära något av varandra?  
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BILAGA 

Intervjuguide 

 

I förskolan skall barnen möta vuxna som ser varje barns möjligheter och som engagerar 

sig i samspelet med både det enskilda barnet och barngruppen. 

(Utbildningsdepartementet, 1998, s.5) 

 

1. Hur planerar och organiserar ni verksamheten för att se individen i gruppen? 

 Hur arbetar ni som arbetslag för att se individen i gruppen?  

 Hur organiserar ni miljön för att se individen i gruppen? 

 Hur organiserar ni innehållet i verksamheten för att göra varje barn synligt?  

2. Hur arbetar ni med att se individen i de olika vardagssituationer som uppstår 

under dagen?  

3. På vilket sätt kan stora barngrupper främja individen? 

 Vilka blir följderna för individen av det här på lång sikt? 

4. På vilket sätt kan stora barngrupper vara en nackdel för individen? 

 Vilka blir följderna för individen av det här på lång sikt? 

5. Om du fick välja, hur skulle du då vilja att verksamheten såg ut, för att på bästa 

sätt främja varje individ och dens behov? 

 

 

 


