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Sammanfattning  
 
Bakgrund 
I bakgrundsavsnittet definierar vi centrala begrepp i studien. Vi redogör även för 
styrdokument och tidigare forskning. Områden som tas upp i tidigare forskning är barns 
olikheter i en inkluderande miljö, det individuella och det kollektiva, kommunikationens 
betydelse samt pedagogens roll i arbetet med barns perspektiv och intresse.  
 
Syfte 
Syftet med examensarbetet är att undersöka pedagogers uppfattningar kring hur barns 
olikheter tas tillvara i förskolans dagliga verksamhet. De frågeställningar som ligger till grund 
för vår undersökning är följande:  
 

• På vilket sätt resonerar pedagoger kring barns olikheter?  
• På vilket sätt upplever pedagoger att de tar tillvara på barns olikheter? 

 
Metod 
I undersökningen har vi använt oss av intervju som redskap. Vi intervjuade sex stycken 
förskollärare på förskolorna Berget och Dalen. Vår teoretiska utgångspunkt för 
undersökningen är Schibbyes (2006) dialektiska relationsteori, där tillerkännande är ett 
centralt och överordnat begrepp. 
 
Resultat 
I resultatdelen redogör vi för sex pedagogers uppfattningar kring barns olikheter. Områden 
som har tematiserats är följande: ordning och disciplin, smågrupper, ålder och 
åldersintegrering, barns inflytande samt ekonomi och resurser. Resultatet visar att de stora 
barngrupperna och för lite personal begränsar pedagogernas arbete med barns olikheter. En 
olikhet som tas upp av samtliga pedagoger är åldern och hur barns olikheter kan påverkas av 
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den åldershomogena kontra den åldersintegrerade barngruppen. Vidare känner pedagogerna 
att de måste ta till disciplinerade åtgärder för att hantera den variation som finns i 
barngruppen. Pedagogerna redogör även för deras arbetssätt när de menar att de delar in 
barnen i smågrupper för att kunna hantera barns olikheter.  
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1. Inledning  
Det finns en mängd olikheter mellan individer. Ingen individ är den andra lik och olikheter 
behövs för att berika och utveckla mångfalden i vårt samhälle. Denna mångfald som 
innefattas av olikheter ska tas tillvara på redan i förskolan. Barn är olika och har olika behov 
och det är pedagogens ansvar att på ett didaktiskt sätt synliggöra och ta hänsyn till varje barns 
behov. I förskolans reviderade läroplan står det att ”hänsyn ska tas till barnens olika 
förutsättningar och behov” (Skolverket 2010, s. 7). När pedagogen tar tillvara på barns 
olikheter och deras behov är det av betydelse att undersöka om det sker i ett inkluderande 
perspektiv, det vill säga ifall barnet är delaktig eller utesluten på grund av sin person och sitt 
behov. 
 
Vår erfarenhet säger oss att pedagoger är under press vad det gäller tidsutrymme och stora 
barngrupper. Under dessa omständigheter tror vi att det kan vara svårt att se varje barn och 
anpassa sig till varje individ. Risken finns därmed att pedagoger förhåller sig till barngruppen 
på ett kollektivt sätt, det vill säga att de utgår från normen och ser till gruppen och inte till 
varje individ och dess behov. Därför anser vi att det är av stor betydelse att vi undersöker 
pedagoger i förskolan för att ta del av deras uppfattningar kring barns olikheter. För oss är det 
därför viktigt att varje barn har individuella rättigheter, såsom att bli sedda och hörda, ha en 
egen plats i gruppen och känna tillhörighet.  

2. Syfte  
Syftet med examensarbetet är att undersöka pedagogers uppfattningar kring hur barns 
olikheter tas tillvara i förskolans dagliga verksamhet. De frågeställningar som ligger till grund 
för vår undersökning är följande:  
 

• På vilket sätt resonerar pedagoger kring barns olikheter?  
• På vilket sätt upplever pedagoger att de tar tillvara på barns olikheter? 

3. Bakgrund 
I bakgrunden kommer vi att definiera de centrala begrepp som ligger till grund för vår studie. 
Vi kommer även att redogöra för vad som står i styrdokumenten. Tidigare forskning kommer 
att beröra områden, såsom barns olikheter i en inkluderande miljö, det individuella och det 
kollektiva, kommunikationens betydelse samt pedagogens roll i arbetet med barns perspektiv 
och intresse. Litteraturen som berör dessa områden är relevant för vårt syfte och våra 
frågeställningar, därför att den synliggör olika synsätt och arbetssätt gällande barns olikheter. 
Dessa områden lyfter olika aspekter på ämnet och skapar tillsammans en helhetsbild.  

3.1. Databaser och sökord 
Databaser som vi har använt i sökandet av litteratur har varit ERIC (via EBSCOhost), LIBRIS 
och Summon. Sökord som vi har använt oss av är olikheter, inkludering, förskola, svårigheter, 
specialpedagogik, diversity, inclusion, pre-school, teacher attitudes, varieties och 
anerkjennelse. 

http://costello.pub.hb.se/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=ip%2Cuid&profile=ehost&defaultdb=eric
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3.2. Definition av centrala begrepp 

3.2.1. Olikheter 
Börjesson (1997) redogör för två aspekter om vad som ses som norm. Den första är den 
jämförande där man utgår från det som vanligen förekommer, det vill säga det genomsnittliga. 
Han påpekar även att normen är en schablon och en kliché. Den andra aspekten innefattas av 
de moraliska föreställningarna, där man utgår från en föreställning om hur det bör vara. 
Utifrån normen normaliserar vi människor genom att standardisera till det önskvärda. 
Fortsättningsvis redogör han för begreppet abnorm och menar att de abnorma ses i jämförelse 
med ”det man inte är” och ”det man borde vara” (s. 43). Normaliseringen skapar olikheter och 
därmed uppstår det jämförelser mellan det man inte är och det man borde vara.  

3.2.2. Inkludering 
Vad det gäller barns olikheter är det aktuellt att diskutera kring hur varje barn och dess behov 
tas tillvara. Ett perspektiv som pedagoger kan använda sig av i arbetet med barns olikheter är 
inkludering. Egelund, Haug och Persson (2006) skriver att inkluderingsbegreppet oftast 
beskrivs som att den enskilda eleven så bra som möjligt ska kunna förverkliga sig själv inom 
ramen för sina förväntningar, intressen och anlag. Detta förverkligande ska ske inom den 
sociala gemenskapen, som är till för alla, där man ska vara deltagare utifrån demokratiska 
aspekter. Vidare menar de att hänsyn ska tas till varje individ inom ramen för det kollektiva 
(s. 182). 
 
Göransson (2004) menar att idén med inkludering är att den övergripande målsättningen är att 
skapa en delaktighet för alla i en gemenskap där olikheter ses som värdefulla (s. 57). 
Steinberg (1996) påpekar att man inte kan ha samma normer. Nivåer och förväntningar måste 
istället anpassas från grupp till grupp och individ till individ (s. 32). Rosenqvist (2001) 
redogör för integrering och tar upp inklusion som en del av begreppet. Hans tolkning av 
begreppet inklusion är positiv, då han menar att begreppet används på ett positivt sätt i 
engelskspråkiga länder. I dessa länder definieras inkludering som ”to have as part of a 
whole”, det vill säga att deltaga i en helhet. Det handlar om att bevara den personliga 
integriteten samtidigt som personen ska vara en del i en helhet. Inklusion handlar därmed om 
att integrera samtidigt som man ska vara inkluderad i ett sammanhang (ss. 26-27). Utgår vi 
från de ovanstående referenserna handlar det sammanfattningsvis om att alla barn ska vara 
delaktiga i gemenskapen samt att varje individ ska kunna förverkliga sig själv inom den 
sociala gemenskapen. Inkludering handlar därför inte om att behandla alla barn lika, utan att 
anpassa sig till varje individ och dess behov.  

3.3. Vad säger styrdokumenten? 

3.3.1. Läroplanen för förskolan 
Pedagoger i förskolans verksamhet ska utgå från läroplanen för förskolan och därför är det av 
stor betydelse att se vad som står kring vårt område. Det står att ”hänsyn ska tas till barnens 
olika förutsättningar och behov. Detta innebär att verksamheten inte kan utformas på samma 
sätt överallt och att förskolans resurser därför inte ska fördelas lika” (Skolverket 2010, s.5). 
 
Vidare gällande förskolans uppdrag står det att ”verksamheten ska anpassas till alla barn i 
förskolan. Barn som tillfälligt eller varaktigt behöver mer stöd än andra ska få detta stöd 
utformat med hänsyn till egna behov och förutsättningar” (Skolverket 2010, s. 5). Alla barn 
ska även få uppleva att de är ”en tillgång i gruppen” (Skolverket 2010, s. 5). En av de 
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riktlinjer som står under avsnittet normer och värden är att förskolan ska ansvara för är ”att 
varje barn får sina behov respekterade och tillgodosedda och får uppleva sitt eget värde” 
(Skolverket 2010, s. 10). Fortsättningsvis gällande riktlinjer ska arbetslaget ”göra barnen 
uppmärksamma på att människor kan ha olika attityder och värderingar som styr deras 
synpunkter och handlande” (Skolverket 2010, s. 11). Under avsnittet utveckling och lärande 
står det att verksamheten ”ska utgå ifrån barnens erfarenheter, intressen, behov och åsikter. 
Flödet av barnens tankar och idéer ska tas tillvara för att skapa mångfald i lärandet 
(Skolverket 2010, s. 11).  
 
Under mål för normer och värden står det att ”förskolan ska sträva efter att varje barn 
utvecklar sin förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja 
att hjälpa andra” (Skolverket 2010, s. 10). Samtidigt som det står att vi ska ta hänsyn till varje 
barns behov, står det att verksamheten ska utveckla barnets förståelse för andra och kunna se 
deras perspektiv. 
 
Vidare står det att arbetslaget ska ”uppmärksamma och hjälpa de barn som av olika skäl 
behöver stöd i sin utveckling” samt att ”ge stimulans och särskilt stöd till de barn som 
befinner sig i svårigheter av olika slag” (Skolverket 2010, s. 13). Det innebär bland annat att 
oavsett olikheter bland barn i barngruppen ska varje barn få det stöd som den behöver.  

3.3.2. Konventionen om barnets rättigheter 
Sverige ska ta hänsyn till Konventionen om barnets rättigheter (UD Info 2006) och därför är 
det av betydelse att ta del av denna konvention för att koppla denna till vårt valda område. 
Inom vårt undersökningsområde tas det upp följande delar i konventionen, att ”själva idén 
kring barnets rättigheter betonar just att barn har rätt att få sina grundläggande behov 
tillgodosedda” (s. 6). Fortsättningsvis står det att:  
 

Konventionen är inriktad på individen, det enskilda barnet. Den täcker rätten att få 
sina basbehov tillgodosedda, rätten till skydd mot utnyttjande, diskriminering samt 
rätten till medinflytande genom att få uttrycka sin åsikt och få den respekterad. Den 
inkluderar således alla typer av mänskliga rättigheter: såväl de ekonomiska, sociala 
och kulturella som de politiska och medborgerliga (UD Info 2006, s. 7).  

 
Eftersom barnen har rätt att få sina basbehov tillgodosedda, medinflytande och rätten att få 
uttrycka sin åsikt, ska förskolan ta hänsyn till detta i verksamheten. Verksamheten ska därmed 
arbeta för att varje barn respekteras som en individ. Inget barn får därför utnyttjas eller 
diskrimineras oavsett olikheterna i barngruppen. Vidare står det i artikel 23 ska barn med ett 
handikapp bemötas på följande sätt: 
 

Konventionsstaterna erkänner att ett barn med fysiskt eller psykiskt handikapp bör 
åtnjuta ett fullvärdigt och anständigt liv under förhållanden som säkerhetsställer 
värdighet, främjar självförtroende och möjliggör barnets aktiva deltagande i 
samhället (UD Info 2006, s. 43).   

 
Vidare i artikel 23 står att även om ett barn har ett handikapp ska detta barn precis som alla 
barn få värdighet och större självförtroende för att kunna delta aktivt i samhället. Barnet med 
handikapp ska också ha tillgång till undervisning och utbildning, samt förberedelser för 
arbetslivet på ett sätt som bidrar till barnets största möjliga integrering i samhället och 
individuella utveckling (UD Info 2006, s. 43).  Integrering för funktionshindrade barn ska ske 
i samhället med rätt till utbildning och att få utvecklas individuellt. Eventuella 
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funktionshinder som finns i förskolan ska därför integreras i barngruppen eftersom förskolan 
ska ta hänsyn till samhället för att barnet ska få den förberedelse som krävs inför arbetslivet.  

3.4. Tidigare forskning 

3.4.1. Barns olikheter i en inkluderande miljö 
Persson (2008) skriver om barns olikheter i en inkluderande miljö. Han menar nämligen att 
alla skall få möjlighet att känna delaktighet och gemenskap i en inkluderande miljö samt att 
detta är målsättningen med ”en skola för alla”. Att ge alla elever möjlighet till utveckling och 
lärande utifrån sina egna förutsättningar är en stor utmaning för att undvika utstötning. För att 
genomföra detta ställs det höga krav på personalen (s. 23). Detta är ett mål som nämns i 
skolan, men såväl i förskolans läroplan. Därför gäller det att arbeta efter samma målsättning 
även i förskolans verksamhet. Barn är olika när de kommer till skolan och det är inte skolans 
arbetsuppgift att minska barnens olikheter, menar Persson. Accepterar lärarna detta faktum får 
det konsekvenser för hela verksamheten, eftersom de inser att barn lär sig i olika takt och på 
olika sätt (s. 85).  
 
En forskningsrapport som Tideman och Rosenqvist (2004) har skrivit, handlar om att se 
olikheter som en resurs. De menar att syftet med undersökningen är att få reda på skolaktörers 
uppfattning om varför och hur barn definieras som avvikande samt hur undervisningen kan 
utformas efter dessa barn (s. 31). I resultatdelen tar de upp positiva aspekter av att arbeta 
inkluderande. Fördelar med inkludering är bland annat att barnen lär sig bättre, de får sociala 
relationer med andra barn/icke-funktionshindrade, de får större förståelse för mångfald, deras 
acceptans för olikhet ökar och leder på sikt till ett mindre segregerat samhälle, de lär sig att 
umgås med annorlunda personer samt de får ökad medkänsla med dem som har det svårt och 
så vidare (s. 230). Längre fram i resultatdelen synliggörs dilemman. Ett dilemma som de 
redogör för är om barn som mer eller mindre har behov av särskilt stöd, inte blir 
kategoriserade, kan det innebära att de som verkligen behöver extra stöd inte får ett sådant. 
Dilemmat blir därmed att undvika att peka ut vissa elever samtidigt som man på ett annat sätt 
ska kunna definiera varje barns behov. Slutsatsen de drar är att det verkar vara omöjligt att ta 
hänsyn till varje barns behov och se varje förmåga som en tillgång, utan att se de enskilda 
eleverna och därmed kategorisera (ss. 235-236).  
 
Även Palla (2011) redogör för barns olikheter i sin studie. I hennes intervjuer med pedagoger 
framgår det att det skapas utrymme för barns olikheter, så länge beteendet inte blir för udda, 
konstant eller avlöses av något nytt avvikande beteende. Det som konstruerar olikheten för 
pedagogerna i studien sker i jämförelse med det som konstruerar likhet. Olikheten blir därmed 
tydlig och förstås genom sin skillnad mot de flesta barn, som är en majoritet som uppträder på 
ett likartat vis (ss. 84-85). Samtidigt som olikheter blir tydliga i jämförelse med likheter, kan 
det som ses som speciellt inte längre bli så utmärkande om pedagoger tycker att många barn 
har samma olikheter. Därmed normaliseras det speciella eftersom det har blivit vanligen 
förekommande (s. 86).  
 
Pedagoger ser mer till sin verksamhet istället för det enskilda barnet och detta bidrar till en 
inkluderande pedagogik. På så vis flyttas problemet från barnet till verksamheten och de barn 
som faller utanför ramen är en konsekvens av att verksamheten inte lyckats fånga upp barnens 
olikheter (Lutz 2009, s. 186).  
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3.4.2. Det individuella kontra det kollektiva 
Barns olikheter kan arbetas med individuellt, men också i det kollektiva i barngruppen. Palla 
(2011) redogör för hur verksamheten tar tillvara på individens egna förutsättningar och menar 
att det är upp till varje förskola att avgöra. Hon påpekar dock att barnet ska styras mot 
gemensamma normer, en önskvärd personlig utveckling och ett positivt lärande vad det gäller 
kunskaper och kompetenser som behövs för att kunna fungera och verka i samhället. Vidare 
menar hon att uppdraget att se till varje barn, har försvårats på grund av outbildade pedagoger, 
högre krav samt större barngrupper. På grund av dessa svårigheter, kopplas oftast en 
specialpedagog in ifall det är ett barn vars beteende oroar eller är svår att förstå sig på (s. 13).  
 
Genom historiska tillbakablickar lyfter Palla (2011) även förskolans tradition, som bygger på 
att sätta barnet i fokus. I verksamheten framhålls även tidiga insatser för enskilda individer 
som kan komma att bli oerhört betydelsefulla för en god utveckling och framgång i den 
kommande skolgången. Samtidigt som personalen i förskolan ska ena gruppen för att nå 
gemensamma värderingar och grundläggande kompetenser ska de också ta hänsyn till varje 
barns behov (s. 154). Vidare menar hon att förskolans tradition skiljer sig från grundskolans, 
på så vis att den inte har innefattats av specialundervisning och särskiljande av elever, utan 
istället har varit desto mer inkluderande (s. 14). Idag kan det dock finnas tendenser till 
särlösningar även i förskolan, genom exempelvis särskilda grupper och förskolor för barn med 
svårigheter. Palla menar att dessa särlösningar kan uppfattas som att ta ett steg tillbaka när det 
gäller att förskolan är till för alla barn. Därför menar hon att fokus ska riktas mot barns 
olikheter i en inkluderande praktik (s. 15).  
 
Normalitet i förskolan skriver Markström (2005) om i sin studie. I sin resultatdel tar hon upp 
vad hon har sett i sina observationer. Här menar hon att de stunder som hon har observerat i 
förskolans verksamhet, är förskolan ordnad för att först och främst inrikta sig mot det 
kollektiva. Det märks av i rutiner och i pedagogiken där det ställs krav på att barn tidigt ska 
vara självständiga i kollektivet (s. 86).  
 
Vidare skriver Markström (2005) i sin resultatdel att den individuella tiden med personalen i 
förskolan, utan andra kamrater, inte förekommer särskilt ofta. Markström tolkar det som att 
det är svårt för personalen att ha tid för ett enskilt barn och att detta är väldigt ovanligt och 
exklusivt.  Ifall det förekommer är det när barnet kommer först på morgonen eller går hem sist 
på dagen. Vid dessa tillfällen ägnar personalen mer individuell tid åt barnet. Ett barn som är 
respondent i en av Markströms intervjuer menar att han fick vara ensam med två fröknar på 
morgonen, vilket han upplevde som väldigt skönt. De enda barn som kan få egen tid med 
personalen ibland, är de barn som är i behov av särskilt stöd, såsom fysiskt eller psyskiskt 
funktionshinder samt svenska som andraspråk. Då kan dessa barn få särskild individuell 
träning på vissa tider. Denna tid tolkar därför Markström som en bristvara för barn, hon menar 
också att det tycks vara något värdefullt och ovanligt ur barnens perspektiv (s. 96). 
 
Ekström (2007) har även sett i sina studier att den pedagogiska verksamheten till stor del är 
kollektivt inriktad, trots att det har blivit större krav på individualisering i styrdokumenten. 
Pedagogerna anser att det är svårt att hinna med att lyssna till varje enskilt barn samt möta 
dem i deras önskemål. Detta menar dem beror på det utökade barnantalet och att detta 
påverkar deras möjligheter till att individanpassa sitt arbetssätt till att se varje barn (s. 179).  
 
Avvikelse och normalitet har Isaksson (2009) skrivit om i sin studie, där han har intervjuat 
både föräldrar, elever och pedagoger. Studien handlar om skolans insatser för elever i behov 
av särskilt stöd. I diskussionsavsnittet framgår det att pedagogernas syn på barns svårigheter 
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ligger på individnivå, det vill säga att de har ett individuellt perspektiv samt att det är 
individens problem. Han menar fortsättningsvis att detta synsätt ger konsekvenser på hur 
stödinsatserna utformas (s. 70). Om man ser barnets svårigheter som brister hos individen, 
menar han, att det är naturligt att åtgärderna riktar in sig på individen, att det är individen som 
ska korrigeras eller ”normaliseras” till kunskapsmålen samt till ett normerande beteende (s. 
74). En del som han anser vara central, är bedömningar av behov, vilka byggs på en normativ 
grund i form av moraliska bedömningar. Han poängterar att förhållandet mellan normalitet 
och avvikelse också är relevant för andra verksamheter, i vårt fall förskolan, där bedömningar 
och gränsdragningar görs och påverkar stödåtgärder för barn i behov av särskilt stöd (s. 81).  
 
Lutz (2009) skriver att pedagoger söker extra resurser för enskilda barn för att kunna ta ut 
barnet ur gruppen och på så vis träna individuellt. Detta menar han är att sträva mot 
segregerade lösningar. Till skillnad från dessa pedagoger menar Lutz att hans erfarenhet är att 
individuella anpassningar med enskilda barn kan anpassas och vara en tillgång för arbetet med 
alla barn i en förskolegrupp. Detta kan bidra till en inkluderande pedagogik och minska 
behovet av kategoriseringar (s. 187).  
 
Beroende på barnens olika erfarenheter och kunskaper innan förskolestarten, menar Pramling 
Samuelsson och Sheridan (2006) att förskolans grundliga arbete blir väldigt varierande och 
föränderligt. Skapar man inte en varierande grund i förskolan bortser man från varje barns 
erfarenhet och kunskap (s. 13). Därmed är risken att varje barn inte uppmärksammas och får 
sitt behov tillgodosett. Författarna påpekar att det är av betydelse att vi som pedagoger ser 
barns intresse och förhåller oss positiva och stimulerande till detta. Detta är viktigt för att 
varje barn ska få känna sig kompetent och att deras självförtroende på så vis stärks (s. 13). I 
det livslånga lärandet i förskolan menar Pramling Samuelsson och Sheridan att det måste 
finnas enskilda människor med olika perspektiv och kunskaper. I möten på en kollektiv nivå 
skapas det därför reflektioner på grund av dessa enskilda människor (s. 26). Göransson (2004) 
redogör också för variationen i gruppen. För att möta variationen menar hon att det är 
nödvändigt med ett samarbete mellan människor med olika kunskaper, intressen och 
infallsvinklar (s. 71).  
 
Mötet med alla barn utifrån ett specialpedagogiskt perspektiv lyfter Fischbein och Österberg 
(2003) upp. De menar att en stor del av de specialpedagogiska åtgärderna i skolan och i olika 
länder är att ”placera i liten grupp”. Detta görs utan att man egentligen gör något åt barnens 
svårigheter. Författarna menar istället att om man ser olikheter som en tillgång så ligger inte 
fokus på att skapa en homogen grupp för att arbetet ska bli så likartat som möjligt. Fokus 
ligger istället på att utnyttja variationen i barngruppen och därmed skapa möjligheter för 
lärande (s. 23).  
 
För att kunna arbeta med barn med svårigheter menar Fischbein och Österberg att man inte 
endast kan utgå ifrån de individuella förutsättningarna, utan att man även ska se svårigheterna 
utifrån verksamhetens bristande förmåga att hantera variationen i barngruppen. Fokuserar 
man alltför mycket på de individuella förutsättningarna kan det leda till segregering och 
särbehandling. Detta i sin tur kan leda till negativa konsekvenser för barnets självkänsla och 
den personliga utvecklingen (s. 23). Även Kinges (2000) forskning innefattas av detta 
resonemang. Hon menar att pedagogens handlingar ska grundas på en förståelse av barnens 
djupare behov och inte endast fokusera på enskilda färdigheter eller beteende i enskilda 
situationer. Sammanfattningsvis menar hon att barnets svårigheter måste ses och förstås i sitt 
sammanhang (s. 31).  
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Det individuella kan ibland skapa motstridigheter med det gemensamma och vice versa. Båda 
aspekterna är dock lika självklara och nödvändiga i den pedagogiska verksamheten 
(Johansson och Pramling Samuelsson 2003, s. 13). Relationen mellan det individuella och det 
kollektiva skapar utmaningar. Samtidigt som verksamheten konfronteras med individers 
intressen, önskningar och behov konfronteras den också av gruppens behov, intressen och 
önskningar. Författarna menar att lärare i förskoleverksamheten får överväga om hur man ska 
gå tillväga för att ta hänsyn till det enskilda barnet samt gruppens intressen. Johansson och 
Pramling Samuelsson skriver att det framgår i forskning att lärarna känner att det blir ett 
problem att inte kunna möta och uppfylla varje barns individuella behov (s. 19). 
 
Vidare tar Göransson (2004) upp åldersintegreringen och menar att denna är positiv i arbetet 
med barns olikheter. Anledningen till att åldersintegreringen är fördelaktig är att barnen 
automatiskt får olika mål på grund av att barnen befinner sig i olika åldrar (s. 39). Alla ska 
alltså inte nå samma mål, vilket kan bidra till att verksamheten fokuserar alltmer på individen 
och dess behov. Åldersintegreringen i en barngrupp med barn 1-5 år borde kunna bidra till ett 
inkluderande arbetssätt där man anpassar mötet med barnen till den variation som finns i 
gruppen (Lutz 2009, s. 187).  
 
Ekström (2007) tar upp empiriska exempel på hur pedagoger påverkas av åldersintegreringen 
i sin barngrupp. Eftersom de måste prioritera de yngre barnen och deras behov blir tiden för 
stimulans och uppmärksamhet till de äldre barnen lidande. Några av pedagogerna menar 
dessutom att alltfler småbarn i grupperna har lett till att de har sänkt sin ambitionsnivå och 
därmed anpassat verksamheten till de yngre barnens krav (s. 179). Ekström skriver att två av 
förskolorna har förändrat sina barngrupper till att arbeta mer åldershomogent. Han tolkar det 
som att det är ett sätt att bättre möta de svårigheter som kan finnas i en åldersintegrerad grupp 
för att på så vis möjliggöra en pedagogisk verksamhet (s. 180).  

3.4.3. Kommunikationens betydelse 
För att ta hänsyn till barns olikheter kan kommunikation vara ett hjälpmedel för att se varje 
barn och dess behov. Pramling Samuelsson och Sheridan (2006) lyfter fram 
kommunikationens betydelse för att få samman barnens olika perspektiv och skapa en 
gemenskap. Vidare menar de att genom kommunikationen skapar barnen förståelse för sin 
omvärld och blir på så vis delaktiga (s. 9). Kinge (2000) nämner även kommunikationen och 
att barn som har sociala och emotionella svårigheter har stora problem i sin kommunikation 
(s. 17). Ser man till Kinges (2000) och Pramling Samuelssons och Sheridans (2006) forskning 
kring kommunikationen lyfter de fram dess betydelse samtidigt som det är särskilt 
betydelsefullt för barn som har sociala och emotionella problem. 
 
Vidare lyfter Bae (1996) i sin studie upp hur de vuxnas kommunikation skapar förutsättningar 
för barns självupplevelse och utveckling av tillit till sina egna erfarenheter. Hennes forskning 
visar att för att kunna erkänna barnet och dess person gäller det att ta reda på vad barnet 
egentligen vill och försöker förmedla. Kan den vuxne inte lägga sin förförståelse kring vad 
barnet försöker säga bakom sig, kan den vuxne inte sätta sig in i hur barnet tänker, och på så 
vis blir barnet inte erkänd som person. Därmed missbrukar den vuxne sin definitionsmakt och 
på vis missgynnar man barnets rätt till egna erfarenheter (ss. 18-19). I ett exempel som Bae 
lyfter fram i sin studie, diskuterar hon kring pedagogens bemötande. Pedagogen i fråga lägger 
sig i barnens lek och menar att de inte får slåss. Bae resonerar kring denna händelse och 
diskuterar hur pedagogen kan gå tillväga istället. Hon menar att pedagogen ska ta reda på ifall 
det är på allvar eller om det fortfarande är en lek. På så sätt får barnen en chans att stanna upp 
och reflektera samtidigt som kommunikation skapas mellan barnen och pedagogen. Det visar 
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att den vuxne är närvarande och intresserad, istället för att se till sitt eget perspektiv och döma 
barnen och dess lek (ss. 12-13). Bae (2004) menar att det handlar om att förhålla sig till 
individers inre upplevelser och att utforska dessa. Detta för att förstå upplevelsernas betydelse 
för den enskilda personen oavsett hur den uppfattas utifrån andra. Hon menar att när man 
visar respekt för den andres upplevelse ser man den andre som likvärdig (s. 10).  

3.4.4.  Pedagogens roll – att se barns perspektiv och intresse 
Den pedagogiska verksamheten ska utgå från varje barns perspektiv. Utifrån barnens egna 
förutsättningar och intressen ska varje barn ges möjlighet att på bästa möjliga sätt få lära och 
utvecklas. Samtidigt som pedagogerna ska fånga barnets intresse ska de även rikta barnets 
lärande på ett medvetet sätt mot verksamhetens pedagogiska mål (Pramling Samuelsson och 
Sheridan 2006, s. 27). De menar att den stora utmaningen är att ta tillvara på barnets intresse 
samtidigt som pedagogen ska hitta ett intresse för det innehåll som pedagogen vill att barnet 
ska ha kunskap om (s. 34).  
 
Fortsättningsvis tar författarna upp sin syn på likheter och olikheter: 
 

Det är våra likheter som binder oss samman och våra olikheter som gör oss synliga 
som individer. Det är barns rätt att få vara olika och känna sig respekterade i sin 
olikhet vare sig den är kulturell eller individuell (Pramling Samuelsson och 
Sheridan 2006, s. 95).  

 
De menar därför att barnen ska uppmärksammas på likheter och olikheter mellan människor 
och se dessa som en tillgång. Vidare är den vuxnes roll viktig när de bemöter varje barn 
genom att fokusera på barnens möjligheter och på vad de kan istället för på deras brister (s. 
111). Ett sätt är att pedagogerna i förskolan låter barnen lära av varandra. Detta genom att ta 
tillvara på den mångfald som finns vad det gäller barnens egna idéer och att pedagogen ser 
dessa som resurser i sitt arbete med barnen (s. 112).        
 
Författarna Fischbein och Österberg (2003) lyfter fram pedagogen i form av rollen som en 
ledare och menar att ledaren är avgörande för klimatet i gruppen. Med ledarens budskap kan 
man antingen skapa tävlande och konkurrens som leder till mindre samhörighet och sämre 
klimat. Skapar man istället sammanhållning och gemensamma aktiviteter främjar man det 
motsatta, det vill säga om barnet tillåts vara annorlunda skapar man en positiv syn kring 
olikheter (ss. 23-24). Vidare lyfter Fischbein och Österberg fram att pedagogen måste ha 
kunskap om hur olikheter mellan barnen i gruppen kan tillföra positiva utmaningar istället för 
att se dem som hot som bidrar till utstötning och mobbning (s. 27).  
 
Vidare redogör Johansson och Pramling Samuelsson (2003) för den viktiga barnsynen som 
kan komma att påverka hur den pedagogiska situationen ter sig: 
 

Det är de enskilda individernas sätt att tänka om barn och tala om barn som 
tillsammans bildar den rådande diskursen. Det medför i förlängningen att det som 
är avgörande för vad som händer i den pedagogiska situationen i förskola och skola 
är hur den enskilda läraren och arbetslaget tillsammans i ord och handling gestaltar 
sin barnsyn (Johansson och Pramling Samuelsson 2003, s. 58).  

 
Vidare kan lärarens barnsyn komma att påverka hur deras mer eller mindre medvetna 
handlingar gentemot barnet visar sig. Därför menar författarna att det är av betydelse att varje 
lärare reflekterar över sin barnsyn på ett medvetet sätt samt hur denna kan påverka deras 
handlande i praktiken (s. 58).  
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4. Teoretisk ram 

4.1. Den dialektiska relationsteorin  
Teorin vi har haft som utgångspunkt i vår studie är Schibbyes (2006) dialektiska 
relationsteori. Begreppet tillerkännande är det centrala och överordnade begreppet i den 
dialektiska relationsteorin . Det handlar om en ömsesidig känsla som innebär att jag ser dig 
som en individ med rättigheter. Det innebär att barnet blir erkänd som person. Anledningen 
till att vi har valt den dialektiska relationsteorin som utgångspunkt är för att den har ett 
övergripande synsätt på hur man kan ta tillvara på alla barn och se varje individ i ett 
sammanhang. Just detta synsätt har betydelse för hur olikheterna uppstår i barngruppen. Vi 
menar att ett visst beteende kan uppstå beroende av pedagogernas uppfattningar kring barnet 
och dess olikheter. Deras uppfattningar kan i sin tur påverka hur de bemöter barnet.  
 
Schibbye (2006) skriver att för att förstå en individ måste man ta hänsyn till det sammanhang 
som individen befinner sig i. Människan är därmed inte förutsägbar och kan inte ses som en i 
mängden, utan för att förstå individen måste fokus riktas mot samband och relationer. 
Fortsättningsvis skriver hon att den enskildes sätt att vara påverkar inte bara de andra utan 
påverkas omedelbart själv av andras respons (s. 36). Schibbye (2006) skriver att 
tillerkännande handlar om att ändra fokus, det vill säga att gå från att förhålla mig till mig 
själv, till att ta den andres subjektiva perspektiv och att återigen kunna gå tillbaka till sin egen 
utgångspunkt (s. 41). Schibbye (1996) menar att det också handlar om att titta en gång till, 
känna igen, urskilja, erkänna och stärka för att kunna ta den andres perspektiv och sätta sig in 
i den andres upplevelse. För att göra detta möjligt måste individen först har förstått sig själv 
(ss. 530-537). 
 
Vidare redogör hon för vad begreppet tillerkännande innehåller och tar upp lyssnande, 
förståelse, acceptans, tolerans och bekräftelse. Lyssnandet består inte endast av att man ska 
höra vad den andre säger utan även lyssna bakom orden. För att kunna göra det är öppenhet 
viktigt, vi måste lyssna eller observera utan förutfattade meningar. Förståelse handlar om att 
gå in i den andres upplevelsevärld för att ”känna” känslorna. Vad det gäller acceptans och 
tolerans handlar det om att acceptera den andres känsla och att inte döma den andres 
upplevelse. Bekräftelse handlar om att ge ett gensvar utifrån sin sammanlagda förståelse efter 
man har tagit del av alla delar i tillerkännandet det vill säga lyssnande, förståelse, acceptans 
och tolerans (Schibbye 2006, ss. 252-264).  
 
Ett ömsesidigt tillerkännande består av att individerna är villiga att ta den andres synvinkel, 
att byta positioner och se den andre som subjekt, för att därmed kunna förstå och se den 
andres behov. Detta kan man känna igen som intersubjektivitet, det vill säga där vi lär känna 
oss själva i förhållande till andra (Schibbye 2006, ss. 49-51). Det handlar därför om relationer 
och inom relationen finns det två olika processer, en som är riktad till sig själv och en som är 
riktad mot relationen. Dessa hänger samman och förhåller sig till varandra för att förklara 
något om varandra och skapa varandras förutsättningar. I relationen mellan barn och vuxna 
finns det betydande olikheter, på så vis att den vuxne har med sig andra förutsättningar in i 
relationen i form av mer erfarenheter gentemot barnet (s. 56).  

5. Metod  
I metoddelen redogör vi för vår kvalitativa metod där vi har använt oss av intervju som 
redskap. Vi redogör även för urval, genomförande, etik, tillförlitlighet och giltighet samt 
analys och bearbetning.  
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5.1. Kvalitativ metod 
Vår studie är baserad på en kvalitativ metod och intervju som redskap. Backman (2008) 
menar att ett kvalitativt synsätt är när man är intresserad av individens sätt att tolka och se på 
det man undersöker (s. 54).  Løkken & Søbstad (1995) anser att en kvalitativ inriktad studie 
ofta är helhetsinriktad vad det gäller tillvägagångssätt för att studera det man intresserar sig 
för (s. 29). Patton (1987) menar att den kvalitativa metoden handlar om att studera valda 
problem, fall eller händelser på djupet och i detalj (s. 9). Det är just detaljerna och djupet i 
svaren som vi eftersträvat i intervjuerna med pedagogerna, därför har intervju som redskap 
varit ett självklart och naturligt val för oss.  

5.2. Intervju som redskap 
Starrin och Renck (1996) skriver att den kvalitativa intervjun är en metod som man kan 
använda för att kunna upptäcka, förstå och lista ut egenskapen hos någonting (s. 53). Intervjun 
liknar ett vanligt samtal, men skiljer sig från det vardagliga samtalet eftersom den har ett 
bestämt fokus. Riktningen på samtalet bestäms av intervjuaren och det är den som ser till att 
den håller sig till ämnet. Dock är det viktigt att inte ställa ledande frågor för att på så vis 
undvika att styra intervjun. Därför måste intervjuaren vara medveten om sin egen 
förförståelse, eftersom det är respondentens tankar den är intresserad av (Kihlström 2007, s. 
48).  
 
För att kunna ställa öppna frågor, beskriver Jensen (1995) att det innebär att intervjupersonen 
får möjlighet att svara med sina egna ord och utifrån sina egna förutsättningar. Han menar att 
vid kvalitativa undersökningar ska frågorna vara så öppna att de kan ge intervjupersonen 
möjlighet att tala om det nya som forskaren inte känner till (s. 71). Kihlström (2007) skriver 
att de frågor som används i en kvalitativ intervju brukar benämnas som ”öppna frågor”. Det 
innebär i sin tur att frågorna har en svag struktur och följdfrågor kan ställas utefter 
respondentens svar (s. 49). Trost (2005) anser att kvalitativa intervjuer bland annat utmärks av 
att man ställer enkla och raka frågor och på dessa enkla frågor får man komplexa och 
innehållsrika svar (s.7). Vidare går intervjun ut på att förstå hur den intervjuade tänker och 
känner, vilka erfarenheter den har samt hur den intervjuades föreställningsvärld ser ut (s.23). 
 
Målet med den kvalitativa intervjun kan enligt Starrin och Renck (1996) beskrivas på så vis 
att man ska upptäcka företeelser, egenskaper eller innebörder. Man är intresserad av att 
upptäcka vad som händer istället för att fokusera på omfattningen av något som sedan tidigare 
är bestämt (s. 55). Patel och Davidsson (1994) klargör att den kvalitativa metoden går ut på att 
försöka förstå och analysera helheten. Målsättningen med en studie med en kvalitativ metod 
är att finna olika mönster, teman samt kategorier i materialet vilket ligger till grund för den 
skriftliga rapport där arbetet redovisas (ss. 99-101).  
 

Respondent’s answers and comments are not viewed as reality reports delivered 
from fixed repository. Instead, they are considered for the ways that they construct 
aspects of reality in collaboration with the interviewer. The focus is as much on the 
assembly process as on what is assembled (Holstein & Gubrium 1997, s. 121). 
 

Holstein och Gubrium (1997) förklarar hur intervjusituationen kan påverkas av den person 
som intervjuar. Det sammanhang som intervjun handlar om kan komma att påverka hur 
respondenten svarar och kommenterar (s. 121). Lantz (1993) menar att det är den som 
intervjuar som styr dialogens utveckling och processen har en förutbestämd riktning (s. 12).  
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5.3. Urval 
Vi har genomfört intervjuer med sex pedagoger på förskolorna Berget och Dalen, tre 
pedagoger på vardera förskola. Vi valde att intervjua sex stycken pedagoger eftersom det har 
varit en bra avgränsning med tanke på studiens omfång och den tid vi har fått på oss. 
Pedagogerna som har deltagit i vår studie är utbildade förskollärare och arbetar med barn i 
åldrarna ett till fem år. Förskolorna är belägna i två olika stadsdelar i en mellanstor stad i 
Västsverige. Förskolorna Berget och Dalen blev slumpmässigt valda utav oss. Björkdahl 
Ordell (2007) skriver att slumpmässigt urval betyder att alla ska ha lika möjlighet att komma 
med i undersökningen (s. 86). Vi hade en lista över alla förskolor i staden. Utifrån denna lista 
valde vi att blunda och peka på två förskolor. Därefter kontaktades varje förskolechef på 
respektive förskola. Förskolechefen gav oss telefonnummer till varje förskola. Den pedagog 
som vi hade telefonkontakt med på vardera förskola, bokade in tider för intervjuer med tre 
utbildade förskollärare på varje förskola. Det var därmed pedagogerna som vi hade 
telefonkontakt med, som gjorde urvalet i vår studie, och valde således ut tre förskollärare på 
respektive förskola.  

5.4. Genomförande 
En pilotstudie genomfördes innan undersökningen i form av testintervjuer med två pedagoger. 
Pedagogerna uppfattade frågorna som förståeliga, tydliga och relevanta. Inga frågor 
omformulerades således och inga frågor lades till efter testintervjuerna. Efter pilotstudien 
kontaktades förskolechefen på respektive förskola och missivbrev (se bilaga 1) skickades ut. 
Därefter genomfördes intervjuerna med de sex pedagoger som är verksamma på förskolorna 
Berget och Dalen.  
 
Intervjuerna genomfördes genom att vi avsatte en tid med varje pedagog på en avskild plats 
för att undvika att bli störda av övrig personal och barngrupp. Intervjuerna genomfördes med 
samtliga pedagoger vid olika tillfällen. Intervjuerna tog mellan 15-30 minuter och 
transkriberades sedan till ungefär 15 sidor sammanlagt. 
 
Vid intervjutillfällena har vi båda varit närvarande, för att komplettera och berika intervjun på 
så sätt att en har kunnat ställa frågor och att en har kunnat iaktta förloppet under intervjun. 
Båda har även kunnat komplettera med följdfrågor. Vi valde att vara med båda två under 
intervjun för att på så vis vara medvetna om vad som har sagts, vilket har underlättat när vi 
har analyserat intervjun. För att kunna genomföra intervjuerna anpassade vi oss efter när 
pedagogerna hade tid. Under intervjun använde vi oss av en diktafon för att ordagrant veta 
vad som sades för att därmed kunna transkribera intervjun.  
 
Den data vi har fått in från intervjuerna har vi sparat under hela vår forskningsperiod, för att 
försäkra oss om att den finns tillgänglig ifall vi hade behövt att gå tillbaka för att ta del av en 
viss information. Den har också varit bra att ha kvar ifall någon, i vårt fall vår handledare eller 
examinator, har velat granska vår data ytterligare.  

5.4.1. Etik 
I genomförandet av vår studie har vi tagit del Vetenskapsrådets etiska principer, 
informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet. Vad det 
gäller informationskravet, har vi informerat berörda parter om deras uppgift i undersökningen 
och vad som gäller för deras medverkan. Vi har upplyst deltagarna om att det är frivilligt att 
delta samt att de har rätt att avbryta sin medverkan. Informationen som vi har delgett har 
berört alla inslag i undersökningen som kan tänkas påverka deras benägenhet att delta 
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(Vetenskapsrådet 2002, s. 7). Vi har informerat om vår undersökning till förskolecheferna och 
pedagogerna genom ett informationsbrev, i telefonkontakt och i mötet med pedagogerna 
under intervjun. 
 
Samtyckeskravet är den andra principen som vi har tagit hänsyn till på så vis att vi har fått 
samtycke från samtliga pedagoger. Dock var vi noga med att först få samtycke från 
förskolechefen på Berget respektive Dalen, för att därefter kunna be om samtycke av de sex 
pedagogerna.  Pedagogerna som har medverkat i vår undersökning har även haft rätten till att 
bestämma hur länge de vill delta och på vilka villkor de skall delta. Ifall de medverkande hade 
tagit ett beslut om att avbryta sin medverkan hade vi som forskare inte utsatt dessa för 
påtryckningar eller påverkat deras val (Vetenskapsrådet, 2002, s. 9-10). Vi hade i sådana fall 
kontaktat andra pedagoger som velat delta. Däremot har vi varit noga med att vara ute i god 
tid för att försäkra oss om att pedagogerna har den tid som krävs för intervjuerna. 
 
Konfidentialitetskravet som har att göra med sekretess och offentlighet har inneburit att 
pedagogerna i vår undersökning har givits största möjliga konfidentialitet på så vis att 
uppgifterna kring pedagogerna har förvarats på ett sätt som gör att obehöriga inte kan ta del 
av dem. Våra anteckningar som har gjorts under intervjuerna har därför inte kunnats 
identifieras av utomstående, eftersom vi har använt oss av fingerande namn på förskolorna 
och pedagogerna. Därmed har det praktiskt sätt varit omöjligt för utomstående att komma åt 
uppgifterna (Vetenskapsrådet, 2002, s. 12). Vi har informerat de medverkande om att vår 
undersökning är konfidentiell samt att det inte kommer gå att utläsa och identifiera dem som 
deltagare.  
 
Den fjärde och sista principen, nyttjandekravet, har för oss handlat om att de insamlade 
uppgifterna endast har använts i forskningssyfte. Våra uppgifter har därför inte använts i 
kommersiellt bruk och i andra icke-vetenskapliga syften (Vetenskapsrådet, 2002, s. 14).  Vårt 
intresse för den insamlade informationen har endast legat inom ramen för vår vetenskapliga 
studie. Informationen har därför inte hanterats på något annat sätt. Detta har vi informerat de 
medverkande om innan vi genomfört intervjuerna.   

5.4.2. Tillförlitlighet och giltighet  
Stukát (1993) redogör för att en forskare som är vetenskaplig måste förklara och specificera 
de tillvägagångssätt som använts, exempelvis mätmetoder och insamlingsmetod. Rapporten 
ska ge full insyn för andra, för att de som läser ska kunna värdera det resultat som 
framkommit (s. 10). När vi har arbetat för att göra en tillförlitlig och giltig studie har vi först 
och främst spelat in vårt material. Således har vi hanterat informationen som pedagogerna 
delgett oss genom att den har transkriberats ordagrant från inspelningarna på vår diktafon. 
Under sammanställningen av vårt resultat var vi noga med att inte värdera och bedöma det 
som framkom i intervjun, utan istället beskriva och analysera resultatet för att se eventuella 
mönster, samband och skillnader bland pedagogernas svar. I diskussionskapitlet var vi noga 
med utgå från tidigare forskning samt resultatet i vår studie för att dra slutsatser utifrån det. Vi 
har därför varit noga med att inte ta in vår förförståelse och lösa antaganden i 
diskussionsavsnittet. På detta sätt har vi skapat en alltmer tillförlitlig studie.   
 
Fortsättningsvis beskriver Thurén (2004, s. 26) validitet och reliabilitet som att reliabilitet i 
undersökningen är tillförlitlig och att mätningarna är gjorda på ett korrekt sätt. Validitet 
innebär att man har undersökt det man verkligen vill undersöka och inget annat. I vårt fall har 
det varit av betydelse att vi varit specifika med vårt syfte med undersökningen för att därmed 
kunna begränsa området. 
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5.5. Analys/bearbetning 
Efter varje intervju har vi transkriberat innehållet och därifrån visat utdrag från intervjuerna i 
resultatdelen. För att kunna bearbeta resultatet har vi använt oss av en kvalitativ analys. Den 
kvalitativa analysen innebär inte endast att kunna beskriva, utan att se vilka samband och drag 
som kan finnas i helheten av resultatet. Därför läggs det inte endast vikt vid att beskriva, utan 
också att analysera (Lantz 1993, s. 72). För oss har det handlat om att hitta mönster och 
likheter i resultatet, men också att koppla resultatet till tidigare forskning. Vidare har det 
handlat om att koppla samman teori med praktik. Lantz menar att ambitionen är att söka 
förståelsen av fenomenet, i vårt fall olikheter, genom att ta del av teorin för att sedan koppla 
samman det med det undersökta fenomenet (s. 73). Detta har vi gjort genom att koppla 
pedagogernas uppfattningar med tidigare forskning för att därefter analysera och bearbeta 
resultatet.  

6. Resultat 
Utifrån vårt syfte och våra frågeställningar har vi delat in vårt resultat i två huvudteman, 
nämligen pedagogers resonemang och pedagogers arbetssätt. Detta för att visa och besvara 
hur pedagoger resonerar kring barns olikheter och hur de upplever att de tar tillvara på barns 
olikheter. 
 
I resultatdelen som följer redogör vi för sex pedagogers uppfattningar kring barns olikheter. 
Likheter, skillnader, mönster och samband mellan pedagogerna lyfts fram och resultatet har 
tematiseras i ett flertal teman. Utifrån våra två huvudteman har vi tematiserat följande 
områden: ordning och disciplin, smågrupper, ålder och åldersintegrering, barns inflytande och 
ekonomi och resurser. De sex pedagogerna benämns som respondent A till F. Respondent A, 
B och C arbetar på förskolan Berget samt respondent D, E och F arbetar på förskolan Dalen.  

6.1. Pedagogers resonemang 
I detta avsnitt besvarar vi nedanstående frågeställning, för att synliggöra hur pedagoger 
resonerar kring barns olikheter. Områden som tas upp är ålder och åldersintegrering samt 
ekonomi och resurser. 
 

• På vilket sätt resonerar pedagoger kring barns olikheter?  

6.1.1 Ålder och åldersintegrering 
Pedagogerna betonar ålder som en viktig faktor till barnens olikheter. Det kan bland annat 
handla om att det finns olikheter på grund av de olika åldrarna i åldersintegreringen, eller 
olikheter i en åldershomogen grupp. Förskolorna är olika organiserade, förskolan Berget har 
en åldershomogen grupp, med endast femåringar, medan förskolan Dalen har 
åldersintegrerade barngrupper i åldrarna ett till fem år. Antingen upplevs det positivt eller 
negativt med åldershomogena grupper beroende på vilken förskola pedagogen arbetar på. 
Pedagogerna på förskolan Berget har en gemensam syn på åldershomogena grupper, medan 
pedagogerna på förskolan Dalen har en annan syn.  
 
Respondent B menar att det inryms många olikheter trots att det endast är femåringar i 
gruppen, samtidigt som pedagogen påpekar att man kan möta en ännu större bredd på en 
syskonavdelning. 
 

Vi har ju enbart femåringar detta läsåret. Och innan så har det varit en syskongrupp 
här…det finns ju, så där inryms det ju mycket utav det här med olikheter. Vi har ju 
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utifrån ett barnperspektiv gjort den här organisationen med en tanke att bättre möta 
varje barn och dess förutsättningar. Även fastän vi har en grupp med bara 
femåringar, 24 i år, så inryms en mängd olikheter här…men man kan ju möta en 
ännu större bredd olikheter om man arbetar på en syskonavdelning där vi har haft 
barn som har varit från 1,5 år upp till 5 år, då spannet är väldigt väldigt stort i att 
möta barn. 
(Intervju med respondent B, förskola Berget 28/10-11) 
 

En av pedagogerna på förskolan Dalen har ett annat synsätt och menar att det hade varit 
lättare med åldershomogena grupper. 
 

Vi har ju 1-5 år så att…det är ganska avancerat och jobbigt. Det är olikheter. Om 
man har för många olikheter, som det barnet som vi har nu som har en 
funktionsnedsättning, hon kommer ju inte till sin rätt i en sån här grupp med 1-5, 
för hon står ju på en tvåårings nivå på vissa saker, men i kroppen är hon en 
sexårings…men jag vet ju att det finns och jag ser ju olikheterna, men vi försöker 
och utjämna då och hjälpa dem. Ja, men det är svårt när man har…hade man bara 
haft sexåringar så hade olikheter i den gruppen, så hade man lättare kunnat se, tror 
jag. 
(Intervju med respondent F, förskolan Dalen 2/11-11) 
 

Vidare upplever Respondent F att det är svårt att inkludera en flicka som har en 
funktionsnedsättning i en åldersintegrerad barngrupp. 

 
Det är väl det, att det är svårt för dem att kanske komma till rätta i gruppen om man 
har för många olikheter, som den flickan vi har nu som har en 
funktionsnedsättning, hon kommer ju inte till sin rätt i en sådan här grupp med 1-5, 
för hon står ju på en tvåårings nivå på vissa saker men i kroppen är hon en 
sexåring.  
(Intervju med respondent F, förskolan Dalen 2/11-11) 
 

Det framgår att det kan bli ännu svårare att inkludera barnet med en funktionsnedsättning i 
gruppen eftersom barnet har andra förutsättningar jämfört med de andra barnen. Vidare menar 
respondent F att det kan vara en begränsning med en åldersintegrerad barngrupp eftersom de 
små barnen tar så pass mycket tid ifrån de äldre barnen.  
 

Att det är så olika i åldrarna, att de stora barnen frågar, kan vi spela ett spel nu, nej 
det går inte, vi har så mycket små barn. Att man behandlar dem olika eftersom de 
små barnen tar så mycket tid. 
(Intervju med respondent F, förskolan Dalen 2/11-11) 
 

De små barnen får mer tid med de vuxna än vad de äldre barnen får.  
 
Utifrån de ovanstående utdragen anser pedagogerna att det kan uppstå ännu fler olikheter på 
en syskonavdelning där det är åldersintegrerade barn. I det kommande exemplet med 
respondent D, lyfts det istället upp som en fördel att arbeta ”åldersblandat”. 
 

Så alla barn är ju olika, och det är ju alla människor och hela vägen upp. Så jag 
tycker aldrig att man liksom kan säga, att alla treåringar är på det viset och alla 
fyraåringar på det viset…och därför är det ju bra med åldersblandat också, för då är 
det ju ingen som utmärker sig eller att man får vara, utveckla i sin egen takt. 
(Intervju med pedagog D, förskolan Dalen 31/10-11) 
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Respondent D tycker därmed att det är bra att arbeta ”åldersblandat” på grund av att inget av 
barnen utmärker sig och att alla får utveckla i sin egen takt. I jämförelse med denna syn och 
de ovanstående pedagogerna märks det av en stor skillnad i deras synsätt. Pedagogen i detta 
fall menar att inget av barnen utmärker sig medan andra pedagoger menar att det blir ett ännu 
större spann och fler olikheter i en åldersintegrerad barngrupp. Till skillnad från dessa tre 
pedagoger, definierar respondent E barns olikheter med de olika åldrarna: 
 

Att barn är olika, ja det kan vara, ja det är olika åldrar, man jobbar med olika 
åldrar. Små barn kanske vill röra sig och smaka och känna på saker. Och eftersom 
vi har olika åldrar då, så har man i gruppen kanske större barn, och då vill de ha 
mer, kanske sitta med matte eller bygga, eller konstruera, utforska och ha lite mer 
utmanande saker. 
(Intervju med respondent E, förskolan Dalen 2/11-11) 
 

Samtidigt som respondent E definierar barns olikheter med barnens olika åldrar, lyfter 
pedagogen också fram på vilket sätt de behöver olika stimulans.  

6.1.2 Ekonomi och resurser 
Det som begränsar arbetet med barns olikheter är ekonomi och resurser i form av för stora 
barngrupper och för lite personal.  
 

Begränsningar kan vara ekonomiska resurser i förskolans värld, och att barnen kan 
behöva stöd kanske och då kanske de ekonomiska förutsättningarna inte finns. 
(Intervju med respondent B, förskolan Berget 28/10-11) 
 

Respondent B menar att de ekonomiska förutsättningar inte finns, ifall de skulle behöva 
resurser för barn som behöver stöd. Respondent C nämner också att det skulle behövas 
resurser för att kunna ”ta” vissa barn. 

 
Ibland är det så att man känner att man skulle haft resurs för att ”ta dem”. Som alla 
vet i dagens läge så är det ju pengasparande överallt, tyvärr…än att se till vart 
behoven borde vara. Det är tufft är det, att hitta en bra balans på det. 
(Intervju med respondent C, förskolan Berget 28/10-11) 
 

Här synliggörs ekonomiska resurser som en stor begränsning i arbetet med barns olikheter. 
Behöver de till exempel extra resurser för att kunna hantera vissa barn, finns det inga pengar 
för att lösa det. Utan då blir det personalen som får högre belastning och därför upplever 
respondenterna att det är tufft att hitta en bra balans i arbetet.  
 

Begränsningen är väl det, om man har ett barn som kanske behöver extra stöd, att 
man är lite få personal, att det är för stora barngrupper, att man kanske inte får 
utvecklas…att inte få utvecklas åt olika håll. Ja, man är för stora barngrupper… 
(Intervju med respondent D, förskolan Dalen 31/10-11) 

 
Respondent D menar att barnen inte får utvecklas åt olika håll på grund av de stora 
barngrupperna och för lite personal. Respondent C menar också att bristen på personal ger 
konsekvenser på barngruppen. De kan därför inte arbeta enskilt utan måste arbeta i grupper. 

 
Det är ju så, vi skulle ju vilja vara flera som jobbar och då kunde man haft mer 
fokus enskilt, nu blir det oftast grupper… 
(Intervju med respondent C, förskolan Berget 28/10-11) 
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Respondent E menar också att det är alldeles för lite personal vad det gäller barn som behöver 
extra stöd. Det blir en vuxen mindre, eftersom barnet ständigt är i behov av en vuxen person. 
 

Ja, man har ju barn med särskilda behov, eller barn som behöver extra stöd, det 
påverkar ju barngruppen för då knyts det ju en vuxen kanske mer eller mindre, och 
då behöver man ju extra hjälp. 
(Intervju med respondent E, förskolan Dalen 2/11-11) 

 
Samma respondent menar vidare att de stora barngrupperna bidrar till att man inte hinner se 
alla barn samt att man behöver fler vuxna. 

 
Begränsningar är ju om man har jättestora barngrupper, med mycket barn, för då 
hinner man ju inte på samma sätt. Då är det svårt att se alla, och har de då många 
olika behov så blir det ännu svårare…vad man behöver, det är ju fler vuxna. 
(Intervju med respondent E, förskolan Dalen 2/11-11) 
 

Respondent D nämner också att de inte har tid för att sitta med ett barn på grund av de stora 
barngrupperna.  
 

Enskilt, öh, det är ju så att man hinner inte, vi har ju 17 barn här nu…så det är ju 
svårt att, att bara ha ett enda barn, det finns liksom inte tid till det…om man inte 
har en personlig assistent eller så. 
(Intervju med respondent D, förskolan Dalen 31/10-11) 

 
Förutom de stora barngrupperna och för lite personal, tar respondent F upp miljön som en 
konsekvens av ekonomiska indragningar. 
 

Så allt är, om man säger, ett fysiskt funktionshinder, kan vara en begränsning. Nu 
har vi tillfälliga lokaler och det är ju rakt och slätt, men på den gamla gården där 
var det väldigt mycket upp och ner så då är det en begränsning att ha ett fysiskt 
funktionshinder. 
(Intervju med respondent F, förskolan Dalen 2/11-11) 

 
Vidare menar respondenten att det inte går att ta hänsyn till varje barn på grund av att det inte 
finns några pengar. 
 

Men när man har många barn så är det svårt. Man ser olikheterna, men man kan 
inte alltid kanske tillgodose det… i läroplanen står det och i kommunens regler står 
det att de ska ha, men i verkligheten finns det inga pengar, det är den tuffa 
marknaden. 
(Intervju med respondent F, förskolan Dalen 2/11-11) 

 
Respondenten är härmed medveten om att arbetet bryter mot läroplanen och de regler som 
finns i kommunen, men hänvisar till pengabristen som en förklaring till att varje behov inte 
kan tillgodoses.  

6.2. Pedagogers arbetssätt 
I detta avsnitt besvarar vi nedanstående frågeställning, för att synliggöra hur pedagoger 
upplever att de tar tillvara på barns olikheter. Områden som tas upp är ordning och disciplin, 
smågrupper och barns inflytande.  
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• På vilket sätt upplever pedagoger att de tar tillvara på barns olikheter? 

6.2.1. Ordning och disciplin 
I många av pedagogernas berättelser märks tendenser till att skapa ordning och disciplin i 
arbetet med barns olikheter. Det kan handla om att de vuxna placerar ut sig där de behövs 
mest eller att splittra på vissa barn för att skapa ordning och så vidare. Pedagogerna nämner 
också att de försöker ”jämna ut” barngruppen för att få en balans och därmed en lugnare 
barngrupp. 

6.2.1.1. Placering 
Placeringen av barnen utgör en del av ordning och disciplin, där det handlar om att placera 
vuxna eller barn på ett sätt som skapar ordning och därmed en lugnare barngrupp. 
 

När vi har dem i grupp, så kan det vara, jag tänker på de barn som behöver lite mer 
stöd och så. Så är det viktigt att, att vi pedagoger har bestämt vart vi befinner oss i 
den här aktiviteten. Har vi en samling till exempel för alla barn så är det viktigt vart 
vi pedagoger placerar ut oss någonstans. En håller i samlingen och de andra är 
utplacerade på ett sådant sätt så att man kan ge det stödet till de barn som behöver 
det…att kunna bromsa lite på den som pratar mycket. 
(Intervju med respondent B, förskolan Berget 28/10-11) 

 
Samma tillvägagångssätt använder sig en annan pedagog av. Pedagogen placerar sig också på 
ett sätt för att underlätta arbetet med barnen. Respondent F har de yngre barnen i en grupp, där 
några barn biter andra barn och ett av barnen häller ut all färg. 
 

De är ju på varandra, man får sitta emellan och så vet jag precis vem som, jag 
känner ju barnen så pass väl, så man vet precis vem som hugger till snabbast och 
biter. Man får ha ögon i nacken och känselspröt… men oftast sätter jag mig så, så 
att jag har dem som jag vet biter, om man säger…och den som man inte kan lämna 
med en färgburk för att han häller ut den direkt, jag känner han så väl, så att jag vet 
ju… 
(Intervju med respondent F, förskolan Dalen 2/11-11) 

 
I utdragen ovan tar de vuxna upp ett exempel på hur man kan skapa ordning och disciplin i en 
samlad barngrupp genom att själva placera sig på olika sätt. Nedanstående exempel visar 
istället på hur pedagoger talar om att skapa ordning genom olika konstellationer bland barn. 
 

Vi har ju 24 barn här som sagt var, och vi har gjort en indelning på tre grupper där 
vi har tagit hänsyn till de som kräver mycket mer, vi har splittrat upp dem. Och sen 
har vi då även vissa som vi vet är svagare, som behöver mer stöd, att de hamnar 
med jämna personer. Så att det inte blir någon som får alldeles för mycket 
uppmärksamhet i jämfört med vissa andra då. 
(Intervju med respondent C, förskolan Berget 28/10-11) 
 

Utifrån ovanstående utdrag handlar det alltså om att skapa ordning genom att splittra på de 
barn som kräver mycket mer. Å andra sidan ska de som är svagare hamna med ”jämna” 
personer. Det ser ut att vara en motsättning i detta resonemang kring konstellationerna, att 
vissa barn som är lika på så vis att de kräver mer ska splittras, medan de barn som är svaga 
ska hamna med ”jämna” personer. Barnen kategoriseras och därifrån skapas grupper.  
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Respondent E tar också upp en form av disciplinerande arbetssätt gällande läsvilan. I denna 
situation använder pedagogen, precis som respondent C ovan, att skapa ordning med hjälp av 
barnen.  
 

Det är inte frivilligt att sitta ner. Vi börjar och sitter allihop och läser, att de får lära 
sig och lyssna. 
(Intervju med respondent E, förskolan Dalen 2/11-11) 
 

Som det framgår ovan, finns det inget val på läsvilan, utan alla måste sitta ner för att lära sig 
att lyssna.  

6.2.1.2. ”Att jämna ut” 
Ett flertal pedagoger som ingår i vår studie menar att de tar tillvara på barns olikheter genom 
att försöka ”jämna ut” barngruppen. Det innebär att pedagogerna försöker skapa en balans i 
gruppen för att se alla barn lika mycket. Vidare innebär det att barnen ska ligga på en jämn 
nivå, att de barn som är stökiga ska bli lugnare samt att de barn som är blyga ska ta mer plats. 
 

Det har ju vart alltifrån tysta och blyga barn som behöver den stöttningen och 
komma fram och göra sig synliga i gruppen. Och sen den andra delen där dom som 
verkligen är uppe i det blå, om man säger, väldigt sprattliga och tar mycket energi, 
att man får lägga mer fokus på att få ner dem till att vara lugnare i gruppen, så att 
det inte blir just dem som får all uppmärksamhet, utan att de som är de svaga om 
man säger…att hitta balansen så att det blir lagom för alla som är på de olika 
nivåerna…det är ju vissa barn som kräver väldigt mycket ifrån oss och det är ju, 
det gäller ju att hitta den balansen, så att det inte drabbar de övriga då. I den här 
gruppen som vi jobbar med nu, så har vi ju ett antal killar som kräver väldigt 
mycket uppmärksamhet och tar mycket utav vår tid. Det är ju det som gäller då, att 
hitta en lagom begränsning, att inte lägga för mycket på dem så att andra barn blir 
lidande. Det är mycket att jobba kring den biten och hitta balansen. 
(Intervju med respondent C, förskolan Berget 28/10-11) 
 

Vidare nämner samma pedagog att man ska jämna ut barnen genom att ta ner dem som tar 
mycket plats.  
 

Så när vi jobbar i storgrupp blir det oftast de som ”spelar Allan”, och då blir vi 
tvungna att lägga fokus på att få ner dem. Och då är det lätt hänt att de svaga 
kommer undan.  
(Intervju med respondent C, förskolan Berget 28/10-11) 
 

Ovanstående pedagog, respondent C, nämner att hitta balansen i barngruppen för att på så vis 
ta ner dem som tar mycket energi till att bli lugnare och vice versa. Konsekvensen blir därmed 
att de svaga barnen glöms bort. Respondent A som arbetar på samma förskola, har liknande 
synsätt, men benämner det som att hitta en ”jämlik fördelning”.  

 
I gruppen så är det ju viktigt att man låter alla ta plats om man säger så, så att även 
de tillbakadragna får lov att ta plats, och att man, synliggör dem, som inte liksom 
tar den platsen själva, och skapa det utrymmet på en samling om man har dem i en 
grupp då. Även att man jobbar med dem som tar för mycket plats, som kanske, kör 
över de andra lite, så att det blir någon jämlik fördelning när det gället det. Att de 
som behöver träna på att träda fram lite får lov att göra det, och de som behöver 
träna på att dra sig tillbaka lite, får göra det.  
(Intervju med respondent A, förskolan Berget 28/10-11) 

 



24 
 

Respondent B diskuterar också kring att jämna ut barngruppen, men använder istället talsättet 
”att kunna bromsa lite”.  

 
Andra barn kan ha väldigt lätt för, pratar och bubblar liksom kring något som de 
vill berätta. Och då är det viktigt att kunna bromsa lite, på den som pratar mycket. 
(Intervju med respondent B, förskolan Berget 28/10-11) 
 

Vidare lyfter respondent F också att jämna ut olikheterna genom att använda sig av begreppet 
”utjämna”. 
 

Men jag vet ju att det finns och jag ser ju olikheterna, men vi försöker och utjämna 
då och hjälpa dem… 
(Intervju med respondent F, förskolan Dalen 2/11-11) 

 
Respondent A menar att för att ta tillvara på barns olikheter ska man istället jobba med det 
som är likt och lyfta fram det. 
 

Ibland kanske man måste frångå, eller bortse från olikheterna och jobba kanske 
mer med det som faktiskt gör oss lika. 
(Intervju med respondent A, förskolan Berget 28/10-11) 

 
Pedagogen menar därmed att man inte ska fokusera på olikheterna utan att ta fram likheterna 
mellan barnen. Det handlar om att skapa likheter i gruppen och att utjämna olikheterna. 
 
Respondent F menar att de barn som springer ska anpassa sig och ta hänsyn till det barn som 
har en funktionsnedsättning i gruppen.  
 

En tillgång är ju, vi säger den flickan med en funktionsnedsättning, att barnen ser 
att det finns annorlunda barn, att allt inte går på en räls och allt går inte att springa 
eller knuffas och så vidare för hon är ju så olika, att hon ramlar lätt då, och då är 
det bra att kunna se, för barn är ju så respektlösa många gånger idag, att jag ska 
fram hela tiden. Då kan det vara en tillgång att se att det finns barn som inte är som 
alla andra…att visa hänsyn. 
(Intervju med respondent F, förskolan Dalen 2/11-11) 

 
I denna händelse vill pedagogen jämna ut barnen i gruppen på så vis att de barn som vill 
springa, ska anpassa sig och ta hänsyn till ett barn och därmed sluta med sitt beteende.  

6.2.2. Smågrupper 
För att kunna ta hänsyn till varje barn och lättare se varje barn och dess behov, nämner 
flertalet av respondenterna att de delar in barnen i olika smågrupper. En pedagog, respondent 
C, arbetar med smågrupper för att nå alla barn lika mycket. 
 

Vi försöker att få dem här som kräver mycket och jobba med smågrupper så att vi 
kan nå alla barn lika mycket. Så att de som är svaga får sin extra del och även de 
som ligger i mitten så att det inte blir för mycket på de som kräver mer om man 
säger. 
(Intervju med respondent C, förskolan Berget 28/10-11) 

 
Ovanstående utdrag redogör för respondenten C syn, att respondenten delar in barnen för att 
nå alla barn lika mycket, samtidigt som pedagogen säger att de svaga ska få sin extra del samt 



25 
 

att de ska kunna nå de krävande barnen. Respondent D, på förskolan Dalen, nämner också 
arbetet med smågrupper för att lättare se varje barn. 
 

Vi försöker ju hela tiden sträva efter att ha mindre grupper. Sedan på samlingen så 
har vi tre smågrupper, alltifrån två till fyra, fem barn i varje grupp. 
(Intervju med respondent D, förskolan Dalen 31/10-11) 
 

Vidare nämner respondent F smågrupper som en begränsning. Eftersom de har ett barn med 
en funktionsnedsättning i gruppen är de tvungna till att dela upp barnen i smågrupper. 
 

Det måste vara en nära hela tiden, och då kan det vara en begränsning med att vi 
inte kan vara så många så vi måste dela in dem i smågrupper. 
(Intervju med respondent F, förskolan Dalen 2/11-11) 

 
Även respondent B nämner smågrupper, men detta arbete ses inte som en begränsning utan 
som en självklar del i arbetet där de tänker i termer ”en pedagog, en grupp”. 
 

Vi har tre fasta grupper, med åtta barn i varje och de grupperna träffas varje dag. 
Det kan vara en samling, eller det kan vara ett moment, att man går ut tillsammans 
och gör någonting. Vi har börjat tänka mycket mer i termer av en pedagog, en 
grupp. Att jag kan ta med mig åtta stycken barn och göra något med dem i ateljén 
till exempel, och kunna släppa de andra barnen och veta och känna tillit till att 
mina kollegor tar det och planerar aktiviteter för de andra grupperna. Det handlar ju 
mycket om att, att kunna få möjlighet att se varje barn, att skapa mindre 
sammanhang för dem.  
(Intervju med respondent B, förskolan Berget 28/10-11) 
 

Arbetet som respondent B beskriver, ses som en naturlig del i verksamheten, där det dagligen 
sker arbete i de tre smågrupperna. Till skillnad från denna indelning, beskriver respondent F 
sitt arbete med att dela upp barnen i gruppen. Enligt pedagogerna utesluter de en pojke som 
inte har svenska som sitt första språk samt flickan som har en funktionsnedsättning. Eftersom 
pojken inte förstår och spårar ur i den vanliga läsvilan exkluderar personalen denna pojke. 
Han placeras istället tillsammans med resursen som har en läsvila med flickan med en 
funktionsnedsättning. 
 

Sen om man ser till den här killen som inte kan svenska. Då kan det vara en 
begränsning när vi sitter och läser saga, han spårar ur fullständigt. Han förstår ju 
inte. Därför har vi satt honom ihop med den resursen med den flickan som har en 
funktionsnedsättning för att resursen pratar på ett annorlunda sätt med henne och 
då kanske han förstår förhoppningsvis lite bättre. 
(Intervju med respondent F, förskolan Dalen 2/11-11) 
 

Pedagogen väljer att exkludera dessa barn för att resursen ska arbeta med dessa två barn 
tillsammans. De svagaste förs därför tillsammans och problemet läggs på barnet när 
pedagogen säger att ”han förstår ju inte”. I jämförelse med respondent B på förskolan Berget, 
väljer pedagogen istället att arbeta med ett barns svårigheter tillsammans med andra barn i en 
liten grupp. I följande utdrag lyfter respondent B hur pedagogen själv inkluderar ett barn med 
talsvårigheter. I aktiviteten där pedagogen språktränar barnet med svårigheter involveras även 
barn som inte har dessa svårigheter.  
 

Vi har ju ett barn här som behöver träna lite grann på sina språkljud, att det inte 
riktigt sitter. Och då jobbar vi en del med praxisalfabetet, där vi kan leka och känna 
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i munnen vart de här ljuden ligger. Och det är någonting som är en enskild insats 
för det barnet, men i och med att vi skapar ett memoryspel så kopplar vi fler barn 
till det, så det kanske är tre barn som sitter där. Men alla tre har inte det behovet av 
att träna sina språkljud, men tycker det är himla roligt att man får lov att göra dessa 
ljuden och vad de här symbolerna står för, men i gruppen finns det ju ett barn som 
faktiskt behöver träna på det här, och då får han eller hon möjlighet till det. 
(Intervju med respondent B, förskolan Berget 28/10-11) 
 

Därmed inkluderar pedagogen barnet på ett medvetet sätt i form av att skapa en gruppaktivitet 
där flera barn involveras.  
 
Sammanfattningsvis framgår det att flertalet pedagoger delar in barnen i smågrupper för att 
skapa möjligheter till att se varje barn. Det kan även handla om att barngruppen är alldeles för 
stor och därför blir de tvungna att dela in barnen i smågrupper.  

6.2.3 Barns inflytande  
När pedagogerna talar om att ta hänsyn till varje barn och dess behov, lyfter de särskilt fram 
barnets intresse och kommunikationen betydelse som en viktig del i barns inflytande.  

6.2.3.1. Att se varje individ och dess intresse 
När pedagogerna talar om att ta hänsyn till varje barns behov och alla barns olikheter påpekar 
de framförallt att man ska utgå ifrån varje barns intresse och önskemål.  
 

Vi försöker att hitta, när det gäller de här olikheterna som finns i den här gruppen 
och att hitta deras intressen som finns också…för att knyta an till att få…just att 
komma åt varje enskilt barn i var deras intressen finns. 
(Intervju med respondent C, förskolan Berget 28/10-11) 
 

Vidare i intervjun exemplifierar respondent C hur arbetssättet med barns inflytande ser ut i 
verksamheten. 

 
Att få fram barnens önskemål, just vad det gäller olika saker att göra, att man 
lyssnar och så…och att de får göra sin röst hörd både vad det gäller i saker att göra, 
och vara med och bestämma under dagarna och det är för att kunna ta med alla 
olikheter i det hela. 
(Intervju med respondent C, förskolan Berget 28/10-11) 

 
Respondent E nämner också att man ska ta hänsyn till varje barn, och detta menar pedagogen 
att man gör i planeringarna, där man planerar utefter varje barn. 
 

Man får ju se barn som individer med sina olikheter, och göra det bästa möjliga av 
dagen, planera utefter barn eller de individer som är i barngruppen, det gör man 
planeringar utefter. 
(Intervju med respondent E, förskolan Dalen 2/11-11) 

 
Liknande planeringssätt tar respondent B upp, och menar att de har organiserat barngruppen 
utifrån ett barnperspektiv när de enbart valde att ha femåringar i en grupp. 
 

Vi har ju utifrån ett barnperspektiv gjort den här organisationen med en tanke att 
möta, att bättre möta varje barn och dess förutsättningar. 
(Intervju med respondent B, förskolan Berget 28/10-11) 
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Även ålder spelar roll för barns möjligheter till inflytande. Respondent B menar att de utifrån 
ett barnperspektiv har valt att ha en åldershomogen grupp för att bättre möta varje barn. 
Respondent E nämner också ålderns betydelse för barns möjligheter till inflytande. I den 
åldersintegrerade gruppen framgår det att de yngre barnen får begränsat inflytande eftersom 
de inte kan ge svar på samma sätt. 
 

Olikheter, det kan ju vara vissa åldrar…om man tar ettåringar, då kanske inte de 
kan bygga eller så, utan får de…att man tar material till dem, som passar dem, och 
tar fram olika material som passar just vissa åldrar och är på deras nivå. Man 
kanske inte kan diskutera med ettåringar, utan tar och visar dem…för man får ju 
inte svar på samma sätt. 
(Intervju med respondent E, förskolan Dalen 2/11-11) 
 

De yngre barnen får därmed ett begränsat inflytande på så vis att de får välja bland ett 
förutbestämt material som pedagogen anser passa deras ålder. Ettåringarnas val begränsas 
genom att pedagogen bestämmer vilka lekar och material som är lämpligt för dem.  

6.2.3.2. Kommunikationens betydelse 
För att ta hänsyn till varje barn lyfts kommunikation upp som en betydelsefull del i arbetet 
med barnens olikheter.  
 

Det är väl det att man försöker att prata med alla barn varje dag och sen att ligga på 
deras nivå, så att man ser hur de mår och hur de är just den dagen. 
(Intervju med respondent D, förskolan Dalen 31/10-11) 
 

Respondent D tar hänsyn till varje barn genom att försöka prata med barnen varje dag. Detta 
för att ligga på deras nivå för att se hur de mår. Liknande arbetssätt använder sig respondent E 
av, som menar att man ska lyssna och prata för att ta del av varje barn.  

 
Genom att lyssna, lyssna in och prata, att du pratar med barnet och frågar och 
diskuterar…samtal…att man ser till varje barn och tar del och reflekterar och tar 
sig tid och lyssnar. 
(Intervju med respondent E, förskolan Dalen 2/11-11) 
 

Samma respondent tar även upp två konkreta exempel på hur det kan se ut i verksamheten, till 
exempel i en matsituation och i en konfliktsituation.  
 

Jag pratar med dem. Jag har en liten grupp barn som jag sitter med vid mitt 
matbord på bestämda platser. Och då passar jag på när vi äter och frågar Kalle där 
och Lisa där och Simon där och Ludvig där och så vidare, och så sitter jag och 
pratar och vi sitter och diskuterar och pratar och tar hänsyn till att man frågar 
barnen och tar in dem i diskussioner. 
(Intervju med respondent E, förskolan Dalen 2/11-11) 
 

Matsituationen tas upp som en betydelsefull del i arbetet med att prata och se varje barn. 
Vidare lyfter pedagogen kommunikationens betydelse i arbetet med konfliktsituationer. 

 
Det finns ju vissa barn som inte kan, det här sociala samspelet, där de kanske drar i 
håret eller bråkar. Och då får man ta tid och prata med dem och försöka stötta dem 
och säga det som är positivt…så vi frågar barnen vad det var som hände, att man 
försöker få fram vad han ville säga. 
(Intervju med respondent E, förskolan Dalen 2/11-11) 
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Respondent F tar också upp samtal och kommunikation som en viktig del och menar att de 
framförallt pratar om olikheterna i barngruppen.  

 
Vi pratar ju mycket om olikheter…vi pratar om invandrare, vi pratar om att vara en 
bra kompis, alltså överlag, om man har en annan bakgrund och så, att man är olika, 
man kan ha glasögon till exempel. 
(Intervju med respondent F, förskolan Dalen 2/11-11) 

 
Utifrån respondentens samtal om olikheterna, tenderar det att bli konstruktioner av olikheter 
och skillnader lyfts fram, eftersom det talas om invandrare som en särskild grupp. 
 
Respondent E tar också upp kommunikation och menar att barnen ska vara med i 
diskussionen, men påpekar att de får vara delaktiga i diskussionen när det är möjligt. 
 

Man kan fråga vilka barn som vill gå ut idag, att man frågar barnen och man tar in 
dem i diskussioner och inte bara, nu ska vi göra det och nu ska vi göra det och nu 
gör vi det och det. Utan att man lyssnar på vad de vill och de får vara med, kanske 
ibland oavsett, får vara med att rösta, och då frågar vi dem. Att det går när de kan 
välja, att ha en diskussion med barn, det är ju väldigt viktigt att prata, så att inte vi 
vuxna står där hela dagen och talar om att nu ska ni göra si och så och si och så, 
utan man tar och pratar med dem.  
(Intervju med respondent E, förskolan Dalen 2/11-11) 

 
Respondenten menar därmed att barnen ska få sin röst hörd i diskussioner, men påpekar att 
det inte alltid går. Vidare menar respondenten, att pedagogerna inte alltid kan bestämma, utan 
måste fråga barnen och lyssna på vad de vill göra.  
 
Fortsättningsvis menar respondent B att de använder sig av kommunikation för att prata om 
olikheterna på ett positivt sätt. 
 

Det är en tillgång, det är något som berikar oss…att vi har, alltså vi har ju ett 
ansvar att lyfta fram det här som på ett positivt sätt för barnet, att vi gör synliggör 
genom att prata och sätta ord på det, att hjälpa dem med det…att vi blir bra 
människor av att möta det som är olika, att lyfta det som är olika och se det som 
tillgångar och kunna använda det på ett positivt och bra sätt.  
(Intervju med respondent B, förskolan Berget 28/10-11) 
 

Både respondent F och B lyfter fram olikheterna som en tillgång för att därmed kunna arbeta 
med olikheterna i barngruppen. De menar att alla har något att tillföra samtidigt som det är bra 
att se annorlunda barn, för att skapa förståelse för andras situation. Det är därför något som 
berikar barngruppen, för att få en positiv syn på barns olikheter och människors olika sätt att 
vara.  

7. Diskussion 
I följande diskussionsavsnitt diskuterar vi kring vårt val av metod, vidare diskuterar vi vårt 
resultat.  Därtill lyfter vi didaktiska konsekvenser där fokus ligger på frågeställningarna vad, 
hur och varför. Slutligen tar vi även upp förslag på fortsatt forskning.  



29 
 

7.1. Metoddiskussion 
Syftet med examensarbetet har varit att undersöka pedagogers uppfattningar kring hur barns 
olikheter tas tillvara i förskolans dagliga verksamhet. De frågeställningar som har legat till 
grund för vår undersökning är följande:  
 

• På vilket sätt resonerar pedagoger kring barns olikheter?  
• På vilket sätt upplever pedagoger att de tar tillvara på barns olikheter? 

 
Med hjälp av intervjuerna har vi fått en inblick i pedagogers uppfattningar kring barns 
olikheter, och därmed har vi lyckats besvara vårt syfte. Som vi tidigare belyst har det centrala 
i våra intervjuer varit att ställa öppna frågor för att undvika att respondenterna svarar på ett 
sätt som de förväntas att svara. Hade vi exempelvis ställt ledande frågor hade det kunnat leda 
till att vi konstruerar deras svar. Intervju har varit ett passande redskap för vår studie eftersom 
vi har kunnat ta del av respondenternas uppfattningar kring det vi har velat undersöka. Vi har 
därmed fått en djupare inblick i hur respondenterna tänker i dessa frågor och därmed har vi 
kunnat besvara vårt syfte. Vi har fått detaljrika och utvecklande svar som har lett till att vi fått 
en helhetsbild. Patton (1987) menar att den kvalitativa metoden handlar om att studera valda 
problem, fall eller händelser på djupet och i detalj (s. 9). För att kunna ta del av varje pedagog 
och dess uppfattning på den tid som vi har haft till förfogande, har det varit en bra 
avgränsning att ha sex stycken intervjuer, för att kunna följa upp och ta del av varje svar samt 
att kunna se kopplingar mellan respondenterna i analys- och diskussionsavsnittet.  
 
Pilotstudien har underlättat vårt fortsätta arbete gällande intervjuerna, dock har vi i efterhand 
upptäckt att det hade varit bra med fler testintervjuer i pilotstudien. Detta för att vi upplever 
att vi har blivit mer säkra och trygga i vår roll ju mer vi har intervjuat. Det har resulterat i att 
de två sista intervjuerna genomfördes med högre kvalitet då vi upplevde att vi blev bättre på 
att följa upp respondenternas svar genom att ställa följdfrågor. Vi har från första början varit 
noga med att ställa öppna frågor. Jensen (1995) menar att för att kunna ställa öppna frågor 
innebär det att intervjupersonen får möjlighet att svara med sina egna ord och utifrån sina 
egna förutsättningar. Han menar att vid kvalitativa undersökningar ska frågorna vara så öppna 
att de kan ge intervjupersonen möjlighet att tala om det nya som forskaren inte känner till (s. 
71). Detta var till en början en utmaning för oss, eftersom respondenterna fick så pass stort 
utrymme att svara fritt. Samtidigt har det varit bra med öppna frågor för att inte kunna styra 
hur de svarar.  
 
Vi var båda närvarande under intervjuerna. Till en början var det endast en av oss som ställde 
frågor, medan den andra observerade och lyssnade och vice versa. Under processens gång 
ändrades våra roller genom att vi båda var delaktiga på ett annat sätt. En hade huvudansvaret 
över att ställa de förutbestämda frågorna, men det liknade mer ett vanligt samtal genom att 
båda ställde följdfrågor. Den som inte ställde de förutbestämda frågorna lyssnade för att se 
hur respondenten svarade på frågorna. Ifall respondenten ifråga kom av sig, kunde en av oss 
följa upp respondentens svar. Starrin och Renck (1996) menar att den kvalitativa intervjun har 
som målsättning att upptäcka vad som händer istället för att fokusera på det som tidigare är 
bestämt (s.55). Att just fokusera på vad som händer just nu, är för oss ett krav för att kunna 
följa upp respondentens svar. Respondenternas svar kände vi att vi fokuserade på alltmer 
under intervjuernas gång.  
 
Stukát (1993) redogör för att en forskare som är vetenskaplig måste förklara och specificera 
de tillvägagångssätt som använts, exempelvis mätmetoder och insamlingsmetod (s. 10). 
Eftersom vi har använt oss av en diktafon i genomförandet av intervjuerna, har vi ordagrant 
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kunna skriva ner det som sagts. Detta har gjort att vår undersökning blivit trovärdig och 
tillförlitlig, eftersom vi har kunnat utgå ifrån respondenternas exakta svar, och utefter det 
kunnat se samband och mönster i svaren.  

7.2. Resultatdiskussion 

7.2.1. Kommunikationens betydelse 
Av vår studie framgår det att pedagoger anser att det är betydelsefullt att prata med varje barn 
för att därmed kunna se till varje barn. I samtalen pratar de om de olikheter som finns i 
barngruppen. Det kan exempelvis handla om att prata om invandrare eller barn med en annan 
bakgrund. Vi menar att risken kan bli att man istället betonar skillnader mellan barn med 
svensk härkomst och barn med annan bakgrund. Detta för att man väljer att prata om 
invandrare som en grupp, att det är en olikhet och därmed något främmande. Vidare använder 
pedagogerna kommunikation för att se varje barn och ta reda på hur de mår för att kunna ta 
hänsyn till varje barns behov. Konkreta situationer där pedagogerna använder sig av 
kommunikation är framförallt i matsituationer samt i konfliktsituationer. Bae (1996, s. 10) 
menar att för att kunna erkänna barnet och dess person gäller det att ta reda på vad barnet 
egentligen vill och försöker förmedla. Detta ser vi även i konfliktsituationer där pedagogerna 
pratar med barnet i fråga för att ta reda på vad barnet egentligen vill säga med sina handlingar. 
Den dialektiska relationsteori som är vår teoretiska utgångspunkt handlar just om detta, 
nämligen att man måste se till det sammanhang som individen befinner sig i för att kunna 
förstå en individ. Det handlar därför om att ändra fokus, det vill säga att gå från att förhålla 
mig till mig själv, till att ta den andres subjektiva perspektiv och att återigen kunna gå tillbaka 
till sin egen utgångspunkt (Schibbye 2006, s. 36).  
 
Även Kinge (2000) menar att barnets svårigheter måste ses och förstås i sitt sammanhang (s. 
31). Därför menar vi att det är viktigt att man som pedagog tar sig tid att lyssna på vad barnen 
vill förmedla. Detta för att vi ska kunna se barnets perspektiv samt upplevelse för att därmed 
kunna erkänna barnet som person som man gör i den dialektiska relationsteorin (Schibbye, 
2006). Pramling Samuelsson och Sheridan (2006) lyfter fram kommunikationens betydelse 
för att få samman barnens olika perspektiv och skapa en gemenskap (s. 9). I en 
konfliktsituation menar pedagogerna att det är viktigt att använda sig av kommunikation för 
att ta del av parternas olika perspektiv. Vi menar att detta tillvägagångssätt förhoppningsvis 
leder till att utveckla barns förmåga att kunna sätta sig in ett annat barns upplevelse för att 
därmed utveckla sin empatiska förmåga.  

7.2.2. Åldersintegrering 
Vad det gäller att arbeta åldersintegrerat visar vårt resultat att det finns olika sätt att se på 
detta. Pedagogerna menar att det kan vara bra att arbeta åldersintegrerat eftersom inga av 
barnen utmärker sig samt att alla barn får utveckla i sin egen takt. Å andra sidan, menar 
pedagoger att det kan vara lättare att endast arbeta med en åldershomogen grupp och att det 
kan vara svårt att arbeta med olika åldrar ifall det är för många olikheter. Göransson (2004) 
tar upp åldersintegreringen och menar att detta är positivt i arbetet med barns olikheter. 
Anledningen till att åldersintegreringen är fördelaktig är att barnen automatiskt får olika mål 
på grund av att barnen befinner sig i olika åldrar (s. 39). Slutsatsen vi drar utifrån Göranssons 
ståndpunkt samt kring vårt resultat, är att alla barn inte ska nå samma mål i en 
åldersintegrerad barngrupp. Vilket i sin tur kan bidra till att verksamheten fokuserar alltmer 
på individen och dess behov. I en åldersintegrerad barngrupp får därmed barnen större 
möjligheter till att utvecklas i sin egen takt eftersom de automatiskt får olika mål. Detta arbete 
anser vi ska förekomma även i en åldershomogen grupp, oavsett vilka åldrar gruppen består 



31 
 

av ska alla barn få utvecklas i sin takt. Olikheterna ska därför inte ses som ett problem. Även 
om pedagogerna arbetar i en åldershomogen grupp med endast femåringar, framgår det i 
resultatet att det även i denna grupp kan förekomma en mängd olikheter. Det framgår därför 
att alla barn är olika trots den gemensamma åldern i åldershomogen grupp. Därför menar vi 
att den åldershomogena kontra den åldersintegrerade gruppen inte påverkar den mängd 
olikheter som finns i gruppen, utan det finns mer eller mindre tydliga olikheter i varje 
barngrupp.  
 
Vidare menar pedagogerna att i den åldersintegrerade barngruppen, tar de små barnen alltför 
mycket tid ifrån de äldre barnen. Ekström (2007) tar upp att pedagoger menar att alltfler 
småbarn i grupperna har lett till att de har sänkt sin ambitionsnivå och därmed anpassat 
verksamheten till de yngre barnens krav (s. 179). Enligt pedagogerna i vår studie kräver de 
små barnen mer tid ifrån de vuxna för att de förmodligen inte är lika självgående och 
självständiga som de äldre barnen. Eftersom pedagogerna ser till de yngre barnens krav, 
ställer vi oss frågan huruvida de äldre barnens behov av stimulans och utveckling ter sig. Det 
framgår även att pedagogerna tar fram material till de yngre barnen. Eftersom materialet är 
framtaget för att passa en viss ålder och en viss nivå funderar vi på om det finns utrymme för 
ytterligare stimulans som i sin tur kan leda till större utmaningar. Frågan är om de yngre 
barnen har möjlighet till att utvecklas inom det valda materialet eller om materialet är 
begränsat. Slutligen undrar vi om man kan ta hänsyn till varje barns behov när pedagoger 
generaliserar utifrån vad som anses vara rätt för en viss ålder, med material och dylikt.  

7.2.3. ”Att jämna ut” 
För att kunna hantera de olikheter som finns i barngruppen framgår det att pedagoger vill 
”jämna ut” barngruppen och ”ta ner” de barn som tar för mycket plats i barngruppen. Kopplar 
vi samman det med det som står i läroplanen, att ”hänsyn ska tas till barnens olika 
förutsättningar och behov, ställer vi oss frågan om pedagogerna lyckas följa läroplanens 
riktlinjer. Detta innebär att verksamheten inte kan utformas på samma sätt överallt och att 
förskolans resurser därför inte ska fördelas lika” (Skolverket 2010, s.7). Det framgår att 
pedagoger lägger tid på den grupp barn som tar mycket energi, och då menar pedagogerna att 
de andra barnen blir åsidosatta. Frågan är om barnen som ska ”tas ner” för att de tar för 
mycket plats, får sina behov tillfredställda. Vi menar att det kanske finns fler alternativ såsom 
att ge barnen mer stimulans i form av utmanande uppgifter/lekar eller mer utrymme för sina 
motoriska behov. Vidare vad det gäller förskolans uppdrag står det att ”den pedagogiska 
verksamheten ska anpassas till alla barn i förskolan. Barn som tillfälligt eller varaktigt 
behöver mer stöd än andra ska få detta stöd utformat med hänsyn till egna behov och 
förutsättningar” (Skolverket 2010, s.7). Därför menar vi att barnen ska få det stöd som de 
behöver istället för att ”plocka ner” barnen och jämna ut hela barngruppen. Det ska vara okej 
att vara olika varandra, pedagogiken måste anpassas till barnens olikheter och inte det 
motsatta.  
 
Pedagogerna menar att ett sätt att hantera olikheterna är att arbeta med det som är likt istället. 
Detta gör att pedagogerna inte fokuserar på olikheterna utan istället tar fram likheterna mellan 
barnen. Det handlar därför om att skapa likheter i gruppen och att utjämna olikheterna. Vi 
funderar på om detta synsätt kan skapa ytterligare normer och att olikheterna blir något som 
sticker ut ännu mer. Börjesson (1997) redogör för två aspekter om vad som ses som norm. 
Den första är den jämförande där man utgår från det som vanligen förekommer, det vill säga 
det genomsnittliga. Han påpekar även att normen är en schablon och en kliché. Den andra 
innefattas av de moraliska föreställningarna där man utgår från en föreställning om hur det 
bör vara. Utifrån normen normaliserar vi människor genom att standardisera till det 
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önskvärda. Fortsättningsvis redogör han för begreppet abnorm och menar att de abnorma ses i 
jämförelse med ”det man inte är” och ”det man borde vara” (s. 43). Vi menar att 
normaliseringen skapar olikheter och att det därmed uppstår jämförelser mellan det man inte 
är och det man borde vara. Om man arbetar med det som är likt, skulle vi tro att det leder till 
att man framhäver det lika i ännu högre utsträckning och då är risken att olikheterna urskiljs 
och blir ännu tydligare. Å andra sidan kan det bidra till en samhörighet mellan barnen, där det 
gemensamma lyfts fram trots olikheterna. 
 
Vidare menar pedagogerna att barn lär sig av att se andra barn som är annorlunda, att barnen 
exempelvis inte kan springa för då ramlar ett barn med en funktionsnedsättning. Detta kan 
därför vara en tillgång, för att se att det finns barn som inte är som alla andra. Enligt 
pedagogerna får barnen därför lära sig att visa hänsyn. Tideman och Rosenqvist (2004) tar 
upp fördelar med inkludering. Det är bland annat att barnen lär sig bättre, de får sociala 
relationer med andra barn/icke-funktionshindrade, de får större förståelse för mångfald, deras 
acceptans för olikhet ökar och leder på sikt till ett mindre segregerat samhälle, de lär sig att 
umgås med annorlunda personer samt de får ökad medkänsla med dem som har det svårt och 
så vidare (s. 230). Eftersom pedagogerna inkluderar barnet med en funktionsnedsättning i 
barngruppen, skapas förståelse och öppenhet inför andra människor och dess olikheter och 
förutsättningar. I den dialektiska relationsteorin, menar Schibbye att ett ömsesidigt 
tillerkännande består av att individerna är villiga att ta den andres synvinkel för att därmed 
kunna förstå och se den andres (2006, ss. 49-51). Arbetar pedagoger istället med att exkludera 
detta barn skulle vi tro att de övriga barnen inte får förståelse i samma utsträckning. De går 
kanske på så vis miste om erfarenheten att vi alla är olika och att vi skiljer oss åt.  

7.2.4. Placeringar 
Rörande placeringar visar respondenternas svar å ena sidan att det handlar om att skapa 
ordning genom att splittra på de barn som kräver mycket mer. Å andra sidan ska de som är 
svagare hamna med jämna personer. Det finns därför en motsättning i detta resonemang. De 
barn som kräver mer, splittrar pedagogerna på och delar in i grupper, medan de barn som är 
svaga hamnar med jämna personer. Barnen kategoriseras och därifrån skapas grupper. Vi 
spekulerar kring varför de svaga ska vara med jämna personer och de barn som kräver mycket 
ska splittras upp.  Göransson (2004) redogör för variationen i gruppen. För att möta 
variationen menar hon att det är nödvändigt med ett samarbete mellan människor med olika 
kunskaper, intressen och infallsvinklar (s. 71). Därför menar vi att det vore bättre om 
pedagoger arbetar med att barnen ska få möjlighet att samarbeta istället för att splittra på dem. 
Förhoppningsvis får de svaga barnen större stimulans om de möter andra barn, det vill säga att 
den breda kunskapsvidden leder till att berika varje barns lärande. Fischbein och Österberg 
(2003) menar att om man ser olikheter som en tillgång så ligger inte fokus på att skapa en 
homogen grupp för att arbetet ska bli så likartat som möjligt. Fokus ligger istället på att 
utnyttja variationen i barngruppen och därmed skapa möjligheter för lärande (s. 23).  
 
Persson (2008) menar att om lärarna accepterar att barn är olika får det konsekvenser för hela 
verksamheten, eftersom de inser att barn lär sig i olika takt och på olika sätt (s. 85). Det 
framgår dock att pedagoger har samma förväntningar och krav på varje barn, även om de 
befinner sig i storgrupp. På läsvilan framgår det att barnen inte har något val, utan alla måste 
sitta stilla för att lära sig lyssna. Barnen blir därmed tvungna att placera sig på ett sätt som 
pedagoger bestämmer. I en sådan situation har barnet inget inflytande. Samtliga barn har 
kanske inte förmågan att sitta stilla vid just det tillfället. De behöver kanske sitta i mindre 
grupper där innehållet i böckerna är anpassade efter barnen i grupperna. Pedagoger kräver att 
alla barn ska sitta stilla i en storgrupp, vi funderar på om detta är möjligt med så pass många 



33 
 

barn utan att ta till disciplinerande åtgärder. Inser pedagoger istället att barn lär sig i olika takt 
och på olika sätt, kanske lässtunden kan utformas på andra sätt, genom exempelvis mindre 
grupper. I dessa smågrupper skulle barnen kunna få större inflytande, eftersom man har med 
tid för varje barn. Detta lyfter även pedagogerna i resultatet, där de regelbundet arbetar med 
smågrupper för att kunna tillgodose varje barns behov. 

7.2.5. Resurser och smågrupper 
Av resultatet framgår det att en begränsning med olikheterna kan vara att man inte kan 
tillgodose varje barns behov. På så vis bryter man medvetet mot läroplanen och de regler som 
finns i kommunen, eftersom pedagoger menar att det finns ekonomiska begränsningar som 
bidrar till att varje barns behov inte kan tillgodoses. Johansson och Pramling Samuelsson 
(2003) skriver att lärarna känner att det blir ett problem att inte kunna möta och uppfylla varje 
barns individuella behov (s. 19). Samma resultat ser vi därmed i vår studie, där det blir tydligt 
att man inte kan arbeta efter läroplanen i denna fråga eftersom ekonomin begränsar. Eftersom 
man inte kan utföra sitt uppdrag och fullfölja läroplanens riktlinjer drabbas barnen och deras 
utveckling. Detta är det eviga dilemmat och fortsätter det åt samma riktning är vi rädda för att 
det kan leda till förödande konsekvenser. Om barnet inte får sitt behov tillgodosett, kan risken 
vara att barnens utveckling stagnerar. På så vis utvecklas barnet inte i den takt som de har 
behov av och har rätt till.  
 
Markström (2005) skriver att personalen inte har tid med det enskilda barnet (s. 96). Detta har 
även framgått i vår studie, där det inte finns någon tid till att ha ett enda barn. Självklart är det 
en begränsning att inte ha den tid som krävs för att kunna arbeta med det enskilda barnet, men 
det betyder inte att pedagogen inte ser det enskilda barnet. Å andra sidan har förskolans 
tradition handlat om att arbeta utifrån kollektivet, och detta skulle kunna resultera i att man 
inkluderar samtliga barn. Vi menar att målet inte ska vara att exkludera ett barn och arbeta 
med barnet enskilt för att ta hänsyn till barnets behov. Istället ska man kunna arbeta med 
eventuella svårigheter tillsammans med andra barn. Att arbeta exkluderande med ett enskilt 
barn ska inte vara den enda lösningen på att se till barns olikheter. Palla (2011) menar att 
dessa särlösningar kan uppfattas som att ta ett steg tillbaka när det gäller att förskolan är till 
för alla barn. Därför menar hon att fokus ska riktas mot barns olikheter i en inkluderande 
praktik (s. 15). En lösning kan vara att arbeta med barns olikheter i smågrupper. Pedagogernas 
argument med att arbeta i smågrupper har varit att man vill nå och se varje barn. Eftersom de 
ser barnen i större utsträckning i smågrupper, menar vi att de har större möjligheter till att 
kunna tillerkänna barnet. Detta menar Schibbye att man gör genom att lyssna, förstå, 
acceptera, tolerera samt bekräfta barnet (2006, ss. 252-264).  
 
Fischbein och Österberg (2003) menar att en stor del av de specialpedagogiska åtgärderna i 
skolan och i olika länder är att ”placera i liten grupp”. Detta görs utan att man egentligen gör 
något åt barnens svårigheter (s. 23). Av vår studie framgår det att det finns olika syften 
gällande placering i liten grupp, antingen har pedagogerna smågrupper som en naturlig del av 
verksamheten för att kunna ta hänsyn till varje barn. Eller så utesluter pedagogerna barn som 
har svårigheter och sätter dessa i en grupp. Det framgår att pedagoger placerar ett barn som 
inte kan det svenska språket, tillsammans med ett barn som har en funktionsnedsättning och 
dess personliga assistent. Tanken med att exkludera barnet med svenska som andraspråk, är 
att detta barn lättare ska förstå eftersom assistenten pratar på ett sätt som är anpassat för 
barnet med en funktionsnedsättning. Istället för att exkludera de barn med svårigheter, menar 
vi att man kan arbeta för att inkludera barns svårigheter tillsammans med andra barn. Om 
pedagoger ser mer till sin verksamhet istället för det enskilda barnet, bidrar det till en 
inkluderande pedagogik. På så vis flyttas problemet från barnet till verksamheten och de barn 
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som faller utanför ramen är en konsekvens av att verksamheten inte lyckats fånga upp barnens 
olikheter (Lutz 2009, s. 186).  

7.3. Didaktiska konsekvenser 
Eftersom vi brinner för detta ämne, ser vi naturligtvis detta som en självklar del i det 
pedagogiska arbetet. Vi menar att barns olikheter lägger grunden till hur vi utformar och 
planerar verksamheten. Vårt uppdrag är att ta hänsyn till varje barn och dess behov och 
därmed måste vi planera utefter varje barn i förskolan oavsett hur pass olika barnen är. I 
läroplanen står det att ”hänsyn ska tas till barnens olika förutsättningar och behov. Detta 
innebär att verksamheten inte kan utformas på samma sätt överallt och att förskolans resurser 
därför inte ska fördelas lika” (Skolverket 2010, s.7). När pedagoger ska ta hänsyn till varje 
barn och planera utefter barngruppen, kan man använda sig av observationer för att observera 
barnen. I observationerna ser man utifrån ett barnperspektiv, och därmed ser man barnets 
intresse och behov. Utefter observationerna följer man upp barnets intresse genom att anpassa 
aktiviteterna till barnen.  
 
Vidare menar vi att pedagogens förhållningssätt är avgörande för hur barnen tillåts vara. Det 
är komplext och betydelsefullt eftersom det handlar om många olika faktorer, såsom att 
barnen ska känna empati och förståelse för andra människor. Det är däremot något som är 
grundläggande och viktigt för barnets framtida utveckling. Att kunna se och ta hänsyn till 
andra människor och deras behov, menar vi är nödvändigt för att kunna klara sig i förskolan, 
skolan och i samhället. Börjesson (1997) redogör för två aspekter om vad som ses som norm. 
Den första är den jämförande där man utgår från det som vanligen förekommer, det vill säga 
det genomsnittliga. Den andra innefattas av de moraliska föreställningarna där man utgår från 
en föreställning om hur det bör vara. Utifrån normen normaliserar vi människor genom att 
standardisera till det önskvärda (s. 43). Denna norm bör pedagoger vara medvetna om för att 
kunna minimera gränsdragningar mellan det man inte är och det man borde vara. Risken är 
annars att normen om hur man bör vara, skapar ännu fler olikheter i barngruppen. Olikheterna 
synliggörs också på så vis och blir alltmer tydliga, vilket kan resultera i att det som anses vara 
onormalt hamnar utanför. För att kunna undvika dessa gränsdragningar, är det av betydelse att 
man har en god kommunikation i arbetslaget. I diskussionerna gäller det att kommunicera 
kring sitt förhållningssätt, barnsyn samt värdegrund. Därmed skapar arbetslaget en gemensam 
utgångspunkt som sedan appliceras i barngrupp. Barnet påverkas av pedagogers barnsyn och 
förhållningssätt. Har pedagogerna en god kommunikation och ett medvetet förhållningssätt 
gentemot barnen, skulle vi tro att detta bidrar till en öppen och empatisk diskussion i 
barngruppen. Dessa diskussioner kan bland annat hållas under samlingar, där pedagoger 
diskuterar och lyfter olika dilemman tillsammans med barnen.  
 
I verksamheten är det av stor betydelse att vi tar hänsyn till varje barn för att kunna tillgodose 
varje barns behov. Olikheter bland barnen ska ses som en tillgång, och inte som en 
begränsning. Det gäller att ta vara på varje barnet och dess kunskap och se att varje barn 
tillför något till gruppen. Pramling Samuelsson och Sheridan (2006) menar att man ska ta 
tillvara på den mångfald som finns vad det gäller barnens egna idéer och att pedagogen ser 
dessa som resurser i sitt arbete med barnen (s. 112). Ser vi istället olikheter som en 
begränsning, kan det resultera i att man ”stämplar” och kategoriserar barnen. Det kan därför 
bli svårt att se möjligheterna och fokus ligger istället på att jämna ut barngruppen, och i värsta 
fall exkludera de barn som behöver stöd, för att ”ta bort” störningsmoment i barngruppen. 
Arbetar man istället för att inkludera varje barn kan det leda till att förskolan och samhället 
blir mindre segregerat. Tideman och Rosenqvist (2004) menar att en av fördelarna med att 
arbeta inkluderande är att det på sikt leder till ett mindre segregerat samhälle (s. 230). För att 
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inkludera alla barn i förskolan gäller det att se varje individ samt att alla individer kan tillföra 
något till gruppen. Utifrån det kan man exempelvis arbeta med den fria leken. I den fria leken 
kan man ta hänsyn till barnets intresse och ge barnet inflytande över sin lek. Pedagogens roll i 
den fria leken är att finnas till hands genom att dela upp sig i arbetslaget. Detta för att kunna 
se de olika lekarna som försiggår. Det är av betydelse för att pedagoger ska kunna stimulera 
och ge den stöttning som barnen i leken behöver. Är pedagoger delaktiga i verksamheten, kan 
de på ett tydligt sätt se att varje barn inkluderas i aktiviteterna.  
 
Olikheter finns och kommer att finnas i alla dess former och det går inte att bortse ifrån. Det 
handlar inte endast om koncentrationssvårigheter eller funktionsnedsättningar, utan det kan 
handla om att inte kunna sitta still, att prata mycket respektive lite samt att ha större 
respektive mindre behov av stimulans och så vidare. Utifrån detta synsätt gäller det att vara 
flexibel i sitt förhållningssätt och i sitt arbetssätt för att kunna ta hänsyn till varje barn. Det 
kan handla om att känna av och läsa av barnen i deras dagliga tillstånd, det kanske inte alltid 
passar att ha samling med en hel barngrupp en viss dag. Persson (2008) menar att barn är 
olika och ifall lärare accepterar detta faktum, får det konsekvenser på verksamheten. Lärarna 
inser därmed att barn lär sig i olika takt och på olika sätt (s. 85). Därför kan inte pedagoger 
utgå ifrån vad alla barn borde göra under en aktivitet, det gäller istället att lyfta in barnet i 
aktivitetens utformning. Under en skapande aktivitet kan pedagoger exempelvis fokusera på 
processen istället för på resultatet, genom att låta barnen skapa på sitt sätt. Alla alster behöver 
inte se ut på samma sätt, och detta är pedagogens uppgift att applicera på barngruppen.   

7.4. Förslag på fortsatt forskning 
Under arbetets gång har vi känt att det hade varit intressant att följa upp pedagogernas svar i 
intervjuerna. Detta hade vi velat göra genom att observera pedagogerna i verksamheten, för 
att kunna se kopplingen mellan deras tänkande och handlande. På så vis ser man sambandet 
mellan resultatet i intervjuerna och i observationerna och hur det stämmer överens och skiljer 
sig åt. 

8. Tack 
Först och främst vill vi börja med att tacka de pedagoger som har medverkat i vår studie. Utan 
er hade studien inte varit möjlig att genomföra. Vi vill även rikta ett stort tack till vår 
handledare Ylva Odenbring, som har stöttat oss under processens gång, med sina utmanande 
frågor. Tack vare dig och dina synpunkter har vi fått nya infallsvinklar som varit av stor 
betydelse i vårt arbete. Ett ytterligare tack vill vi rikta till Gunilla Larsson och Emelie Reskow 
för att ni har korrekturläst delar av vårt arbete. Slutligen vill vi tacka våra familjemedlemmar 
Christoffer, Jimmy och Tuva, för att ni alltid funnits vid vår sida.   
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Bilaga 1 
Högskolan i Borås 
Institutionen för Pedagogik 

Informationsbrev 
 
Hej! 
 
Vi heter Emelie Larsson och Line Palm och studerar sista terminen till förskollärare på 
Högskolan i Borås. Under höstterminen ska vi skriva vårt examensarbete och skulle därför 
vilja intervjua några förskollärare och du är en av dem. Examensarbetet kommer att handla 
om olikheter i förskolan. För att kunna genomföra vår studie behöver vi ditt samtycke. Ditt 
deltagande är helt frivilligt och du kan när som helst avbryta din medverkan. Samtliga namn 
på deltagare och verksamheter i studien kommer att vara fingerade och intervjuerna kommer 
endast att användas i vårt examensarbete. 
 
Din medverkan är viktig och har du några frågor kring ditt deltagande eller om studien så hör 
av dig till oss! 
 
Med vänliga hälsningar 
 
Emelie Larsson 
Kontakt: mob.nr: **** ** ** **. E-post: ****************** 
 
Line Palm 
Kontakt: mob.nr: **** ** ** **. E-post: ****************** 

Bilaga 2 

Intervjufrågor 
1. Hur definierar du barns olikheter? 

 
2. I de barngrupper som du har arbetat i, vilka olikheter bland barnen har du stött på? 

  
3. Vad är din syn på de olikheter som finns i barngruppen? 

 
a. På vilket sätt är olikheterna en tillgång eller begränsning? 

 
4. Hur arbetar du i din barngrupp för att ta hänsyn till varje barn? 
 

a. På vilket sätt tar du hänsyn till barnens olikheter enskilt och i grupp? 
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