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Bakgrund 
Bakgrundskapitlet börjar med historik om hur barngruppsantalet i svensk förskola har 
förändrats och utvecklats. Under tidigare forskning redogörs det för forskning och litteratur 
som berör barngruppsstorlekar i förskolan och dess påverkan på förskollärarens 
arbetssituation. Den teoretiska utgångspunkten i studien är Bronfenbrenners 
utvecklingsekologi. 
 
Syfte 
Syftet är att belysa hur förskollärare upplever att storleken på barngruppen påverkar deras 
arbetssituation.  
 
Metod 
Undersökningen genomfördes med kvalitativ metod. Vid intervjuerna användes en 
semistrukturerad intervjumetod för att få ta del av förskollärarnas tankar och åsikter om 
barngruppsstorlekar. Studien omfattade sex förskollärare och genomfördes vid tre förskolor i 
två olika kommuner i Västra Götalands län. 
  
Resultat 
Resultatet redogörs under fyra kategorier: barnets behov, kontakt med vårdnadshavare, 
omgivningens påverkan samt skolinspektion/styrdokument. I resultatet framkom det att 
förskollärarna tyckte att barngrupperna var för stora. De arbetade dagligen med att dela upp 
barnen i mindre grupper för att kunna tillgodose alla barns behov samt att de alla betonade 
förskolans miljö som en viktig faktor vid uppdelandet av barngrupperna. Det fanns en önskan 
hos majoriteten av förskollärarna att de kunde vara med och bestämma barnantalet i 
barngrupperna. 
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INLEDNING 
 

”Jag önskar att jag hade mer tid att sätta mig ner med barnen och till exempel 
pussla, men tiden räcker inte alltid till för det är mycket praktiskt som ska hinnas 
med, det är många barn och lite personal”.  
 

Det här är en kommentar från en pedagog som en av oss har hört under ett vikariat. Det väckte 
tankar och intresse hos oss att vilja undersöka detta vidare och ta reda på hur 
barngruppsantalet kan påverka förskollärarna arbete i förskolan. Stora barngrupper är ett 
ämne som det diskuteras om i sociala medier, på tv och i lärarnas facktidning. Thoren (2015) 
anger att ”stora barngrupper är ett av de största hindren i förskollärarens vardag”. Thoren 
menar att detta är ett problem och det visar sig genom en medlemsenkät som har gjorts av 
lärarförbundet. Detta påverkar vardagen i verksamheten där teman och arbetssätt hamnar i 
kläm då det är mycket annat som det ska läggas fokus på. Det pedagogiska arbetet med 
barnen kommer i skymundan. Det är omöjligt att inte reflektera kring de konsekvenser det kan 
få för personalen och barnen i förskolan. Vi tycker det är relevant att det belyses ännu mer 
och att pedagogernas erfarenheter och tankar väcks kring stora barngrupper för det är trots allt 
de som arbetar med det dagligen. Det är ett ämne som berör och som pedagogerna ofta kan 
relatera till. Som småbarnsförälder och som blivande förskollärare känner vi en oro för att det 
kan bli svårt för pedagogerna att strukturera barngruppen i vardagen och för att möjliggöra 
lärandet för varje barns enskilda behov. 
 
Idag är det allt fler barn som går i förskolan och timmarna som barnen vistas där är många. 
Till skillnad från tidigare har vistelsetiden ökat och allt fler vårdnadshavare jobbar heltid 
(Pramling Samuelsson, Williams & Sheridan 2015, s. 2). Skolverket (2016a, s. 18) anger att 
kvalitén i förskolan är en viktig faktor för den dagliga verksamheten. I planerandet av 
barngrupper bör man ha personalens utbildning i åtanke. Läroplan, ledning och samarbete 
med föräldrar påverkar förskolans kvalité och utformandet av barngrupper. Skolverket 
beskriver också att barns välbefinnande, lärande och utveckling är viktiga faktorer att ta 
hänsyn till i planerandet av barngrupper. 
 
I Läroplan för förskolan (Lpfö 98, rev. 2016, ss. 5-7) redogörs det för att förskolans uppdrag 
är att främja barns utveckling och tillgodose varje barns välbefinnande och trygghet. 
Förskolan ska vara en trygg plats för barn men också för föräldrar. De ska kunna lämna sina 
barn till förskolan utan att känna oro för barns välbefinnande. Förskolan ska utgöra ett stöd 
för föräldrar och familjer angående deras barn samt att förskolan ska verka som ett stöd för 
familjen i barnens utveckling och växande. Att samarbeta och kommunicera med 
vårdnadshavarna är viktigt för barnens bästa i förskolan.  

Personaltäthet påverkar barngrupperna och det pedagogiska arbetet, så som administration 
och den pedagogiska dokumentationen. Genom en hög personaltäthet ges man som 
förskollärare möjlighet till att lyssna på barnen och därigenom få möjlighet att jobba med 
barnens utveckling och lärande. Förskolläraren har då haft tid att kunna planera arbetet utifrån 
barnens intressen. Skolverket (2016a, ss. 9-11; s. 18) menar att barngrupperna blir större och 
att det bidrar till att det blir svårt för förskollärarna att räcka till och tillgodose alla barns 
behov. Stora barngrupper på förskolorna idag kan utgöra ett hinder för pedagogerna i det 
pedagogiska arbetet med barnen (Williams, Sheridan & Pramling Samuelsson 2016, s. 12).  .  
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Syfte 
Syftet är att belysa hur förskollärare upplever att storlek på barngrupp påverkar deras 
arbetssituation.  

Frågeställning 
• På vilket sätt kan förskollärarens arbetssituation påverkas av barngruppens storlek? 
• Vilka erfarenheter har förskollärarna av stora barngrupper? 

 

BAKGRUND 
Den svenska förskolan har utvecklats mycket under andra hälften av 1900- talet. Barnantalet i 
förskolan har ökat. Förskolan har en viktig roll i barnens utveckling, identitetssökande och 
lärande. 1960 var startpunkt för svensk förskolehistoria. Det var högkonjunktur i Sverige och 
allt fler föräldrar behövdes som arbetskraft. Detta innebar att efterfrågan på barnomsorg ökade 
och platserna i förskoleverksamheterna ökade från 20 000 till 60 000. 1975 ägde det rum en 
demonstration kring att det skulle finnas mer daghemsplatser till barnen. Demonstrationen 
kallades för ”Ropen skalla – daghem åt alla”. Det byggdes förskolor men trots detta var det 
fortfarande platsbrist. Man fick nu ställa sig frågan om vem som skulle ta hand om barnen 
som inte fick plats (Martin Korpi 2015, s. 21; ss. 31-33).  
 
1990 beslutade riksdagen att förskolan skulle gälla för alla barn, oavsett om man hade 
vårdnadshavare som förvärvsarbetade eller studerade. Under tidigt 1990 tal föddes det många 
barn i Sverige och barnantalet i förskolorna växte från 270 000 barn till närmare 360 000 
barn. Medan barnantalet ökade i grupperna på förskolan så minskade personaltätheten. År 
1998 kom förskolans första läroplan och benämningar så som daghem, dagis och deltidsgrupp 
försvann och det kom att kallas för förskola. År 2000 infördes en allmän förskola för fyra- och 
femåringar. 2003 kom nya besked om att den allmänna förskolan för fyra- och femåringar ska 
vara avgiftsfri. Senare under samma årtionde beslutades det om att barn till föräldralediga och 
arbetslösa föräldrar också skulle ha rätt till förskola (Martin Korpi 2015, ss. 64-65; s. 74). I 
dagens förskola har barn som är fyllda ett år rätt till en förskoleplats och år 2010 går närmare 
85 % av alla femåringar i Sverige på förskola (Williams, Sheridan & Pramling Samuelsson 
2016, s. 19). 

Tidigare forskning 
Barngruppens storlek och gruppindelningar på förskolan 
Det finns flera viktiga faktorer som har betydelse för barns utveckling. Det kan vara den 
dagliga miljön, samspelet mellan barn och vuxna, barnens identitetsutveckling och 
barngruppens storlek. Barngruppernas sammansättning påverkar barn och deras lärande. 
Gruppens sammansättning ska ge utrymme för att alla barn ska ges möjlighet för utveckling 
och lärande. Förskollärare uttrycker att det är brist på tid i förskolan. Fler barn i 
barngrupperna ger mindre tid för varje enskilt barn att få den tid de har rätt till. Barngruppens 
storlek har påverkan på hur förskollärarna väljer att arbeta med de mål som finns kopplat till 
förskolans läroplan. Mindre barngrupper är mer gynnsamt då barnen får större möjligheter till 
kommunikation och lärande. En stor barngrupp är inte att föredra då det ofta leder till 
konflikter både mellan barn och vuxna samt att detta leder till färre relationer för alla inom 
verksamheten (Pramling Samuelsson, Williams & Sheridan 2015, ss. 7-8;  261-264). 
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Skolverket (2016b) fick i uppdrag av regeringen att utföra en studie med syftet att ta fram 
riktlinjer för hur många barn det bör vara i barngrupperna på förskolan. Riktlinjerna gällde 
både småbarnsavdelning samt syskonavdelning. Riktlinjerna togs fram för att öka kvalitén i 
förskolan samt för att tryggheten hos de mindre barnen skulle bli bättre. I undersökningen 
framkom det att förskollärarna och deras pedagogiska arbete blev lidande i en för stor 
barngrupp. Skolverkets riktlinjer för förskolor var att på en småbarnsavdelning, ett till tre år, 
bör det vara sex till 12 barn. För en syskonavdelning, fyra till fem år, bör det vara nio till 15 
barn. Riktlinjerna är inget krav som kommuner och förskolor ska följa men det är en 
rekommendation man bör följa. 
 
Det är även viktigt som pedagog att organisera och strukturera barngrupperna för att det ska 
ge barnen bästa möjliga förutsättningar till lärande, problemlösning och samspel. I förskolan 
är det vanligt att barnen delas upp i mindre grupper under dagen. Pedagogerna kan lättare 
uppmärksamma varje barn och dess särskilda behov och lärande vid gruppindelningar samt att 
det är lättare att vara en närvarande pedagog. Det ger trygghet hos barnen. Det ger också 
möjlighet att dela upp barnen i olika konstellationer till exempel olika åldersindelningar, kön 
och gemensamma intressen. Barnen får också möjlighet att samspela och leka med barn som 
de kanske inte leker med ofta. En negativ faktor med en för strukturerad och organiserad 
verksamhet kan vara att barnen får mindre inflytande och delaktighet i sin vardag. När 
gruppindelningarna och veckans alla aktiviteter är planerade och organiserade kan det vara 
svårt för barnen att vara med och utforma sin vardag (Rosenqvist 2014, ss. 21-23). 

Kontakt med vårdnadshavare 
I förskolan ska personalen och vårdnadshavare ha ett bra samarbete och bra kommunikation. 
När vårdnadshavarna lämnar barnen på förskolan är det viktigt att de känner trygghet vid 
lämning och hämtning samt känner förtroende för pedagogerna. Det är pedagogerna som har 
det huvudsakliga ansvaret att skapa goda kontakter med vårdnadshavarna. Vid lämning och 
hämtning är det viktigt för pedagogerna att finnas där för vårdnadshavarna och berätta för 
dem hur deras barns dag har varit eller om det är något annat relevant som det behöver 
informeras om. Det kan ibland bli problematiskt för pedagogerna att bemöta varje 
vårdnadshavare dagligen om det är många barn eller om det är låg personaltäthet. Det kan 
också bidra till att samarbetet mellan vårdnadshavare och pedagoger minskar eftersom att 
tillfällena att träffas och diskutera minskar (Rosenqvist 2014, s. 57).  

Personaltäthet och ekonomiska beslut 
Personaltäthet är en viktig faktor för att vardagen ska fungera i förskolan samt för att kvalitén 
ska kunna utvecklas och bli bättre. Personaltäthet är ett begrepp som ofta är återkommande i 
diskussioner om barngruppsstorlek. De som bestämmer personaltätheten på förskolorna är 
huvudmannen och förskolechefen. Det som behövs ta hänsyn till vid bestämmelser om 
personaltäthet är hur stor barngruppen är samt vilka behov och förutsättningar som det finns 
på varje enhet (Skolverket 2013, s. 13). Personaltätheten har sedan 1990-talet minskat. På 
1990- talet var det cirka fyra barn per personal och 2016 var det fem barn per vuxen i 
förskolan (Pramling Samuelsson, Williams, Sheridan & Hellman 2016, s. 445). Uppdraget 
med läroplanen kan bli svårt att genomföra för pedagogerna om personaltätheten och 
barngruppens storlek inte är anpassade efter de behov som barnen har. Konsekvenserna av för 
lite personal kan vara att kontakten mellan vuxna och barn blir försämrad, vilket också kan 
leda till sämre lärandemöjligheter för barnen (Kihlbom, Lidholt & Niss 2009, ss. 34-39).  
 
Låg personaltäthet kan utgöra en risk för barnens säkerhet i förskolan. Personalens 
förutsättningar för att ge varje barn uppmärksamhet och tillsyn samt ha uppsyn på riskfyllda 
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områden och olika konfliktsituationer minskar (Rosenqvist 2014, s. 53). När det är låg 
personaltäthet kan det även ha påverkan på pedagogernas hälsa. Stress är ett återkommande 
ord från förskollärarna, till exempel att de inte hinner med sitt pedagogiska arbete. Stressen 
uppkommer när sjukfrånvaron bland personalen är hög, när det är många barn i gruppen och 
att man inte kan ge varje barn uppmärksamhet (Pramling Samuelsson, Williams & Sheridan 
2015, ss. 7-8). 
 
Personaltäthet sammanhänger även med ekonomi och ekonomiska beslut har stor betydelse 
för hur barngrupperna ser ut idag. Under tidigt 1990- tal var det ekonomisk kris vilket ledde 
till ökad arbetslöshet. Detta ledde i sin tur till att många avstod från att skaffa barn. 
Besparingarna var hårda och detta ledde till att förskolan fick dra in på personal för att minska 
kostnaderna. När personalminskningarna gjordes var det oftast barnskötare och outbildade 
som fick lämna förskolan medan förskollärarna fick stanna och andelen förskollärare ökade. 
Genom att behålla förskollärarna fick man ändå ett slags bevis på att kvalitén skulle vara hög 
och därmed inte påverkas av personalminskningarna. Allteftersom besparingarna gjordes så 
behövde samtidigt förskolan mer stöd då det blev fler barn som var i behov av särskilt stöd i 
barngrupperna. Med färre personal i förskolorna krävdes det mer av personalen som arbetade 
samtidigt som barngrupperna ökade. Eftersom det var lägre personaltäthet fick man hitta 
lösningar för att få vardagen att gå ihop (Martin Korpi 2015, ss. 62-64).  

Miljö och lokaler på förskolan 
I Läroplan för förskolan (Lpfö 98, rev. 2016, s. 6) anges det att miljön på förskolan ska vara 
trygg samt att den ska locka barnen till nyfikenhet, lek och lärande. Förskolans fysiska miljö 
är viktigt för barnens lärande och de delas av både barn och förskolepersonal. Lokalerna och 
miljön är viktiga funktioner för de vardagliga rutinerna till exempel lek, samlingar/aktiviteter, 
måltider och vilorum. Det är viktigt att lokalerna är utformade för att locka till olika sorters 
aktiviteter och lek både självständigt och i samspel med andra barn. Många förskolor är inte 
anpassade efter större barngrupper och lokalerna blir då trånga samt att det försvårar för 
pedagogerna att utföra det pedagogiska arbetet med barnen. Det finns en önskan hos 
förskollärare att miljön och lokalerna på avdelningarna ska vara anpassade och utformade 
utefter barngruppens storlek (Pramling Samuelsson et al. 2016, s. 11). Det finns många 
negativa konsekvenser när det är trånga lokaler, till exempel att ljudnivån blir högre vilket 
försvårar kommunikationen och samspelet mellan barn och pedagoger. Det kan också bli 
stressigt samt att det kan bli svårt för pedagogerna att hålla i aktiviteter och samlingar 
(Rosenqvist 2014, s. 49).  

Teoretisk utgångspunkt 
Utvecklingsekologi introducerades på 1970- talet av psykologen Urie Bronfenbrenner och 
handlar om hur människor integrerar med varandra samt hur kommunikation och interaktion 
spelar en stor roll för barns lärande. Fokus inom teorin ligger på hur man kan främja barns 
hälsa och välbefinnande. Teorin handlar om hur flera olika faktorer påverkar, till exempel, 
samhället, familjen och miljön. Utvecklingsekologin bygger på flera olika nivåer. 
Bronfenbrenner beskriver teorin som ryska dockor där barnet är den allra minsta dockan 
längst in. Närmast barnet i nästa steg finns familjen men Bronfenbrenner menar att förskolan 
också kan hamna där då förskolan är en relativ stor del av många barns liv (Bronfenbrenner 
1979, s. 3).  
 
Nedan presenterar vi en illustrerande bild av Bronfenbrenners systemteori. En modell som 
visar de olika nivåerna inom denna teori. I figuren har vi exemplifierat hur det ser ut utifrån 
barnet och dess behov.  
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Figur 1: Bronfenbrenners systemteorimodell  

 
Utifrån utvecklingsekologin har Bronfenbrenner utvecklat systemteorin. Inom systemteorin 
finns det flera olika steg. Det är micro- meso- exo- makro och chrono-system 
(Bronfenbrenner 1979, s. 3; ss. 22-26).  Illustrationen ovan visar att barnet är centrum men det 
kan likväl vara förskolläraren som är på individnivå. Bronfenbrenners systemteori kan 
förankras till studiens syfte som är att belysa hur förskollärare upplever att storlek på 
barngrupp påverkar deras arbetssituation. Anledningen till att systemteorin passar i den här 
studien är för att teorin kan belysa hur faktorer på makro, exo, meso och mikro kan påverka 
förskollärarens arbetssituation. Genom systemteorin ökar förståelsen kring sambandet mellan 
kommunens bestämmelser, läroplanen, politiska frågor, personaltäthet, barngruppens storlek 
och kontakten med barn och vårdnadshavare samt hur de kan påverka förskolläraren. 
Microsystemet handlar om familjen och de allra närmaste för individen. Här är individens 
arbetsplats, kollegor, förskola och förskollärare inkluderade. Den kan även handla om 
förskollärarens arbete med barnen. De närmaste relationerna inom microsystem skapar sedan 
mesosystemet, det kan vara lika viktiga som micro och det kan handla om samspelet mellan 
pedagoger och vårdnadshavare. Exosystemet handlar mer om hur miljöer påverkar den 
enskilda individen men att individen påverkas olika mycket. Det här en nivå som individen 
inte kan påverka. Det kan till exempel handla om kommunen, resursfördelning och andra mer 
praktiska aspekter så som personaltäthet, storlek på barngrupper och förskolepersonalens 
utbildning. Det yttersta systemet, makro handlar om övergripande ramar, så som ekonomi och 
politik. Det kan också handla om styrdokument som involverar förskola och skola samt 
förskolans läroplan (Pramling Samuelsson, Williams och Sheridan 2015, s.4). 
 

”Det visar hur beroende systemen är av varandra och hur de tillsammans bildar 
den kontext där barn och förskollärare lär, utvecklas, påverkar och påverkas.” 
( Pramling Samuelsson, Williams och Sheridan 2015, s.5). 

 
Barnen påverkas av många olika kontakter och det finns fler viktiga personer i barns närhet än 
deras föräldrar. Förskolan är en plats där barnen får möta många olika människor och där flera 
faktorer påverkar dem och deras lärande. Förskolläraren blir en viktig person i deras 
utveckling. Rummen på förskolan har också visat sig ha påverkan på barnen men även på 
förskollärare. Andra viktiga faktorer som påverkar är miljöerna, hur rummen utformas, både 
inomhus och utomhus (Björck- Åkesson & Granlund 2015, s. 75). 
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METOD 
I metodavsnittet beskrivs metodvalet. De redogörs också för urval, genomförande, 
reliabilitet/validitet, etiskt hänsynstagande samt analys av arbetet. 

Semistrukturerade intervjuer 
I studien har vi valt att använda intervju som datainsamlingsmetod. Fördelen med en 
semistrukturerad intervjumetod är att den kan vara flexibel. I en intervju ligger fokus på 
respondenternas egna erfarenheter, uppfattningar och synsätt samt att intervjun kan gå åt olika 
riktningar och man som intervjuare kan få intressanta synvinklar (Bryman 2008, ss. 412-413). 
Det finns flera olika sorters intervjumetoder men i denna studie används semistrukturerade 
intervju. Det innebär att den som intervjuar har förberett ett frågeformulär med tydliga 
rubriker/teman och huvudfrågor som de vill ha svar på under en intervju. Målet med 
semistrukturerade intervjuer är att alla respondenter ska få reflektera kring samma frågor. 
Genom dessa intervjuer har intervjuaren stor frihet att kunna vidareutveckla frågor samt att 
ställa följdfrågor till intervjupersonen för att kunna vidareutveckla svaren och frågorna. 
Metoden kan vara lämplig att använda i undersökningar där intervjuaren vill att respondenten 
ska diskutera och reflektera kring olika teman (Justesen & Mik-Meyer 2012, ss. 46-47). I den 
här studien användes ett färdigt frågeformulär med olika teman samt några huvudfrågor och 
följdfrågor.  Anledningen till att en semistrukturerad intervju passar i den här studien är för att 
den grundar sig på förskollärarna uppfattningar och erfarenheter om sin arbetssituation i större 
barngrupper. Med en semistrukturerad intervju gavs förskollärarna möjlighet att reflektera 
kring frågorna. 

Urval 
Urvalsgruppen bestod av sex förskollärare som arbetade på tre olika förskolor. Förskolorna är 
belägna i två olika kommuner i Västra Götalands län. Två av förskolorna låg centralt i en 
mellanstor stad och en låg centralt i en mindre stad. Förskollärarna som blev intervjuade är 
alla kvinnor och de arbetade med olika åldrar på barnen. I denna studie presenteras 
förskollärarna med fiktiva namn.  
 
Frida har arbetat som pedagog i 12år. Hon arbetade på en syskonavdelning och det var 18 
barn på avdelningen. Det arbetade tre pedagoger på avdelningen. 
 
Johanna har arbetat som pedagog i 37år. Hon arbetade på en ett till tre års avdelning och det 
var 22 barn på avdelningen. Det arbetade tre pedagoger och en resurs på avdelningen. 
 
Kristina har arbetat som pedagog i 18år. Hon arbetade på en tre till femårs avdelning och det 
var 32 barn på avdelningen. Det arbetade fyra pedagoger och en resurs på avdelningen. 
 
Lisen har arbetat som pedagog i 37år. Hon arbetade på en tre till fem års avdelning och det var 
32 barn på avdelningen. Det arbetade fyra pedagoger och en resurs på avdelningen. 
 
Maja har arbetat som pedagog i 14 år. Hon arbetade på femårs avdelning och det var 18 barn 
på avdelningen. Det arbetade tre pedagoger och en resurs på avdelningen. 
 
Sandra har arbetat som pedagog i 10 år. Hon arbetade på en syskonavdelning och det är 17 
barn på avdelningen. Det arbetade tre pedagoger och en resurs på avdelningen. 
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Genomförande 
Inför intervjutillfällena kontaktades förskolecheferna via telefon för att få deras godkännande 
inför intervjuerna. Efter att förskolecheferna godkänt förskolornas medverkan i studien 
kontaktades förskollärarna via telefon. Datum bestämdes för intervjuerna. För att 
förskollärarna skulle få mer information om studiens syfte så skickades missivbrevet (se 
bilaga 1) på e-post till dem. I missivbrevet informerades det om de etiska kraven, syftet med 
studien samt information om att ljudupptagningar används.  
 
Förskollärarna intervjuades enskilt. Vid en intervju är det viktigt att tänka på i vilken miljö 
den genomförs. Miljön ska kännas trygg och avslappnande för respondenterna. I en lugn miljö 
kan respondenten lättare koncentrera sig på frågorna och hålla fokus på intervjun (Kihlström 
2007, s.51). Alla intervjuer utfördes i ett mindre rum eller på ett kontor som var avskilt ifrån 
avdelningarna. I alla rum fanns det ett rektangulärt bord med två stolar vardera på 
långsidorna. Vi placerade oss mittemot varandra. Innan intervjun började lästes missivbrevet 
upp för förskolläraren. Intervjuerna började med några bakgrundsfrågor om förskollärarens 
arbetsplats samt frågor om barngruppen. Resten av frågorna i formuläret handlade om barns 
behov, kommunikation med vårdnadshavare, pedagogiskt arbete, förskolans miljö samt frågor 
om styrdokument (se bilaga 2). Varje intervju tog cirka 20-25 minuter att genomföra. Vid 
intervjuerna användes ljudupptagningar med hjälp av mobiltelefonerna samt att 
stödanteckningar utfördes. 

Reliabilitet och validitet 
Reliabilitet handlar om att resultatet i studien är tillförlitligt samt att intervjuerna som görs i 
studien ska vara pålitliga (Kihlström 2007, s. 232). Enligt Kihlström (2007, s.51) ökar 
validiteten och reliabiliteten om man använder sig av ljudupptagningar vid en intervju, då 
riskerar man inte att missa respondentens svar. För att reliabiliteten skulle uppnås i denna 
studie har det under intervjuerna använts ljudupptagningar med mobiltelefoner. Fördelen med 
att spela in intervjuerna var att allt som respondenten sade kom med. Det gav också möjlighet 
att lyssna på intervjuerna flera gånger om i efterhand samt att det gick att spola fram och 
tillbaka för att inte missa några viktiga ord. Förutom ljudinspelningar antecknades det också 
stödanteckningar samt anteckningar om respondentens kroppsspråk. För att tillförlitligheten 
skulle öka i studien hade alla respondenter likvärdiga förutsättningar som till exempel samma 
tidsram och likadana frågeställningar. Det fanns önskemål från några respondenter att få läsa 
frågeställningarna innan intervjuerna men för att inte tillförlitligheten skulle minskas så lästes 
frågorna upp på intervjuerna. Anledningen till att intervjuformuläret inte skickades ut innan är 
för att vi inte ville att frågorna skulle diskuteras innan med kollegorna. 
 
Validitet handlar om att resultatet som framkommer i studien är giltigt (Kihlström 2007, s. 
231). Det är viktigt att använda relevant metod för att syftet och frågeställningarna ska bli 
besvarade. I studien har det använts en kvalitativ metod med öppna intervjufrågor där 
respondenterna skulle få berätta sina tankar och erfarenheter kring frågorna. För syftet och 
frågeställningarna skulle bli besvarade i resultatet så har vi arbetat mycket formuleringen av 
intervjufrågorna. Validiteten har ökat i studien därför att en tydlig beskrivning av 
arbetsprocessen har gjorts, alltifrån urval till genomförande och analys. Detta för att 
arbetsprocessen ska bli lättförstått för andra som vill ta del av arbetet och för att de ska kunna 
göra samma undersökning (Justesen & Mik-Meyer 2012, s. 33). I resultatet har det använts 
citat från respondenterna för att illustrera och fördjupa resultatet samt för att visa att det är 
respondenternas åsikter och erfarenheter som framställs.  
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Etiskt hänsynstagande 
Det finns fyra forskningsetiska principer som man bör ta hänsyn till vid en 
samhällsvetenskaplig forskning och dessa är, informationskravet, samtyckeskravet, 
konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Informations- och samtyckeskravet innebär att 
respondenten informeras om syftet med studien samt att det är frivilligt att delta i studien. 
Konfidentialitetskravet innebär att respondenterna är anonyma samt att förskolorna är 
anonyma. Nyttjandekravet innebär att det insamlade materialet endast får användas till studien 
samt för att få ett resultat på syftet (Vetenskapsrådet 2012, ss. 7-14). 
 

• Etik - Innan intervjuerna 
Inför intervjuerna kontaktades förskolechefen om tillåtelse att intervjua förskollärarna. När 
förskollärarna kontaktades informerade vi dem muntligt om syftet och information om studien 
men vi skickade även ut ett missivbrev. Missivbrevet mejlades till förskollärarna om syftet 
med studien samt information om att det är frivilligt att delta och att det är okej att avbryta om 
respondenten vill det (Vetenskapsrådet 2012, ss. 7-8). Några förskollärare som kontaktades 
som godkänt att var med i studien tackade senare nej att delta i intervjuerna på grund av 
tidsbrist samt att de var tveksamma att delta. Det respekterades och andra förskollärare 
kontaktades. 

• Etik – Under intervjuerna 
Innan vi började intervjua läste vi upp missivbrevet och gav information om de fyra etiska 
forskningskraven som vi behövde ta hänsyn till för att bedriva en forskning. De informerades 
att de fick avbryta intervjun när de ville samt om de tyckte att någon fråga blev svår att svara 
på. Det påtalades en oro under intervjuerna hur det inspelade materialet skulle användas. Vi 
informerade dem att materialet endast används till studien och att det endast var vi som 
transkriberade materialet samt att det skulle raderas efter det (Vetenskapsrådet 2002, ss. 10-
13). 

• Etik – Efter intervjuerna 
Efter intervjuerna transkriberades det inspelade materialet och anteckningarna förvarades i ett 
låst skåp. När transkriberingarna var färdiga raderade vi ljudupptagningarna på mobilerna och 
anteckningarna förstördes i en dokumentförstörare. Det gjorde vi för att inga obehöriga skulle 
få tillgång till det insamlade materialet. Förskolorna är anonyma i studien och förskollärarnas 
namn är fiktiva i resultatet (Löfdahl 2015, s. 38).  
 

Analys 
I intervjuformuläret fanns det fyra färdiga kategorier med frågor och de hade vi som 
utgångspunkt vid transkriberingen och analysen samt vid rubriksättningen. 
 
Det inspelade materialet transkriberades samma dag som varje enskild intervju genomfördes. 
Transkriberingen har gjorts för att urskilja mönster och finna rubriker för att analysera 
resultatet (Dovermark 2007, s. 148).  Intervjuerna delades upp enskilt mellan oss. För att få 
med vartenda ord som respondenterna sade lyssnade vi på intervjuerna flera gånger för att inte 
missa något som sades. Vartenda ord som respondenterna sade antecknades i varsitt 
kollegieblock samt att det även antecknades pauser, harklingar och skratt. Det blev 
sammanlagt 14 sidor anteckningar. Sedan sammanfogades alla svaren under varje enskild 
fråga. Svaren skrevs sedan in i ett dokument på datorn som skrevs ut. Lantz (2013, s. 149) 
belyser att det underlättar kategoriseringen att använda sig av olika färger för att få en 
förståelse för innehållet som transkriberas. Under varje fråga grupperades svaren med hjälp av 
pennor i olika färger för att upptäcka skillnader, likheter och mönster. Likheter markerades 
med en rosa penna, skillnader med en lila penna, eventuella citat med en grön penna och 
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annat intressant med en gul penna. Efter färgkodningen gjordes det fyra olika tankekartor på 
papper med de olika kategorierna för att sammanställa likheterna, skillnaderna och andra 
mönster som framkom. Även här behölls färgkodningen. Genom att göra tankekartor blev det 
lättare att få en överblick över kategorierna och svaren för att sammanställa resultatet. Under 
hela analysen fanns syftet och frågeställningarna bredvid för att hitta relevant information till 
innehållet i studien. 
 
De fyra kategorierna är formulerade utefter Bronfenbrenners systemteori och är efter analysen 
kategoriserade enligt följande:  

• Barnets behov: Förskollärarens arbete med barnens olika behov och lärande i stora 
barngrupper. 

• Kontakt med vårdnadshavare – mikrosystem: Förskollärarens kommunikation och 
samarbete med barnens vårdnadshavare.  

• Omgivningens påverkan – exosystem: Förskollärarens förutsättningar att arbeta med 
förskolans miljöer och lokaler samt planering av verksamheten. 

• Skolinspektion/styrdokument – makrosystem: Förskollärarens arbete med läroplanen 
samt diskussioner om barngruppsstorlekar i förskolan. 

RESULTAT  
I följande resultatavsnitt presenteras det resultat som framkommit utifrån respondenternas 
tankar och erfarenheter. I resultatet används förskollärare och pedagoger som synonymer. 
Resultatet sammankopplas med studiens syfte som är att belysa hur förskollärare upplever att 
barngruppens storlek påverkar deras arbetssituation.  
 
De två frågeställningarna som diskuteras i studien är: 

• På vilket sätt kan förskollärarens arbetssituation påverkas av barngruppens storlek? 
• Vilka erfarenheter har förskollärarna av stora barngrupper? 

 
Efter att vi hade analyserat det insamlade materialet kunde vi urskilja vissa faktorer som 
kunde påverka förskollärarnas arbetssituation i förskolan när en barngrupp upplevs vara för 
stor. Dessa var förskollärarnas arbete med varje barns enskilda behov, kommunikationen med 
vårdnadshavare, förskolans miljöer/lokaler, planering av verksamheten samt arbetet med 
läroplanen. 

Barnet och dess behov 
Förskollärarna i studien berättade att de tyckte att grupperna i deras verksamhet var för stora. 
Med färre barn i gruppen kan det bli lättare att tillgodose allas behov. Det är viktigt att kunna 
se möjligheterna med en stor barngrupp också och försöka göra det bästa av situationerna.  
 

Barngruppens storlek är alldeles för stor för de lokaler som vi har just nu men vi 
arbetar dagligen för att det ska bli så bra som möjligt. Det blir mycket 
organisation för att få vardagen att fungera och tyvärr tar det tid från barnen. 
(Kristina) 
 
Jag tycker tyvärr att vår barngrupp är för stor, men vi får försöka göra det bästa 
av situationen. Barnen är det viktigaste vi har i förskolan och då får man istället 
försöka se möjligheterna med en stor barngrupp till exempel att vi kan dela upp 
barnen i olika konstellationer och att barnen får lära känna barn som de inte 
leker med ofta. (Johanna) 
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När det är låg personaltäthet påverkas barngruppen och personalens arbetssituation. 
Förskollärarna beskrev det också som att det finns barn som är i behov av lite extra stöd och 
att dem barnen tar mer uppmärksamhet från pedagogerna och att andra barn då hamnar i 
skymundan.  
 

Det är ju jättesvårt för alla barn har ju olika behov, vissa mer och andra 
mindre… men alla har ju rätt till den hjälp som de behöver. Dagligen försöker vi 
till exempel ta med några få barn från de uppdelade grupperna för att träna 
språk, motorik eller något annat. (Kristina)  

 
Genom att dela upp barngruppen i mindre grupper kan det ge barnen mer möjlighet att synas i 
gruppen. Det blir lättare för pedagogerna att tillgodose alla barns behov och lärande samt att 
samspela med barnen. Förskollärarna berättade att de har ambitionen om att jobba i mindre 
grupper med barnen. Det är viktigt att ta några barn åt gången ifrån den stora barngruppen för 
att få tid med var och en samt för att kunna arbeta med till exempel språk då det behöver övas 
extra på i just den barngruppen. Flera av dem sade att de kan se en skillnad på barns 
samarbete när barngrupperna blir mindre. De jobbade utifrån styrda grupper där pedagogerna 
har valt grupper utifrån barngruppens behov till exempel språkgrupper. I mindre grupper kan 
de se ett annat samarbete och andra konstellationer mellan barnen. Barn som aldrig har lekt 
med varandra har börjat leka med varandra samt att barnen ser varandra mer nu och blir inte 
en i mängden. Nedan följer ett citat som belyser detta: 
  

Vi har styrt lite med grupperna och fått tänka nytt för att kunna se möjligheterna 
med en större barngrupp och det har gett bra resultat till exempel att barn som 
kanske inte har sett eller lekt med vissa barn innan kan nu säga, fröken det var så 
roligt att leka med Pelle idag. Det är positivt och glädjerikt. (Lisen) 

 
Vid vissa samlingar eller aktiviteter var det gynnsamt att vara en helgrupp där barnen kunde ta 
lärdom av varandra till exempel vid gymnastik-samlingar, barnen härmar varandra. Men det 
påpekades att förskollärarnas arbetssituation i samlingar kan påverkas, det kan vara svårt att 
organisera många barn samt att det kan vara svårt att se alla barn.  
 

Alla kommer inte alltid till tals, så är det ju, vare sig man vill eller inte men sen är 
det ju dem barn som väljer att inte delta och prata i samlingen, men jag tror att 
många barn hade kommit fram mer genom att ha mindre barngrupper. Det 
märker vi av i vår barngrupp som det inte är så många barn i att alla barnen kan 
ta mer plats. (Sandra) 

 
I resultatet framkom det att det såg olika ut på förskolorna och att uppfattningarna om 
barngrupperna var olika. Det beskrevs som att det var svårt att räcka till. Det framkom också 
genom denna studie och något som vi tar med oss är att barns lärande kan påverkas av en stor 
barngrupp. Något som de drabbas av då förskollärarnas planering försvinner och de inte kan 
göra det planerade.  

Kontakt med vårdnadshavare - Mikrosystem 
Det framkom i resultatet att kontakten och kommunikationen med vårdnadshavare är mycket 
viktigt. Det är a och o för att tryggheten ska stärkas i förskolan. Några förskollärare berättade 
att de vid vissa tillfällen under dagen inte hann med att berätta och prata med vårdnadshavare 
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om hur dagen har varit. Det är en negativ faktor för pedagogernas arbetssituation att inte ha 
tiden att diskutera med vårdnadshavare. Det belystes under intervjuerna att det skapade stress 
hos pedagogerna. Det är viktigt att pedagogerna har möjlighet och tiden att bemöta alla 
vårdnadshavare dagligen. Nedan följer två citat som framhäver det här: 
 

Många gånger känner man att man hade velat prata lite mer med föräldrarna än 
vad jag gör idag. Det blir oftast snabba samtal men ibland hade det vart önskvärt 
att ha mer tid att prata om hur barnens dag har varit. De dagar vi inte har tid att 
samtala med föräldrarna så ringer vi dem när det lugnat sig. (Maja) 
 

Det var inte bara stora barngrupper som diskuterades som en negativ faktor som försvårade 
samarbetet och kommunikationen med vårdnadshavare. En annan bidragande faktor var 
personaltätheten. En låg personaltäthet försvårade arbetet med vårdnadshavare och vid vissa 
tidpunkter under dagen var det extra påtagligt. Nedan följer ett citat som belyser detta:  
 

Det kan vara svårt att bemöta alla vårdnadshavare till exempel om det är lite 
personal och när vi i personalen ska ha rast. Det kan hända att jag som pedagog 
är själv med många barn och då kan det vara svårt att lämna barngruppen och 
samtala med föräldrar, tyvärr. (Sandra) 

 
De flesta förskollärarna hade inte upplevt någon oro från vårdnadshavare. Någon hade haft 
oroliga vårdnadshavare men överlag hade de inte märkt något. Vid bemötandet av oroliga 
vårdnadshavare är det viktigt att lyssna på deras tankar och åsikter. Pedagogerna är där för 
dem och då är det viktigt att ge dem trygghet att lämna barnen på förskolan. 
 

Vissa föräldrar har ju reagerat på storleken på barngruppen men inte att jag inte 
hinner se deras barn, fast tyvärr så blir det ju så att man får koncentrera sig på de 
barn som behöver lite extra och dem som är rätt så självgående så får dem tyvärr 
stå undan lite. Tyvärr är det den krassa verkligheten.(Kristina) 

 
I resultatet framkom betydelsen av den dagliga kontakten med vårdnadshavare. Men att 
förskollärarnas arbete med det kan påverkas när det är stora barngrupper. Men 
personaltätheten var också en viktig faktor som framkom som hade betydelse för den dagliga 
kontakten med vårdnadshavare. Det var svårt att bemöta vårdnadshavare under vissa 
tidpunkter under dagen men med anpassad personaltäthet till barngruppens storlek 
underlättade det. 

Omgivningens påverkan - Exosystem 
I resultatet framkom det att det kan vara svårt att ha samlingar och aktiviteter om barngruppen 
är för stor eller om det är låg personaltäthet. Det kan påverka förskollärarnas planering av 
verksamheten. Det framgick också under intervjuerna att de flesta av förskollärarna försökte 
ha samlingar varje dag men att det inte alltid det hinns med. Det kan vara på grund av för lite 
personal, för många barn, möten eller dylikt. En mindre barngrupp skulle ge mer möjligheter 
till en bättre verksamhet och mer möjlighet för barnen i deras lärande samt för förskollärarnas 
arbete.  
 

Jag har många gånger vart med om att jag får avbryta min egen planering och 
hoppa in i barngruppen för att det är för många barn och för lite personal. Det 
tycker jag är synd för jag planerar ju för barnens skull och för att möjliggöra 
deras lärande och behov. Det tycker jag är en begränsning med en för stor 
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barngrupp. Men samtidigt måste vi ju kunna se möjligheterna med den 
barngruppen vi har också oavsett hur stor eller liten den är (Sandra) 

 
Diskussioner om miljöerna och lokalerna på förskolan var något som väckte flera resonemang 
hos förskollärarna. Det framkom att miljöerna och förskolans lokaler var viktiga och att de 
arbetades mycket med utformandet av olika lärmiljöer. Miljön var en viktig faktor för 
förskollärarna att utnyttja när det är många barn på avdelningen. Det ger möjlighet att dela 
upp barnen i olika rum samt att det kan ge barn och pedagoger en lugnare tillvaro. 
 

Miljön är väldigt viktig för oss och har stor betydelse. Miljöns utformning tycker 
jag har stor betydelse för barngruppens storlek.(Lisen)  
 
Jag tror att barngruppen blir lugnar när vi gör bättre miljöer, strukturerad miljö 
tror jag gör att barngruppen och barnen blir lugnare. Dela av rummen, göra rum 
i rummen. (Johanna) 

 
Det framkom under intervjuerna att inga av de tillfrågade förskollärarna har någon påverkan i 
utformandet av antal barn i barngruppen. Verkligheten i förskolan syns inte på papper utan 
måste upplevas. Flera av pedagogerna resonerade att ett samarbete med 
politikerna/kommunen hade vart bra när det gäller barngruppsantalet. Barngrupperna kan ha 
olika förutsättningar och behov och behöver anpassas efter det. Här nedan följer ett citat som 
belyser det här: 
 

Nej, inget alls, det är styrt uppifrån. Vi har tyvärr inget att säga till om när det 
gäller barnantalet och personaltätheten. Det hade vart trevligt om vi pedagoger 
kunde få delge våra tankar om hur vi vill att verksamheten ska se ut. Det är ju 
ändå vår och barnens vardag. (Lisen) 

Skolinspektion, styrdokument - Makrosystem  
Gemensamt för förskollärarna är att de tyckte att 15 barn i barngrupp vore bra men att 15 barn 
också kan vara mycket om det till exempel finns många barn i gruppen som har särskilda 
behov. De trodde att alla, både barn, vårdnadshavare och pedagoger skulle må mycket bättre 
av mindre barngrupper och att det skulle gynna alla på ett eller annat sätt. Gemensamt nämns 
också att respondenterna tror att 15 barn i en barngrupp kan vara svårt att genomföra i 
kommunerna. Men det kan även bli konsekvenser ifall barngrupperna blir för små också.  
 

Vi är ju vana att arbeta i större grupper och vana att arbeta i det tempot. Det 
skulle vara fantastiskt roligt att arbeta med färre barn för då skulle man verkligen 
kunna göra allt det där som man vill göra. Kanske ändå höja gränsen lite, det ska 
ju ändå bli en bra verksamhet för alla. Det ska ju finnas kompisar och passa alla 
med någon så 15 kanske lite ändå. (Kristina) 

 
Det gemensamma som nämndes från förskollärarna är att de alla anser sig ha möjlighet till att 
arbeta utifrån läroplanens mål och förväntningar trots att de ansåg sig ha stora barngrupper. 
De berättade att de ser till läroplanen i allt de gör och att man ibland kan se att vissa bitar 
fattas men att man då lägger lite extra krut där en period. 
  

Jag tycker vi är duktiga på det och om man får klappa sig själv på bröstet lite, 
men man kan ju alltid bli bättre. Läroplanen är hela tiden med oss i vårt arbete 
och i alla aktiviteter vi gör med barnen. (Kristina) 
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Vi har alltid en tanke med det vi gör med barnen och utgår alltid från läroplanen 
men ibland kan det bli svårt när det är lite personal och många barn på 
avdelningen. (Frida) 

 
En förskollärare nämnde dock att det ibland kan vara svårt att jobba utifrån läroplanen, dels 
för att det är många barn men också för att det finns personal som inte är utbildad och har 
läroplanen naturligt i sitt tänk. Att läroplanen är vårt styrdokument är självklart men den är 
kanske inte alltid lätt att arbeta utifrån eller att tiden finns att arbeta med den. 

Resultatsammanfattning 
Utifrån våra frågeställningar och från analysen är resultatet uppdelat i fyra kategorier. De fyra 
kategorierna är barnets behov, kontakt med vårdnadshavare, omgivningens påverkan samt 
skolinspektionen och styrdokument. Det framkom i resultatet att stora barngrupper kan ha 
påverkan på förskollärarnas arbetssituation i förskolan. Det belystes utifrån förskollärarnas 
erfarenheter av arbeta i olika stora barngrupper. Stora barngrupper kan begränsa det 
pedagogiska arbetet med barnen och samarbetet med vårdnadshavarna samt med arbetet med 
läroplanen. Men det var viktigt att belysa att det inte bara var stora barngrupper som var en 
bidragande faktor till det utan det kunde också handla om hur personaltätheten är anpassad 
utefter barngruppsantalet. Det framkom också att förskollärarnas arbete med utformandet av 
miljöer var viktigt när barngruppen ansågs vara för stor, det möjliggjorde uppdelandet av 
barngruppen.  

RESULTATDISKUSSION 
Vår studie utgår från förskollärarnas resonemang och erfarenheter kring deras arbetssituation i 
stora barngrupper.  
 
Våra frågeställningar i studien: 

• På vilket sätt kan förskollärarens arbetssituation påverkas av barngruppens storlek? 
• Vilka erfarenheter har förskollärarna av stora barngrupper? 

 
I följande avsnitt diskuteras resultat under rubrikerna Barnet och pedagogen, Vårdnadshavare 
och pedagogen, Pedagogen och omgivningen och Pedagogens styrdokument. 

Barnet och pedagogen 
Det framkom i intervjuerna att förskollärarna tyckte att barngrupperna hade ökat och att 
barnen vistades allt fler timmar på förskolan. Detta anges även av Pramling Samuelsson, 
Williams och Sheridan (2016, ss. 19-20) som påpekar att fler barn än någonsin går i den 
svenska förskolan och att vistelsetiderna har ökat. Att barngrupperna har ökat och att det finns 
forskning på detta tycker vi att det ger svar på vår frågeställning om förskollärarna påverkas 
av en stor barngrupp. På individnivån i Bronfenbrenners systemteori belyses det hur individen 
kan påverkas av yttre faktorer till exempel kan förskolläraren påverkas av olika bestämmelser 
kring barngruppsstorlek (Pramling Samuelsson, Williams och Sheridan 2015, s. 4). 
Förskollärarens arbetssituation kan påverkas av det både positivt och negativt. Vi tycker det är 
viktigt att pedagogernas erfarenheter, kunskaper och tankar om att arbeta i olika 
barngruppsstorlekar blir upplysta och att politiker lyssnar på dem, för det är deras och barnens 
vardag. Det framkom under intervjuerna att förskollärarna var oroliga över de stora 
barngrupperna och att alla barn inte syntes eller hördes. Lpfö 98 (rev. 2016, ss. 4-5) betonar 
att ett av pedagogernas viktigaste uppdrag är att alla barns behov och förutsättningar ska bli 
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tillgodosedda. Det finns tydliga riktlinjer för hur stor en barngrupp bör vara och att 
utformandet har betydelse för barnens förutsättningar och behov. Det påpekades flera gånger 
av förskollärarna om barnstorlekens betydelse för barnens lärande och utveckling. Det anges i 
Skolverket (2016b) att om detta inte kan bemötas individuellt av pedagogerna anses det som 
en begräsning istället för stödjande verksamhet. Vi tror att konsekvenserna för det praktiska 
arbetet när det är många barn och låg personaltäthet kan bli att det är svårt att se alla barns 
individuella behov och att möjliggöra alla barns lärande och utveckling. Att ha en låg 
personaltäthet är något som vi tycker kan göra vårt arbete svårt. Det är när det är låg 
personaltäthet och många barn i en grupp som det blir svårt att se alla barn. När vi analyserat 
resultatet har vi kommit fram till att det inte finns något eller någon som har avgörandet att 
säga vad en stor barngrupp är. 
 
Vi anser att en stor barngrupp kan fungera lika bra som en liten barngrupp så länge 
personaltätheten är anpassad efter barnantalet. Några av förskollärarna berättade liknande 
erfarenheter om när de har arbetat med stora barngrupperna och att det då hade fungerat bättre 
än en mindre grupp, det på grund av att det var fler pedagoger. Vi tror att en hög 
personaltäthet ger pedagogerna mer möjligheter att vara delaktiga i barnens aktiviteter. 
Pedagogerna berättade att de delade upp barnen i mindre grupper under aktiviteter och 
samlingar för att det skulle bli lättare att uppmärksamma alla barn. Detta överensstämmer 
med Rosenqvist (2014, s. 24) som anger att det möjliggör barnets lärande att dela in barnen i 
mindre grupper under dagen. Även Skolverket (2016a, s. 17) belyser att färre barn i en grupp 
gynnar alla barn och att det blir mer fokus på barnen och dess utveckling. Vi tror att en 
lugnare tillvaro i en mindre barngrupp är positivt för barnens lärande men att även en större 
barngrupp kan gynna barnets lärande. Flera av pedagogerna nämnde att de ofta hade 
samlingar i helgrupp. Vi tror att det kan vara positivt att vara en stor barngrupp till exempel i 
rörelsesamlingar eftersom barnen kan ta lärdom av varandra. Även om fokus i denna studie 
ligger på förskollärarna, om deras arbetssituation påverkas av stora barngrupper går det inte 
att undvika att det även drabbar barnen och deras lärande. 

Vårdnadshavare och pedagogen 
Resultatet som framkom visade att förskollärarna tyckte att kontakten med vårdnadshavarna 
var mycket viktig för att förskollärarnas arbetssituation ska underlätta. Det blir därmed lättare 
att samarbeta och ge deras barn de förutsättningar som det behöver. På micronivå anges det 
att vårdnadshavare, pedagoger och förskolan är viktiga faktorer för att barnets vardag ska 
kunna fungera. En bra kontakt och ett bra samarbete skapar trygghet för barnen, 
vårdnadshavarna och för personalen (Björck- Åkesson & Granlund 2015, s. 75). Det har vi 
erfarit under olika vikariat samt som småbarnsförälder hur viktig kontakten med förskollärare 
är. Det blir en trygghet att lämna barnet på förskolan samt att ha en bra kommunikation med 
pedagogerna. Läroplan för förskolan (Lpfö 98, rev. 2016, s. 5) anges det att förskolan ska 
vara en trygghet för barnen och deras vårdnadshavare. De ska kunna lämna sina barn på 
förskolan utan att känna någon oro för barnens hälsa och enskilda behov. Förskollärarna 
beskrev flera gånger att det är viktigt att kunna kommunicera med alla vårdnadshavare vid 
lämning och hämtning men att tiden inte alltid räckte till för det. Det var speciellt vid vissa 
tidpunkter under dagen som det kunde vara svårt att bemöta barnens vårdnadshavare. Det 
medges av Rosenqvist (2014, ss. 57-58) att en stor barngrupp kan försvåra den dagliga 
kontakten med vårdnadshavare. Vi tror att en bidragande faktor till det inte behöver bero på 
barnantalet utan att det är låg personaltäthet till exempel tidigt på morgonen och sent på 
eftermiddagen. En av förskollärarna berättade att hon blev stressad i de situationerna där hon 
inte kunde bemöta föräldrarna vid lämning och hämtning samt att det påverkade den dagliga 
kontakten med vårdnadshavarna. Hon berättade också att det var en återkommande punkt på 
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hennes avdelning som ofta diskuterades under planeringar samt personalmöten för att 
bemötandet med vårdnadshavarna skulle förbättras. Vi tror att det är viktigt att reflektera 
kring sitt egna förhållningssätt i bemötandet av vårdnadshavare för att förbättringar ska kunna 
ske. Flera av förskollärarna berättade att det ibland kan bli svårt att uppmärksamma alla barn 
på avdelningarna och att de inte vet vad barnen gjort under dagen. Detta överensstämmer med 
Rosenqvist (2014, s. 58) som beskriver att kontakten mellan barn och personal kan försämras 
i en större barngrupp och att det kan bli svårt att delge hur barnens dag har varit för 
vårdnadshavarna. Vi anser att det är viktigt att kommunicera med de andra pedagogerna i 
verksamheten för att få information om barnets dag och sedan kunna förmedla det till 
vårdnadshavarna. Vi håller med respondenterna i denna undersökning om att det kan vara 
svårt att kommunicera och föra vidare information om barnets dag. Det är en så pass viktigt 
del att man bör ta sig tid till att informera sina kollegor.  
 
Samarbete med vårdnadshavare var något som det diskuterades mycket i intervjuerna. De 
tyckte det var viktigt att vårdnadshavarna kom med åsikter och synpunkter om det var något 
som inte kändes bra vid till exempel lämning eller hämtning. Rosenqvist (2014, s. 58) nämner 
att samarbetet med vårdnadshavarna kan minska när personalen inte kan bemöta dem varje 
dag. Vi tror att bra samarbete med vårdnadshavare är betydelsefullt för barnens 
välbefinnande, för verksamheten samt för vårdnadshavarnas inflytande och delaktighet i 
förskolan.  Förskollärarna ska finnas där för vårdnadshavarna. En av förskollärarna belyste att 
hon bemött några vårdnadshavare som påtalat en oro för att det var många barn i gruppen. 
Framförallt var det vårdnadshavare som hade barn som var i behov av särskilt stöd som hade 
en oro för att barnens behov inte skulle bli tillgodosedda. Detta överensstämmer med 
Pramling Samuelsson, William och Sheridan (2015, s. 2) som beskriver att föräldrar uttrycker 
en oro för de växande barngrupperna i förskolan och att det kan försvåra arbetet med barnens 
enskilda behov och förutsättningar. Även Rosenqvist (2014, s. 57) betonar att kraven från 
vårdnadshavarna kan bli svåra att genomföra i stora barngrupper. Om vårdnadshavarna 
känner oro för barnens vistelse tror vi det är viktigt som pedagoger att lyssna på deras tankar 
samt att det är viktigt att planera och diskutera med kollegorna för att förbättra tillvaron för 
vårdnadshavare och barn. Överlag nämnde förskollärarna att de hade vårdnadshavarnas 
förtroende och att de dagligen fick kommentarer om att de gjorde ett bra arbete med barnen 
och att de var nöjda med verksamheten.  

Pedagogen och omgivningen 
Miljöns utformning på förskolorna är viktigt och påverkar barnens utveckling, lärande och 
lek. Exosystemet inbegriper hur olika miljöer kan påverka barnen. På förskolorna ska det 
finnas olika miljöer som är inbjudande och som ska locka barnen till nyfikenhet och lek. Det 
betonades under intervjuerna att förskollärarna arbetade mycket med att utforma lokalerna i 
verksamheterna för att det skulle locka barnen till utforskande och nya lekar. Genom att 
möblera om ett rum kan det inspirera till nya lekar. De arbetade mycket med att göra rum i 
rummen för att möjliggöra lärandet i olika miljöer. Detta överensstämmer med Björck-
Åkesson och Granlund (2015, s. 75) som anger att det är viktigt pedagogerna har kunskap om 
hur olika miljöer i förskolan kan möjliggör barns lärande. Vi instämmer i detta och tror att det 
är viktigt att sådan kunskap finns vid utformandet av olika miljöer och att det ska finnas en 
tanke med skapandet av olika lärandemiljöer. Flera av förskollärarna tyckte att deras lokaler 
var för små och att det då kan bli svårt att dela upp barnen i de olika rummen. Det blir för 
många barn på små ytor samt att ljudnivåerna påverkades negativt. Detta instämmer med 
Rosenqvist (2014, s. 49) som beskriver att lokalerna i förskolorna ofta är trånga och att det 
kan begränsa och försvåra arbetet för pedagogerna att utforma de lärandemiljöerna som de 
vill. Hon betonar också att lokalerna oftast inte är anpassade efter barngruppsstorleken. Vi tror 
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att det kan bli svårt att organisera barnen och dela upp dem i olika rum när ytorna är små och 
trånga, då är det viktigt att kunna utnyttja utomhusmiljön. 
 
I exosystemet ingår det också vilken påverkan barngruppsstorleken och personaltätheten samt 
personalens arbetsvillkor har på individen. Alla de tre faktorerna kan påverka barnets 
utveckling och lärande i förskolan. Det nämndes av förskollärarna att planerandet inför olika 
aktiviteter kan få prioriteras bort. Det nämndes också att det ibland kan bli svårt att utföra 
samlingar och aktiviteter för att barngrupperna var för stora eller att det var låg personaltäthet. 
När det är färre personal kan det bli svårare att dela upp barnen i mindre grupper och då kan 
det vara lättare att inte ha någon samling eller aktivitet. Flera av pedagogerna nämnde att det 
försvårade deras pedagogiska arbete med barnen. Det medges av Pramling Samuelsson, 
Williams och Sheridan (2015, ss. 7-8) att när barngrupperna blir för stora kan det bli 
begränsningar i pedagogernas pedagogiska arbete. Det kan bli svårt att få tid till att planera 
verksamheten utefter barnens behov och förutsättningar. Vi tror att konsekvenserna med det 
är att det blir färre pedagogiska samlingar och aktiviteter samt att det försvårar arbetet med 
läroplanen. Rosenqvist (2014, s. 58) nämner också att det kan vara svårt för förskollärare att 
arbeta med sitt uppdrag när barngrupperna är för stora och det är för lite personal. Tiden 
räcker inte till för planering av verksamheten för det är mycket annat som ska göras till 
exempel pappersarbete, olika möten och städning. Flera av pedagogerna var noga med att 
betona att det var viktigt att även se möjligheterna med den barngrupp som de har, även om 
barngruppen var stor. Det gav barnen mer möjlighet att utveckla sin sociala förmåga och 
skapa mer vänskapsrelationer. En förskollärare beskrev att det var positivt för de kunde dela 
in barnen i olika konstellationer. Det medges av Rosenqvist (2014, ss. 21-22) att det är viktigt 
för barns utveckling att få samspela och vara sociala med andra barn samt att en stor 
barngrupp inbjöd till fler relationer. Hon belyser också att organiseringar och struktureringar 
av barngruppen kan vara viktigt vid samlingar och aktiviteter samt vid gruppindelningar. Vi 
tror att det kan möjliggöra barnens lärande när de får samspela i olika konstellationer till 
exempel vid språksamlingar. 
 
Det påpekades flera gånger under intervjuerna att förskollärarna inte kunde påverka 
barnantalet och personaltätheten samt att det påverkade deras arbetssituation. Det beskriver 
även Björck-Åkesson och Granlund (2015, s. 75) att barnantalet och personaltätheten berörs 
av kommunerna ekonomiska villkor och att det är en faktor som ingår i exosystemet. 
Kommunens beslut om förskolan påverkar individen och det är inget som individen kan 
påverka. Vi tror att det kan bli konsekvenser för det praktiska arbetet när personaltätheten inte 
är anpassad utefter barnstorleken. Det kan medföra stress hos personalen samt att barnens 
behov inte blir bekräftade.  

Pedagogens styrdokument 
Makrosystemet innehåller de faktorer på nationell nivå till exempel läroplan för förskolan och 
skolinspektionen som kan påverka individen. De politiska beslut som tas om läroplanen eller 
om förskolan kan komma att påverka barnen (Björck- Åkesson & Granlund 2015, s.75). I 
Läroplan för förskola (Lpfö 98. rev. 2016, s. 5) beskrivs det att förskolan ska vara en plats där 
barnen får stimulans i sin utveckling och i sitt lärande. Läroplanen ska genomsyra allt som 
pedagogerna arbetar med i förskolan. Det är deras uppdrag. Det beskrevs under intervjuerna 
att de alltid arbetade utefter läroplanen och att de är noga med att dokumentera utefter den. 
Förskollärarna beskrev det som att desto fler barn det är ju mindre tid blir det kvar till 
planering och dokumentation. Samt att det ibland kunde det vara svårt att arbeta utefter 
läroplanen när alla i personalen inte har kunskap om det, vid låg personaltäthet samt ett stort 
barnantal. Pramling Samuelsson, Williams och Sheridan (2015, s. 8) nämner att de faktorerna 
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kan ha påverkan på arbetet med läroplanen, därför att det då kan bli svårt att uppnå de mål och 
förväntningar som förväntas av pedagogerna. Då tror vi att det är viktigt som pedagog att 
informera ny personal och nya vikarier om vilken betydelse läroplanen har för förskolans 
verksamhet samt att det är vårt uppdrag.  
 
Skolverket (2016b) har en rekommendation om att det bör vara 15 barn på en 
syskonavdelning och 12 barn på en ett till treårs avdelning. Även om man som kommun inte 
måste följa riktlinjerna så berättade förskollärarna att det vore bra att kunna ha färre barn så 
länge personaltätheten är låg. Att vara färre barn i barngrupp menar dem skulle kunna ge dem 
möjligheter att utveckla deras verksamhet samt att varje barn får chansen att synas. De 
rekommendationer som skolverket har kring barnantal stärks genom Pramling Samuelsson, 
Williams & Sheridan (2015, ss. 7-8; 261-264) som beskriver att barns utveckling gynnas av 
samspel mellan barn och vuxna. De beskriver det som att barngruppen har stor betydelse i 
barns utveckling och där förskollärarna har en viktig roll. Samtidigt som några av 
förskollärarna såg det positivt med få barn i en grupp var det två som ansåg att 15 barn kunde 
vara för lite barnantal. Detta överensstämmer med Rosenqvist (2014, s. 80) som anger att ett 
mindre barnantal kan begränsa barnen att skapa kompisrelationer. Förskollärarna beskrev 
under intervjuerna att de vill kunna se positivt och se möjligheterna med en stor barngrupp 
även om det ibland kan vara tufft och att man inte hinner se alla barn under en dag. Att 
pedagogerna ändå ser möjligheter ser vi som något positivt även om det i denna studie har 
framkommit mycket negativt kring stora barngrupper.  

Metoddiskussion 
Det positiva med användandet av semistrukturerade intervjuer i vår studie var att det kändes 
som att vi var väl förberedda inför intervjuerna eftersom huvudfrågorna och följdfrågorna var 
färdiga. Justesen och Mik-Meyer (2012, ss. 46-47) menar att det är viktigt att ha färdiga 
följdfrågor ifall svaren från respondenterna blir otillräckliga. Vid vissa tillfällen under 
intervjuerna kunde vi följa upp med andra följdfrågor som passade in vid samtalen och 
respondenterna kunde även gå tillbaka till något de sagt tidigare. De två första intervjuerna 
gjorde vi tillsammans och de fyra sista gjordes enskilt. Det vi upplevde som positivt med att 
göra intervjuerna tillsammans var att en av oss kunde ha fokus på att ställa frågorna och den 
andra kunde anteckna stödord eller respondentens uttryck. När vi utförde intervjuerna enskilt 
upplevde vi ibland att det var svårt att koncentrera sig på vad respondenten sa eftersom det 
samtidigt behövdes antecknas. Det upplevde vi tog uppmärksamhet från samtalen med 
respondenterna och att det ibland blev onödiga avbrott i samtalen. Vi anser att det var ett 
misstag att intervjua förskollärare som vi var bekanta med innan. Vi upplevde att fokus på 
intervjufrågorna försvann och att det blev många personliga samtal. 
 

Kihlström (2007, s. 48) anger att en kvalitativ intervju har en stark struktur och att frågorna 
sedan innan är bestämda och har en bestämd ordning. Genom att ha en bestämd ordning 
menar Kihlström att intervjuaren kommer ställa frågorna i samma ordning varje gång och det 
är något som vi var noga med när vi utförde intervjuerna.  Det är också viktigt att under en 
intervju inte styra frågorna eller ställa ledande frågor. Vi märkte under vår transkribering att 
vi ibland omedvetet ställde ledande frågor till respondenterna.  
 
 

Vi tror att det hade underlättat för oss om vi gjort en pilotstudie. Vi tror att det hade 
underlättat och hjälpt oss vid utformandet av intervjufrågorna samt tillvägagångsättet i 
intervjuerna. Det hade förmodligen förbättrat intervjufrågorna. Om man hade haft möjlighet 
att utföra en bredare undersökning tror vi att resultatet hade sett annorlunda ut. Nackdelen 
med denna studie är att det blir en stor begränsning och att vi bara fick en inblick i de valda 
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förskolorna och inte mer djupgående på hur kommunen, andra kommuner eller förskolor hade 
sett på ämnet.  

Didaktiska konsekvenser 
Under utbildningen har vi fått ta del av många olika relevanta ämnen och kurser. Flera av dem 
har handlat om pedagogernas arbetssituation och hur de ska arbeta för att främja barnens 
lärande och utveckling samt hur läroplan för förskolan ska genomsyra allt arbete som utförs. 
Vid valet av ämne till examensarbetet var vi snabbt överens om att vi ville skriva om 
barngruppsantal på förskolor samt deras eventuella påverkan på pedagogernas arbetssituation. 
Som vi nämnde i inledningen är det något som vi har erfarenheter utav och som intresserar 
oss mycket. Vi kan känna oro för vår kommande yrkesroll som förskollärare att vi inte 
kommer att räcka till för alla barn och att det kan bli svårt att sätta sig ned med varje enskilt 
barn. Det är det bästa med att vara förskollärare att kunna delta i barnens aktiviteter och kunna 
följa deras utveckling och lärande. Det kan bli svårt att tillgodose alla barns behov i en stor 
barngrupp. Det är alltid några barn som hamnar i skymundan och som inte tar så mycket plats. 
Då är det viktigt att kunskapen finns hos personalen om hur arbetsvillkoren kan förändras i en 
stor barngrupp för att möjliggöra lärandet. Med det menar vi att det är viktigt att diskutera och 
ha ett bra samarbete i arbetslaget för att kunna planera vardagen när det är en stor barngrupp 
eller om det är låg personaltäthet. Det kan då krävas av pedagogerna att barngruppen behöver 
organiseras och struktureras för att det ska fungera i vardagen (Rosenqvist 2014, ss. 21-23). 
 
En viktig faktor för att vardagen ska fungera i förskolan är kontakten och samarbetet med 
vårdnadshavarna. Under intervjuerna framkom det att tiden inte alltid fanns att diskutera med 
vårdnadshavarna om barnets vardag. Det tyckte vi kändes oroväckande både som 
förskollärare och som småbarnsförälder. Det tror vi kan få konsekvenser för det praktiska 
arbetet och att samarbetet och relationen med föräldrarna minskar. Det är jätteviktigt att det 
finns tid till samtal mellan pedagogerna och vårdnadshavarna. De tillfällen när det kan vara 
svårt att lämna barngruppen kan man som pedagog uppmuntra vårdnadshavaren att komma in 
på avdelningen och samtala. I Bronfenbrenners systemteori belystes det att yttre faktorer kan 
ha påverkan på individen till exempel kommunens beslut om barnantal, personaltäthet och att 
kontakten med viktiga personer i barnets närhet kan påverka individen (Björck- Åkesson & 
Granlund 2015, s. 75). Det var något som nämndes under intervjuerna att de faktorerna 
påverkar barnets vistelse i förskolan. Konsekvenserna med det kan göra att barnets 
lärandevillkor försämras eftersom det kan blir vårt att tillgodose alla barns förutsättningar och 
behov. 
 
Det är viktigt att även kunna se möjligheterna med en större barngrupp och inte bara tänka 
negativt och vilka begränsningar det kan ha. I resultatet framkom det att respondenterna 
försökte se möjligheterna med en stor barngrupp till exempel i utvecklandet av sociala 
relationer och att det då fanns fler barn att leka med. Det kan vara intressant att dela in barnen 
i olika konstellationer för att se hur det fungerar. Det är lärorikt för barnen att ta del av 
varandras erfarenheter och kunskaper (Rosenqvist 2014, ss. 21-22) 
 
Den här studien har vart intressant att utföra. Vi har fått en större förståelse för hur 
pedagogerna arbetade med stora barngrupper i förskolan samt hur deras arbetsvillkor kan se ut 
när en barngrupp är stor eller när personaltätheten är låg. Det var intressant och lärorikt att ta 
del av pedagogernas erfarenheter och tankar. Vi anser att vi har fått mer kunskap om hur vi 
kan arbeta med olika barngrupper samt hur vi som pedagoger kan möjliggöra lärandet för 
varje enskilt barn i en stor barngrupp. Med denna studie tror vi att folk kring förskolan, så 
som chefer, politiker men även allmänheten ska upp ögonen för hur det ser ut på förskolor 
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idag. Men också visa dem vad det finns för riktlinjer som man bör ha i åtanke vid planerandet 
av barngrupper. Vi tror att om allmänheten får mer information kring barngrupper på 
förskolor tror vi att kanske vårdnadshavare skulle kunna trycka på mer i kommunen om 
mindre barngrupper. Men vad är det som säger att det är en stor barngrupp. Bara för att det är 
många barn i en grupp behöver den inte vara ickefungerande. Den kan lika gärna vara mycket 
välfungerande och vi tror att mycket beror på och påverkas av hur man är som förskollärare 
och hur välfungerande arbetslag man har.  

Förslag till fortsatt forskning 
Resultatet som framkom i vår studie är att det finns många faktorer som påverkade 
pedagogernas arbetssituation, inte bara barngruppsstorleken. Det påtalades att 
personaltätheten är en viktig faktor för att det ska kunna fungera i barngrupperna oavsett hur 
stora de är. En liten barngrupp kan fungera lika bra som en stor barngrupp. Vi tror att det hade 
vart intressant att göra en undersökning om barngruppsstorlek i relation till personaltäthet för 
att belysa hur det kan vara och vilka konsekvenser samt möjligheter det kan ha för 
barngruppen till exempel intervjua förskollärare samt göra observationer för att få en djupare 
förståelse för det. Vi tror även det hade vart viktigt samt intressant att intervjua barn för att få 
ta del av deras upplevelser i olika barngruppsstorlekar och för att få ett barnperspektiv.  
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Bilaga 1 
 
Missivbrev 
 
Hej! Vi är två studenter som läser till förskollärare vid Högskolan i Borås. Vi skriver just nu 
examensarbete och syftet är att undersöka hur stora barngrupper påverkar förskollärare och 
deras pedagogiska arbete. Studien kommer att genomföras genom en intervju. 
 
Intervjun beräknas ta ca.30 minuter. Vi kommer med hjälp av inspelningsmaterial att spela in 
intervjun samt att föra anteckningar. Du som deltagare kan känna dig trygg med att det 
inspelade materialet bara kommer att analyseras av oss.  
 
Studien utgår från Vetenskapsrådet forskningsetiska principer. Vilket innebär att du som 
deltar är anonym och vi behandlar alla intervjuer med sekretess. Det insamlade materialet 
kommer att förstöras efter att studien är publicerad. Det är frivilligt att delta i intervjun och 
vill du avbryta är det helt okej. Intervjuerna kommer att analyseras och bearbetas av oss. 
 
Har du några frågor eller funderingar, tveka inte att kontakta oss via telefon eller mail.  
 
Tack på förhand!  
 
Sofia Johansson   Sanna Lindberg 
xxxx-xxxxxx    xxxx-xxxxxx 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 



 

 
 

Bilaga 2 
 
Intervju 
 

Syftet med vår intervju är att undersöka om stora barngrupper har någon påverkan på 
förskollärarnas pedagogiska arbete 
 

Bakgrundsfrågor  
 

Vill du vara snäll och berätta lite om dig själv och den avdelning du arbetar på? 
  

Hur många år har du arbetat inom förskolan? 
 Hur många pedagoger arbetar på din avdelning? 
 Hur många barn är det på avdelningen där du arbetar? 
 Vilken ålder är det på barnen? 
 Hur ser du på barngruppens storlek på din avdelning? 
   
Ontogenisk utveckling - Barnet och dess behov  
 
Berätta om hur du bemöter barnens olika behov i din barngrupp? – Kan du förklara hur det 
fungerar i vardagen?  
 
Hur kan barns samarbete påverkas av barngruppens storlek? – Har du något exempel du vill 
dela med dig av? 
 
På vilket sätt kan barns lärande påverkas av barngruppens storlek? - Berätta gärna dina 
erfarenheter kring det? Har du något exempel du vill dela med dig av? 
 
Mikrosystem - Kontakt med vårdnadshavare 
 
Berätta hur du tycker kommunikationen med barnens vårdnadshavare fungerar dagligen i er 
verksamhet? – Hur fungerar det vid lämning/hämtning?  
 
Pramling Samuelsson, Williams och Sheridan beskriver i sin studie Stora barngrupper i 
förskolan relaterat till läroplanens intentioner (2015) att vårdnadshavare uttrycker en oro för 
de växande barngrupperna i förskolan. – Berätta gärna dina erfarenheter kring det? – Har du 
något exempel som du vill dela med dig av?  
 
Exosystem – Omgivningens påverkan 
 
Beskriv hur ditt pedagogiska arbete med barnen fungerar? – Hur ofta har ni planerade 
aktiviteter/samlingar? – Hur fungerar en aktivitet/samling med en liten barngrupp respektive 
en stor barngrupp? – Vilka möjligheter ser du med det?  
 
Berätta om dina erfarenheter kring vilka möjligheter/begränsningar olika gruppstorlekar kan 
ha för ditt pedagogiska arbete? – Har du något exempel som du vill dela med dig av? 

 
Kan du beskriva hur du och ditt arbetslag arbetar med utformandet av miljöer på förskolan för 
att främja barns lärande i en stor barngrupp? – Hur gör ni? 
 



 

 
 

Har du och ditt arbetslag möjlighet att påverka antalet barn i barngruppen? – Kan du beskriva 
på vilket sätt ni kan påverka? 
 
Makrosystem - Skolinspektion, styrdokument   
 
Skolverket har en rekommendation att en barngrupp med åldern tre till fem år bör vara max 
15 barn på förskolan. Kan du berätta vad du tycker om det?  
 
Är det möjligt att leva upp till läroplanens mål och förväntningar i din barngrupp? - Kan du 
berätta mer om hur du arbetar med det?  
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