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Sammanfattning 
Barngruppernas storlek i förskolan är ett aktuellt och återkommande ämne, många upplever 

att grupperna är för stora och att de är för lite personal. Skolverket har tagit fram olika rikt-

märken för hur storleken på barngruppen bör se ut. Dessa riktmärken är till för att ge barnen 

trygg och lärorik förskoleverksamhet. Genom verksamhetsförlagd utbildning har även vi 

upplevt att barngrupperna är för stora. 

 

Vårt syfte är att ta reda på om förskollärare upplever att barngruppens storlek påverkar den 

pedagogiska verksamheten.  

 

Under bakgrund beskrivs vad dokument, litteratur och andra forskare påstår gällande barn-

gruppernas storlek samt sammansättningen på barngruppen.  I förskolans verksamhet har man 

som förskollärare styrdokument och andra dokument att förhålla sig till. Förskolans läroplan 

är en förskollärares främsta uppdrag, i den beskrivs det att verksamheten ska lägga grunden 

för barns livslånga lärande samt att verksamheten ska vara trygg och lärorik. Läroplanen kom 

år 1998 och har reviderats efter det. I och med det har kraven på både förskollärare samt 

verksamheten ökat. Litteraturen som presenteras är vald för den visar på hur barngruppens 

storlek kan påverka det pedagogiska arbetet. Lämplig litteratur har valt för det är essentiellt att 

veta vad andra forskare inom ämnet har kommit fram till. 

 

Den teoretiska utgångpunkten vi valt till vår studie är Bronfenbrenners utvecklingsekologi. 

Teorin är uppdelad i olika system som kallas makro, exo, meso och mikro. Alla dessa system 

tillsammans kallas chronosystem. Bronfenbrenners systemteori handlar om interaktionen samt 

kommunikationen mellan människor. Genom chronosystemet kan man se hur förutsättningar 

förändras och hur de olika delarna påverkar varandra. 

 

Den metoden vi har ansett som lämpligast för att undersöka studiens syfte är 

fokusgruppsamtal, som är en form av gruppintervju. 

 

Studiens resultat pekar på att barngruppernas storlek påverkar den pedagogiska verksamheten. 

Förskollärarna belyste vilka konsekvenser det blir av för stora barngrupper. Delarna av 

verksamheten som blir drabbade är planeringsarbetet, kontakten med barn, samverkan med 

vårdnadshavare och pedagogerna upplever att de blir en stressad miljö. Även lokalerna 

upplevs vara för små när de inrymmer mycket barn. Förskollärarna uttrycker att utöver 

barngruppernas storlek är det en rad andra faktorer som sätter hinder för förändring, till 

exempel politiska beslut och förskolans lokaler. Förskollärarna har strategier för lösningar de 

använder sig av för att få verksamheten att fungera, då pedagogerna inte upplever någon 

förändring. Förskollärarna har en åsikt om att barngruppernas storlek påverkar verksamheten.  
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INLEDNING 
I Läroplanen för förskolan (Lpfö 98 rev. 2016, s. 5) beskrivs det grundligt vad förskolans 

uppdrag är och vad som förväntas av förskolläraren för att uppfylla det. Uppdraget handlar 

främst om att skapa en trygg miljö för barn och att de ska vara närvarande förskollärare. Det 

beskrivs att förskollärare ska ge mer stöd och stimulans till de barn som behöver det. 

Förskolan ska ses som en plats där alla barn ska känna delaktighet och erbjudas samma 

möjligheter. Vidare beskrivs det att förskollärare ska följa varje enskilt barn i deras utveckling 

och kontinuerligt dokumentera samt utvärdera detta (s. 14). Detta är bara kort om vad som 

beskrivs i läroplanen, men den ska skildra den verkliga verksamheten.  

 

För 20 år sen beskrev Kärrby (1997, s. 34) att Sverige jämfört med andra länder har en hög 

standard samt kvalité, ”Svensk barnomsorg anses ha den högsta kvalitén i världen”. Dock ser 

förskolorna runt om i världen olika ut beroende på hur traditionerna eller kulturerna ser ut. År 

1998 kom förskolans läroplan som stärkte kraven på den svenska förskolan. Det som 

karakteriserar den svenska förskolan är att all verksamhet är pedagogisk samt att omsorg och 

pedagogik är förenat i en form av lärande. 

  

De senaste åren har barnantalet i förskolan ökat och samtidigt har läroplanen reviderats med 

högre krav av vad som förväntas av förskolan. Storleken på barngruppen utgör en faktor som 

har inverkan på förskollärarens arbete i verksamheten (Pramling Samuelsson, Sheridan och 

Williams, 2015, ss. 1-2). 

 

Enligt ett pressmeddelande
1
 år 2016 ifrån Skolverket hade de tagit fram olika riktmärken för 

hur storleken på barngruppen bör se ut. Rekommendationen för barn mellan ett till tre år är 

antalet sex till tolv individer och för de barnen mellan fyra till fem år är riktmärket nio till 15 

barn. Riktmärkena är till för att lyckas i arbetet med att ge barn en bra samt trygg förskola. 

Rekommendationen ifrån Skolverket ska ses som ett stöd och hjälpa bland annat kommuner i 

utformandet av barngrupper. Skolverket beskriver i pressmeddelandet att olika studier har 

visat på att förskolepersonalen i många fall upplever att barngrupperna är för stora och på 

grund av det blir pedagogiken lidande. Skolverket förklarar vidare att stora barngrupper kan 

påverka även tryggheten, då barnen tvingas ha relationer till många andra barn samt vuxna. 

Andra studier som gjorts visar att de barn som gått i större barngrupper oftare är involverade i 

konflikter. År 2017 skrev Skolverket ett nytt pressmeddelande
2
 där de redovisade att det är 

mindre barngrupper i förskolan, på grund av att personaltätheten ökade. Men den personalen 

som tillkom var outbildad. Undervisningsrådet på Skolverket redogör för att det är 

förskollärarna som har det viktigaste pedagogiska ansvaret, att ge barnen de utmaningar samt 

stimulans de behöver och rätt till. Men att en stor barngrupp försvårar just det här och den 

outbildade personalen kan inte hjälpa till att tillgodose de behoven. 

 

Genom verksamhetsförlagd utbildning har vi upplevt att barngrupperna är stora, utifrån egna 

intryck samt vad verksamma pedagoger uttrycker. Vi har en åsikt om att det är ett 

återkommande ämne i förskolans verksamhet. Ställer man en öppen fråga om varför 

verksamheten ser ut som den gör, är vår erfarenhet att svaret blir att det är på grund av 

barngruppens storlek. Därför anser vi detta som ett aktuellt ämne att utreda vidare, genom att 

kvalitativ undersöka förskollärarnas åsikter. 

                                                 
1
 Skolverkets pressmeddelande, Nya riktmärken ska bidra till mindre barngrupper, 2016-02-12. 

2
 Skolverkets pressmeddelande, Mindre barngrupper i förskolan, 2017-04-25. 
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Syfte 

Syftet är studera barngruppens storlek i förskolan och dess betydelse för den pedagogiska 

verksamheten. 

Frågeställningar 

 Vilka konsekvenser får stora barngrupper för den pedagogiska verksamheten enligt 

pedagoger? 

 Vilka strategier har pedagogerna för att hantera dessa utmaningar? 
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BAKGRUND 
Flera studier har genomförts huruvida storleken på barngruppen i verksamhet påverkar förs-

kollärarnas pedagogiska arbete. När arbetet ska planeras samt utförs finns det styrdokument, 

myndigheter samt andra dokument att förhålla sig till. I denna del beskrivs dokumenten, även 

vad litteratur och andra forskare hävdar gällande storleken på barngruppen samt 

sammansättningen av gruppen, hur gruppen anpassas till den pedagogiska verksameten, vilka 

krav som förskollärare har idag och lokalernas effekt. 

Styrdokument och andra dokument 

Följande del belyser de styrdokument myndigheter och andra dokument förskolan ska ta 

hänsyn till i utformandet av den pedagogiska verksamheten. Dokumenten genomsyrar 

verksamheten och beskriver de mål och riktlinjer förskollärare samt förskolan ska utgå ifrån i 

det pedagogiska arbetet. Därför anser vi det viktigt att lyfta fram dem. 

Läroplanen för förskolan Lpfö 98 

Den första nationella läroplanen för förskolan kom år 1998. Det ledde till att förskolan blev 

mer målstyrd än den varit tidigare. Förskolans läroplan omfattade liknande åstadkommande 

mål som skolan har och fokus låg främst på barns inflytande om sitt eget lärande samt sin 

miljö (Williams, Sheridan och Pramling Samuelsson, 2000, ss. 43-44).  Läroplanen har 

reviderats efter och den senaste revideringen gjordes 2016. Läroplanen belyser de delar som 

en pedagogisk verksamhet ska ha och utgå ifrån. Det är läroplanen som styr verksamheten och 

det är utifrån den verksamheten ska arbeta. Förskolans läroplan presenterar varje enskild 

förskollärares ansvar samt vilket ansvar som arbetslaget har. Barnen ska bland annat erbjudas 

en god miljö i förskolan samt lokalerna och utrustningen ska bidra till barns lärande samt 

utveckling. Barngruppen bör även ha en lämplig storlek och sammansättning. Det beskrivs 

även att förskolechefen har det övergripande ansvaret (Skolverket 2016). 

 

I förskolan läroplan (Lpfö 98, rev. 2016, s. 5) framgår det att verksamheten ska lägga grunden 

för barns livslånga lärande, även stimulera barns utveckling samt lärande och samtidigt 

erbjuda en trygg omsorg. Förskollärarens uppdrag är att stimulera barn till att utveckla en 

förståelse för samhällets gemensamma demokratiska värderingar och få barn att anamma dem 

(s. 8). Förskolläraren ska ansvara för att barn ska erbjudas möjligheter för lärande samt 

utveckling och det ska skapas motivation hos barn till att använda hela sin förmåga. Barn ska 

också få stimulans samt utmanas i sin språk- och kommunikationsutveckling, den 

matematiska förmågan, sitt intresse för teknik och naturvetenskap, få stöd i den motoriska 

utvecklingen, barn ska även erbjudas en god omsorg (s. 11). I förskollärarens uppdrag ingår 

det att alla barn ska få ha inflytande samt få möjligheter att påverka verksamhetens arbetssätt 

och innehåll (s. 12). Men det slutar inte där, för i förskollärarens uppdrag ingår det också att 

ge barn en god introduktion till förskolan, tillsammans med vårdnadshavare (s. 13). I Lpfö 98 

(rev. 2016, s. 13) framgår det att förskolan ska vara ett komplement till hemmet och då krävs 

det att förskollärare har ett nära samt förtroendefullt sammarbete med vårdnadshavare. 

Förskollärarens uppdrag, förutom det tidigare beskrivet, är att kontinuerligt samt systematiskt 

dokumentera varje barn utveckling. Arbetet ska sedan följas upp samt analyseras för att en 

utvärdering av verksamheten ska vara möjlig. Utvärderingens funktion är att se till att 

förskolans verksamhet kan tillgodose barns behov samt ge möjligheter till utveckling, i 

enlighet med de målen samt intentionerna som existerar i förskolans läroplan och hur de 

integreras i det pedagogiska arbetet (ss. 14-15). Lpfö 98 beskriver tydligt vad som är 

förskollärarens uppdrag i arbetet med barnen och det ställer starka krav på förskollärare. 
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Skolverket 

Enligt Skolverket ska förskolans verksamhet vara likvärdig och den ska upprätthålla en bra 

kvalité. De ser till att verksamheten är trygg och ger alla barn förutsättningar till utbildning. 

Skolverket ser även till att verksamheten vidare utvecklas likaså personalen, för att 

upprätthålla den kvalité som verksamheten ska erhålla. Skolverket förklarar även hur 

förskolan fungerar och hur den är uppbyggd. Det betonas att det är kommunernas ansvar att 

förskolor finns samt att barn erbjuds plats på förskolorna, det är kommunen som har 

tillsynsansvar (Skolverket 2016). 

Salamancadeklarationen 

Salamancadeklarationen handlar främst om hur man i utbildningssyfte tar hänsyn till barn i 

behov av särskilt stöd. Den tar upp alla delar som berör hur utbildningen ska se ut och varför. 

Varje barn ska ha rätt till undervisning i den utsträckning de behöver. Varje barn ska ha 

möjlighet till att uppnå och upprätthålla en god utbildningsnivå. Barn i behov av stöd ska få 

det samt ha tillgång till den pedagogiska verksamheten som ser till barnets behov (2006, s. 

11). 

Skollagen och skolinspektionen 

Skolverket har ett regelverk där bestämmelser och lagar inom skola och förskola beskrivs. 

Skollagen tar upp barns rättigheter och grundläggande villkor som alla barn har. Det är 

skollagen
3
 som styr förskolan och det är riksdagen som beslutar vad skollagen ska innefatta, 

sedan är det huvudmannens skyldighet att uppfylla det. Det är huvudmannen som styr all 

skolverksamhet. För att se till att huvudmannen och verksamheten upprätthåller den kvalité 

som eftersträvas finns skolinspektionen. Skolinspektionen har tillsyn på huvudmannen och 

verksamheten under en tre års period. Tillsynen utgår utifrån de regler och lagar som finns 

bestämda. De gör en kartläggning för att se hur och på vad tillsynen ska utgå ifrån. Syftet med 

skolinspektionen är att de bidrar till att skolan samt förskolan är likvärdig och har en trygg 

miljö. Men det är förskollärarnas ansvar att arbetet i verksamheten utförs i linje med 

läroplansmålen (Skolverket 2016). 

Kraven på verksamheten idag 

Förskolans läroplan samt skollagen ställer krav på de verksamma förskollärarna, men även 

arbetsgivaren. Förskolechefens uppgift är bland annat att distribuera arbetsuppgifter samt 

skapa villkoren för den pedagogiska verksamheten (Lärarförbundet 2014). 

 

Pramling Samuelsson, Williams och Sheridan (2015, ss. 2-3) betonar att kvalitén i förskolan 

är beroende av villkoren som skapas för barns chanser till utveckling, lärande, lek samt 

välmående. När förskolans läroplan reviderades 2010 skrevs det in ett nytt område som 

handlar om dokumentation, utvärdering samt utveckling, vilket innebar ett större ansvar för 

barnens lärande och utveckling. Men även ett ytterligare ansvar för utvecklingen av 

förskolans kvalité. Undervisningen är förskollärarens huvudsakliga uppdrag. Skollagen 

redogör för vad en legitimerad förskollärare har ytterligare ansvar över, vilket är det 

pedagogiska innehållet i verksamheten för att främja barns lärande och utveckling. Vad som 

menas med undervisning definieras i skollagen § 3; ”Sådana målstyrda processer som under 

ledning av lärare eller förskollärare syftar till utveckling och lärande genom inhämtade och 

utvecklande av kunskaper och värden”. En viktig faktor för att innehållet ska finnas i 

verksamheten är att förskollärare gemensamt utvärderar samt analyserar undervisningen, att 

de har pedagogisk utvecklingstid. Utvecklingstiden ska bland annat innehålla 

                                                 
3
 Skollagen 2010:800. 
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kompetensutveckling – delta i fortbildning och studera aktuell forskning med mera. Tiden ska 

även innefatta uppföljning, utvärdering samt utveckling av den pedagogiska undervisningen 

och det bör utföras genom planering, dokumentation, reflektion, analys och för-/-efterarbeten. 

Men kraven slutar inte där, utan de ingår även andra arbetsuppgifter. Andra arbetsuppgifter är 

till exempel kontakt med kollegor och vårdnadshavare, mailbevakning, arbetsplatsträffar samt 

tillbudsrapportering (Lärarförbundet 2014). 

 

För att arbetet ska kunna utföras framgår det att förskollärare måste få tid samt förutsättningar 

för att klara av att ta sitt pedagogiska ansvar. Varje förskollärare behöver pedagogisk 

utvecklings tid, kollegialt med andra förskollärare samt individuellt. Förskollärare ansvarar 

för planerade pedagogiska aktiviteter och förhållningssättet i all verksamhet med barnen, de 

har ett pedagogiskt perspektiv på allt som görs ihop med barngruppen. Den pedagogiska 

utvecklingstiden ska genomsyra förskolans verksamhet, systematiskt samt kontinuerligt. 

Därför beskrivs vikten över att utvecklingstiden behöver schemaläggas, helst på olika sätt och 

flera gånger i veckan. Om det inte blir schemalagt kan upplevelsen bli att det finns tid för 

andra arbetsuppgifter, till exempel närvaro rapportering eller städa samt diska efter mellanmål 

(Lärarförbundet 2014). 

Litteraturöversikt 

Litteraturen som tas upp har vi valt för att de visar på hur storleken på barngruppen kan 

påverka det pedagogiska arbetet. Forskningen beskriver konsekvenserna av för stora 

barngrupper. Eftersom vårt syfte är att undersöka om förskollärare upplever att barngruppens 

storlek påverkar verksamheten, är det essentiellt att ha kunskap om vad andra forskare har 

kommit fram till. 

Det pedagogiska uppdraget 

Arbetet som förskollärare är ett komplext uppdrag, som består av att ge barn omsorg och 

bidra till deras utveckling samt lärande. Strävan är att förskolan ska vara en gemensam arena, 

där gruppen är viktig för barnens lärande. Ambitionen ska ses som väsentlig del av 

verksamheten, som är en integrerad del och det handlar om hur kommunikationen i 

verksamheten utspelar sig (Pramling Samuelsson, Wallerstedt och Pramling, 2014, s. 188).  

 

Enligt Wahlström (1993, s. 21) är det en pedagogs uppgift att bland annat generera en miljö i 

förskolans verksamhet som ger barn en inre trygghet. Wahlström förklarar vidare att som 

pedagog ska barn hjälpas till att bli hela människor, det är grunden. Författaren redogör för 

vilka de grundläggande uppgifterna är i det pedagogiska arbetet. Arbetsuppgifterna är 

socialisering, estetik, etik, förmågan att kunna tänka samt förmågan att tillägna sig nya 

kunskaper. Socialisering innebär att kunna fungera tillsammans med andra människor, estetik 

handlar om att se det goda med livet och finna det värt att leva, etiken går ut på att ta in och 

acceptera värdesystemen som existerar i samhället. Förmågan att kunna tänka gäller att klara 

av att se lösningar på problem samt att skapa egna och hävda sina egna åsikter. Förmågan att 

tillägna sig kunskaper innebär att inhämta kunskap genom nödvändiga verktygen, såsom läsa, 

skriva, tala samt lyssna. Wahlström beskriver att i pedagogisk verksamhet eftersträvas det ett 

arbetssätt samt en metod som uppfyller önskemål som att bistå barn hitta sin identitet, att en 

trygg arbetsmiljö förekommer med mera. Lärarens roll är även att bistå samt organisera 

kommunikationen i gruppen. Kultti (2014, s. 69) betonar vikten av förskollärares deltagande i 

aktiviteter mellan barn, det har visat sig vara central för vidareutvecklingen av lärande samt 

lek. 
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Betydelsen av barngruppens storlek i pedagogisk verksamhet 

Wahström (1993, ss. 25-26) presenterar en grundläggande tanke att trygghet upplevs lättare i 

en liten grupp. Då man bearbetar systematiskt övningar där individerna får stöd i sin 

identitetsutveckling. I en mindre grupp på fem till sju individer, är gruppen tillräckligt stor för 

att undvika överexponering av individerna, men ändå tillräckligt liten för att alla får möjlighet 

att bli hörda samt sedda (s. 31).  

 

Sverige är inte bara det land där storleken på barngrupper har ökat, utan denna fråga har blivit 

viktig och uppmärksammad i andra delar av världen. Men Sverige är det land där kvalitén på 

förskolan är hög, till skillnad mot andra länder. Därav blir kraven på förskollärarna höga. 

Förskollärare uttrycker en oro för att kvalitén blir svår att upprätthålla när barngrupperna är 

för stora. Kraven som rör den pedagogiska verksamheten har blivit mer omfattande och 

pressen på förskollärarna har därmed ökat. Det beskrivs att förskollärarna skulle kunna arbeta 

med läroplanens mål mer och ser större möjligheter för detta om det var mindre barngrupper 

(Pramling Samuelsson, Williams, Sheridan och Hellman, 2016, s. 444-446). 

 

Statistik från 2013 visar att barngrupperna då var i genomsnitt 16 barn. Det visar en stor 

ökning över de tio senaste åren då barngrupperna nu kan vara så stora som 26 barn. Williams, 

Sheridan och Pramling Samuelsson (2015, s. 262) beskriver också att barngrupperna ökat, på 

grund av att lösa föräldrarnas behov av förskoleplats. Sheridan, Williams och Pramling 

Samuelsson (2014, s. 381) förklarar att är 2014 var 87% av alla barn Sverige inskrivna i 

förskola. Dessa barn var mellan ett till fem år. Föräldrarna är i stort behov av förskoleplats 

men poängterar också att barngrupperna är för stora. Förskollärarna ska bemöta alla dessa 

behov som uppstår och samtidigt hålla en hög kvalité på verksamheten. Rätten till en 

förskoleplats ska ges inom några månader men eftersom barnantalet i förskolan har ökat 

resulterar det i att barngrupperna blir större (Pramling Samuelsson et. al., 2016, s. 444). 

 

Varje förskola har olika antal avdelningar. Det finns förskolor i Sverige som kan ha upp till 

åtta avdelningar och grupperna kan innefatta allt mellan elva till 26 barn (Sheridan et. al., 

2014, s. 381). Det finns ingen lag som styrker hur många individer en barngrupp ska innefatta. 

Det finns rekommendationer och sedan är det upp till högre politiska nivåer att bestämma 

(Pramling Samuelsson et. al., 2016, s. 444). Sheridan, Williams och Pramling Samuelsson 

(2014, s. 382) redogör för att antal barn i en barngrupp bör bestämmas i förhållande till hur 

många förskollärare det finns. Personalstyrkan bör vara det som avgör om fler barn ska 

tillkomma. 

 

Pramling Samuelsson, Williams, Sheridan och Hellman (2016, s. 446) beskriver en studie 

som genomfördes i USA, syftet var att få en överblick på hur barngrupperna såg ut där till 

skillnad från Sverige. Där kunde barngrupperna ha 27-30 barn men bara en förskollärare. Det 

beskrev hur en genomsnittlig barngrupp såg ut och forskarna räknade på att det skulle vara 15 

barn per vuxen. Enligt Skolverket i Sverige bör det vara 5,2 barn per vuxen. Statistik från 

2015 visar dock hur det skiljer sig mellan förskolor. 196 avdelningar granskades och där 

kunde man se att det lägsta antalet per vuxen var 4,4 barn
4
, se bilaga 3. Men trots att 

barngrupperna anses vara stora visar forskning att Sverige är det land som har lägst antal barn 

per vuxen. Andra länder föredrar samt vill utgå efter hur Sveriges ideala barngrupp bör se ut, 

15 barn och tre vuxna (Pramling Samuelsson et. al., 2016, s. 447, 449). 

                                                 
4
 Sveriges kommuner och Landsting, diagram, 2016. 
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Anpassningar av gruppens storlek till pedagogisk verksamhet 

Pramling Samuelsson, Sheridan och Williams (2015, s. 265) förklarar förskollärarnas syn på 

stora barngrupper och hur förskollärarna anser att de behöver arbeta, för att på bästa sätt 

strukturera den vardagliga verksamheten. Alla barn ska ha rätt till en trygg förskolemiljö och 

en bra förskoleverksamhet. För att kunna uppnå detta beskriver Kärrby (2001, s. 89) 

betydelsen av strukturen de vuxna skapar för barnen i förskolan. Förskollärare anser även att 

de behöver förändra arbetssättet så att verksamheten istället ska bli mer genomtänkt samt 

strukturerad, eftersom förskollärarna behöver arbeta mer utanför barngruppen med 

dokumentation och dylikt. Förskollärarnas åsikt är att barngrupperna bör delas upp i mindre 

grupper och det ska göras främst för att kunna möta barnen i den utsträckning som behövs 

samt för att varje barn ska få uppleva samma möjligheter och lärande. 

 

Pramling Samuelsson, Sheridan och Williams (2015, s. 265) redogör för förskollärare som har 

en åsikt om att förskolans uppdrag blir svårare att arbeta med och uppfylla när de inte har 

förutsättningarna för det. Barns inflytande och delaktighet, som är en viktig del i läroplanen, 

avtar när barngrupperna blir större. Resultatet blir att förskollärare gör egna och medvetna val 

om att inte arbeta utifrån läroplanen, utan de tar dagen som den kommer. 

 

Pramling Samuelsson, Williams, Sheridan och Hellman (2016, s. 446) redogör för betydelsen 

av att arbeta i mindre grupper. Arbetar man i mindre grupper anser de att varje enskilt barn få 

mer tid tillsammans med förskolläraren. De beskriver att det framförallt gynnar yngre barn 

samt de barn som är i behov av särskilt stöd. Utvecklingen för dessa barn är i synnerhet 

språket, som de anser i högsta grad som viktigast och att den blir mer hållbar. Sheridan, 

Williams och Pramling Samuelsson (2014, s. 382) belyser att det gynnar de allra minsta 

barnen när förskollärare arbetar i mindre grupper. Författarna beskriver att det finns forskning 

som visar att arbeta i mindre grupper höjer kvalitén i förskolan och främjar barns fortsatta 

lärande i skolan. Interaktionen mellan förskollärare och barn anser de blir stabilare samt 

tryggare. Förskollärare känner också att de kan vara mer professionella och stödjande i mötet 

med barn och vuxna, de är mindre stressade i sitt arbete och kan ägna mer tid åt barnen. 

 

Ellneby (1999, s. 15) beskriver vikten av att ge barn tid. För genom tid kan barn skapa 

starkare band med förskolläraren och en konsekvens av det blir att barn kan få känna den 

trygghet som läroplanen eftersträvar. Utan den tryggheten förklarar Ellneby att barn inte kan 

koncentrera sig och istället upplever att barn blir stressade. Författaren har en åsikt om att 

barn och stress inte ska förknippas med varandra, de ska inte höra ihop. Trots detta möter man 

allt mer otrygga samt stressade barn i förskolans verksamhet. Pramling Samuelsson m.fl. 

(2015, s. 265) redogör också betydelsen av att ge barn mer tid. De redogör för hur 

förskollärare känner att de inte kan ge alla barn utrymme och den enskilda tiden barn behöver 

för att utvecklas. Förskollärarna anser att storleken på barngruppen är avgörande för hur 

interaktionen mellan parterna utfaller. Forskning visar hur betydelsefullt det är när förskolan 

håller en bra standard och kvalité. Det gynnar både barn, föräldrar och samhället (Sheridan et. 

al., 2014, s. 383). 

Sammansättning av barngruppen 

Pramling Samuelsson, Wallerstedt och Pramling (2014, ss. 18-19) beskriver att som 

förskollärare brukar man sträva efter en ”fungerande barngrupp” samt stötta barn till att 

uppleva en delaktighet i gruppen. Storleken samt sammansättningen av barngruppen har 

relevans, men även lärarens funktion att stödja barn och kommunikationen inom gruppen. 

Författarna betonar att barn ska trivas, ha lekkamrater och känna en delaktighet i gruppens 

gemenskap. Det är alltid aktuellt och en betydelsefull förutsättning för barnens lärande. 
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Pramling Samuelsson, Williams och Sheridan (2015, s. 7) redogör för att det inte alltid är 

antalet barn i barngruppen som är avgörande för hur verksamheten utfaller, ibland handlar det 

istället om sammansättningen av barn. ”Det är mer avgörande vilka barn man har, än hur 

många”. Författarna har en åsikt om att det är svårt att ge de äldre barnen i en barngrupp den 

stimulans de behöver när det är många små barn i gruppen. ”De små barnen tar så mycket 

plats”, det förklaras att sammansättningen av barngruppen har betydelse för att ge alla barn 

utrymme för att utvecklas. 

 

Williams, Sheridan och Pramling Samuelsson (2000, ss. 91-92) beskriver att det finns 

argument för åldersblandade barngrupper. För och nackdelar tas upp, dock är det nackdelarna 

som väger tyngst. Författarna presenterar att åldersblandade grupper försummar främst 

barnens tal och läsförmåga. Detta på grund av att barn befinner sig i olika utvecklings faser 

beroende på ålder. Pramling Samuelsson, Sheridan och Williams (2015, ss. 266-267) tar 

också upp konsekvenserna med åldersblandade barngrupper. De beskriver att en ideal 

barngrupp för dem är en grupp med färre och jämnåriga barn. Detta för att författarna ser mer 

möjligheter till att kunna möta barn i deras lärande samt uppmärksamma det individuella 

barnet. De har en åsikt om att gruppen blir mer balanserad och att det kan skapas aktiviteter 

som främjar alla barn. Vidare anger de att det är svårt att arbeta med läroplanens intentioner. 

Kunskapsförmedlingen blir svår att förhålla sig till när det är olika åldrar i barngrupperna. 

 

Barn i samma ålder dras oftast till varandra, vilket kan skapa grupperingar i barngruppen och 

leda till exkludering av andra barn. Förskollärarna bedömer att nackdelarna resulterar i att 

arbetstrivsel försämras, för strukturen försvinner och förskollärarna kan inte arbeta under de 

förutsättningarna de skulle vilja (Williams et. al., 2000, ss. 91-92). Enligt Sheridan, Williams 

och Pramling Samuelsson (2014, s. 383) anser förskollärare att en barngrupp bör vara 

harmonisk och dynamisk. Arbetssättet bör vara organiserat och strukturerat för att ge alla barn 

likvärdig kunskap. Författarna redogör även för att det kan vara större barngrupper om de 

innefattar äldre barn. Eftersom äldre barn kan leka med varandra sam vara med självständiga 

på ett annat sätt, i motsats till yngre barn (s. 385). 

Förskolans lokaler 

Lokalerna där barnen vistas i är inte alltid genomtänkta eller skapta för större barngrupper. 

Det är något Pramling Samuelsson, Williams, Sheridan och Hellman (2016, s. 454) redogör 

för. När lokaler utformas ska de inrymma ett visst antal barn. Men med den stora ökningen av 

barn som blir inskrivna i förskolan ökar storleken på barngruppen. Lokalerna måste vara 

byggda utifrån hur många som ska vistas där. Förskollärare anser att barns vilja att lära sig 

hämmas om miljön inte är tillämpad till storleken på barngruppen. Barns välbefinnande är 

essentiellt och därav är det viktigt hur lokalerna är väl utformade. Enligt Pramling 

Samuelsson, Sheridan och Williams (2015, s. 265) är miljön viktig för barn och 

förskollärarnas välbefinnande. Forskarna redogör för att barnen samt förskollärarna upplever 

miljön som stressig när grupperna är för stora och lokalerna för små. ”Den fysiska miljön står 

inte alltid i paritet med antalet barn i barngruppen”, vilket betyder att utrymmet påverkar dem 

psykiskt och det i sin tur kan leda till ytterligare konsekvenser för den pedagogiska 

verksamheten. De förklarar vidare att: ”Miljön är en nyckelfaktor för att planera och 

genomföra aktiviteter”. För att miljön ska vara utmanande för alla barn som vistas där för att 

tillgodose varje barns behov och ge alla barn en möjlighet att utvecklas (Sheridan et. al., 2014, 

s. 383). 
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TEORETISK UTGÅNGSPUNKT 
Utifrån vårt valda undersökningsområde tar vi stöd i Bronfenbrenners utvecklingsekologi, 

vilket även andra forskare som undersökt samma ämne har tagit hjälp av denna teoretiska 

utgångspunkt. Bronfenbrenners teori knyter vi an till vårt undersökningsområde där 

organisationen av verksamheten, politiska ärenden, kompetens och resurser är några delar 

som påverkar storleken på barngruppen (Pramling Samuelsson, Williams, Sheridan, 2015, s. 

4). Vi har bedömt att Bronfenbrenners utvecklingsekologi finns med i mycket av den 

forskning och litteratur vi har valt att använda oss av. 

 

Bronfenbrenner menar på att människan utvecklas i samspel med sin omgivning, 

kommunikation samt interaktion mellan människor och sin miljö. Enligt Bronfenbrenner 

(1979, s. 165) finns det domäner utanför det vardagliga som är utvecklande, där får barnet 

vistas i ny miljö och får kontakt med andra barn och vuxna. Teorin är uppdelat i olika system 

som kallas exo, makro, meso, mikro och chronosystem. 

Bronfenbrenners system 

Makrosystem är de politiska och ekonomiska delen av verksamheten. Exosystem är miljöer 

där människan inte är i direkt kontakt med, men påverkas av ändå såsom riktlinjer och 

resursfördelning samt media. Mesosystem är den relation som skapas mellan olika närmiljöer. 

Mikrosystem är de mindre relationerna som vi har direkt kontakt med såsom arbetslaget, 

barnen eller förskolan, vilket är i individdelen. Chronosystem är vad alla systemen 

tillsammans kallas, det visar på hur beroende dessa system är av varandra. Även hur systemen 

kan skapa möjligheter att driva en utvecklande och lärorik verksamhet utifrån läroplanens 

syfte (Pramling Samuelsson, Sheridan, Williams, 2015, s. 4). Systemen kompletterar varandra 

och skapar en form av balans, det vill säga som en uppsättning av ryska dockor, där varje 

docka passar i den andra. I den innersta dockan börjar de mindre systemen som mikro och 

meso, sen stegvis blir det större och mer omfattande system (Bronfenbrenner, 1979, s. 3, 16). 

 

Pramling Samuelsson, Williams och Sheridan (2015, s. 4) förklarar att Bronfenbrenners 

systemteori handlar om interaktionen samt kommunikationen mellan människor, vilket är 

avgörande för lärandet. Teorin knyter samman politiska frågor, de pedagogiska målen, 

materiella resurser, kompetensen hos förskollärare samt hur förskollärare planerar och utför 

verksamheten för att möjligheter till barns lärande ska skapas, utifrån målen som framgår i 

förskolans läroplan. Läroplanmålen kan beskrivas på olika nivåer inom utbildningsområdet. 

Förskolans läroplan är ett statligt dokument, vars uppgift är styra verksamheten från statens 

sida. Men även för att verksamheten utformas så att det leder till att skapa de bästa 

förutsättningarna för barns utveckling samt lärande. 
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Modellen synliggör hur de skilda systemen samspelar och hur individen påverkas av de olika 
systemens utveckling (Phillips, 2011, s. 69). 

 

Chronosystemet visar hur förutsättningar förändras samt hur de olika delarna påverkar 

varandra, tillsammans uppstår en kontext där förskollärare och barn påverkar/påverkas, lär 

samt utvecklas. Det betyder att det är många samt varierande faktorer som har inflytande på 

de möjligheter och hinder som genereras för barns utveckling och lärande i verksamheten. 

Även vilka möjligheter förskollärare har för att kunna utöva en pedagogisk verksamhet, av 

hög kvalité och skapad efter läroplanens intentioner (Pramling Samuelsson et. al., 2015, s. 5). 
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METOD 
Syftet med vår undersökning är att ta reda om förskollärare upplever att barngruppens storlek 

påverkar verksamheten samt det pedagogiska arbetet, att få en djupare förståelse. För att 

samla material till undersökningen planerade vi att genomföra kvalitativa intervjuer med 

förskollärare. Intervjumetoden vi valde är fokusgruppintervjuer, då vi de hade en åsikt om att 

det kan bli intressanta och givande diskussioner sinsemellan förskollärarna. Anledningen till 

varför vi valde att använda oss av denna metod till empiriinsamlingen är för att vi bedömer 

ämnet som inte främmande eller känsligt för pedagogerna. Vi har en åsikt om att 

förskollärarna kan tala fritt kring vårt valda undersökningsområde. 

Fokusgruppsamtal 

Gruppintervjuer kan även kallas fokusgrupper. Det är ett exempel hur kvalitativ forskning kan 

genomföras. Det går till så att en mindre grupp människor samlas och diskuterar ett 

förbestämt ämne (Davidsson, 2007, s. 64). Bryman (2011, s. 447) förklarar att när man 

använder sig av fokusgrupper undersöker man inom ramen för kvalitativ forskning. Forskaren 

utformar en förhållandevis ostrukturerad situation, där deltagarnas åsikter samt synsätt 

framkommer. Detta för att man vill ta reda på deltagarnas uppfattningar utifrån det ämnet man 

undersöker. Fokusgrupper ger forskare en insikt i hur verkligheten ser ut enligt deltagarnas 

egna upplevelser. Bryman beskriver att meningsskapande sker i diskussioner samt sampel 

med andra (s. 449). Davidsson (2007, ss. 64-65) beskriver att fokusgruppsamtal kan vara 

uppstrukturerade på olika sätt, likt andra sorters intervjuer. Detta gruppsamtal kan vara allt 

från ostrukturerade till stark strukturerande. Den ostrukturerade varianten är den vanligaste 

vid just denna typ av intervju. De går ut på att deltagarna får diskutera fritt kring ämnet, och 

där en samtalsledare fungerar som moderator. Moderatorn – även kallad facilitator eller 

gruppledare – är den som leder samtalet, utan att vara styrande (Bryman 2001, s. 448). 

 

Enligt Davidsson (2007, s. 65) är det moderatorn som har valt ämnet, som ska diskuteras 

under gruppintervjun. Moderatorn styr även diskussionen genom att ibland införa nya 

aspekter. Som moderator kan man introducera ämnet på olika sätt. Bland annat kan man i 

förhand skicka ut ett stimulusmaterial till deltagarna, för att ge dem en chans att sätta sig in i 

ämnet som ska diskuteras. Davidsson förklarar också att man som moderator kan använda sig 

av en observatör. Observatörens uppgift är att fokusera på interaktionen mellan deltagarna, då 

detta kan vara svårt annars att se i efterhand under analysprocessen, vilket leder till att 

moderatorn kan koncentrera sig på samtalets innehålls samt hur innehållet tas upp. 

Vårt verkställande av metoden 

Syftet med fokusgruppintervjuen av förskollärare var att ta reda på deras uppfattningar samt 

upplevelser kring hur barngruppens storlek och hur det påverkar förskolans pedagogiska 

verksamhet. Vi valde att inte skicka ut något material eller diskussionsfrågorna innan då vi 

ansåg att ämnet inte är nytt för pedagogerna som vi valde att intervjua. Vi ansåg även att 

risken fanns att det kunde bli inrepeterade svar och vi var ute efter det spontana i 

diskussionen. För att samtalet skulle bli mer naturligt och för att vårt fokus skulle vara på 

samtalet valde vi att göra en ljudinspelning. Vi ansåg även att detta skulle underlätta vår 

analys av resultatet. Under fokusgruppsamtalet, tog en av oss rollen som moderator och den 

andra var observatören. 

 

Kihlström (2007, s. 48) förklarar att det är viktigt att ha i åtanke att undvika ledande frågor 

och undvika att styra intervjun. Det gäller även att bortse från sin egen förförståelse, för det är 

respondenteras föreställningar samt uppfattningar man är intresserad av. För att få just detta 
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bör man använda sig av så kallade ”öppna frågor”, vilket är frågor som har svag struktur och 

följdfrågorna formuleras efter respondentens svar (s. 49). Intervjufrågorna vi skapade samt 

använde oss av presenteras i bilaga 1. 

Att undersöka kvalitativt 

Kvalitativ forskning innebär att forskningen är mer betonad med ord, till skillnad från 

kvantitativ som är mer inriktad på siffror (Bryman, 2011, s. 340). Thurén (2007, s. 22) 

förklarar att genom kvalitativa metoder studeras särskilda tillfällen och resultat redovisas 

genom ord. Resultatet av en kvalitativ undersökning tolkas på olika sätt beroende på forskaren 

och att små detaljer samt enstaka händelser kan anses ha stor vikt (ss. 112-113). Vilket 

område man som forskare väljer att undersöka är ofta inspirerat av den förförståelse man har 

samt vilken bakgrund man kommer ifrån. Även resultatet blir influerat av egna minnen och 

känslor. Fejes och Thornberg (2015, s. 30) beskriver att när man fastställt fenomenet man som 

forskare vill studera är det dags att välja metod. Som forskare uppmuntras man att använda 

metoder som kan ger en djupare samt bredare förståelse för kontexten och fenomenet som 

studeras. 

Tillförlitlighet och kvalité 

Begreppet kvalité används för att beteckna en väl genomförd kvalitativ studie, som balanserar 

ett innovativt tänkande med en kritisk analys (Thornberg och Fejes, 2015, s. 259). När all 

form av forskningen genomförs, är det ett krav att den är utförd samt presenterad på ett sätt 

som ger uttryck för en hög kvalité och att den visar på god kompetens (s. 256). Validitet är ett 

begrepp som kommer ifrån den kvantitativa forskningstraditionen och det används för att 

beskriva kvalité. Det har anammats av de forskare som ägna sig åt kvalitativ forskning, men 

brukar benämnas som giltighet. Begreppet hänvisar till i vilken utsträckning metoderna samt 

forskningen utförts, för att verkligen undersöka studiens syfte (s. 258). För forskningen ska 

utstråla hög kvalité beskriver Thornberg och Fejes (ss. 257-258) kritiska frågor man bör ställa 

sig själv som forskare i genomförandet av studien. Frågorna används för att besvara på hur 

trovärdigt resultatet är, i följd av datainsamlingsmetod och analysering. När läsaren eller 

åhöraren reagerar samt uttrycker att hen har fått en utvecklad förståelse visar det på att den 

kvalitativa forskningen är av hög kvalité (Corbin & Strauss 2008 se Thorberg & Fejes 2015, s. 

259). Forskning som fångar läsaren att vilja läsa mer samt tänka, bidrar med kännedom och 

har en kritisk samt kreativ analys tydligt grundat i data, är några kriterier på en studie av hög 

kvalité. 

 

Ovan har redovisats vilka kriterier en undersökning ska uppfylla för att studien ska ses som 

tillförlitlig. Vår studie tillfredsställer inte de kriterierna, för att vi endast undersökt en förskola 

och dess förskollärare uppfattningar om barngruppens storlek, i deras verksamhet. Det går 

inte att generalisera vår undersökning till alla förskolor i Sverige. Slutsatserna utifrån vår 

studie kan bara tillämpas på förskolan vi undersökt. Däremot kanske andra förskollärare som 

läser studien känna igen sig i vad förskollärare i den här studien uttrycker under 

fokusgruppintervjun. Men eftersom vi valde att endast undersöka en förskola med dess 

berörda förskollärare har vi kunnat gå in och få en djupare förståelse. Vi kunde skaffa oss 

kunskap om deras upplevelser gällande barngruppens storlek, vilket ger det en högre kvalité 

på studien då den ökar kännedomen för hur barngruppens storlek kan påverka det 

pedagogiska arbetet i förskolan. Vi skrapar inte bara på ytan, som kan bli risken vid att 

använda sig av enkät-metoden till exempel, då man använder sig av ett större antal förskolor 

samt förskollärare, vilket kan leda till att man får en mer ytligare förståelse. 
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Urval 

Bryman (2011, s. 350) förklarar att när man gör en kvalitativ forskning använder man sig av 

målstyrda urval. Det går ut på att välja ut individer, organisationer, avdelningar med mera 

utifrån studiens syfte. Urvalet avgörs efter forskarens önskan att ta hjälp av personer som är 

relevanta för undersökningen (s. 434). Det beskrivs även att urvalets storlek kan stödja 

slutsatserna (s. 437). En annan aspekt man måste ta ställning till är hur många deltagare som 

man vill använda sig av vid gruppintervjuen. Rekommenderad storlek är fyra till sex personer 

(Davidsson, 2007, s. 66). 

 

Förskolan vi har valt till vår undersökning består av fyra stycken avdelningar och genom 

tidigare erfarenheter har vi kännedom om denna förskola. I vår gruppintervju ville vi ha med 

en från varje avdelning. Detta för att de kommer från olika arbetslag och vi anser att det är en 

fördel för vår undersökning. Då de arbetar på olika avdelningar med varierande storlekar på 

barngrupperna samt annorlunda sätt att arbeta med det. Anledningen till varför vi valde en 

tidigare VFU placering var för att det kan vara lättare för deltagarna att diskutera och tala fritt 

när en av intervjuarna var ett bekant ansikte. Vi har valt att ge de deltagande förskollärarna 

fiktiva namn för att bevara deras anonymitet samt för att det ska bli underlätta att presentera 

resultatet av undersökningen. Dessa namn är Anna, Jenny och Sofie. Förskollärarna vi 

genomförde fokusgruppintervjuen med är i olika åldrar samt har arbetat olika länge som 

förskollärare. Anna är i 20-årsåldern och har arbetat i tre år, Jenny är i 40-årsåldern och har 

arbetat i två år, Sofie är i 50-årsåldern och har arbetat i 31 år. 

Genomförande 

Enligt vår plan skulle intervjun inte ta mer än en timma, för att det skulle fungera i förskolans 

verksamhet. Vi samlades på förmiddagen på förskolan, i kontoret som finns där. Vi satt vid ett 

rektangulärt bord där två stycken förskollärare satt på ena sida, den tredje satt mittemot på 

andra långsidan, vi studenter satt bredvid varandra på ena kortsidan, riktade mot 

förskollärarna. Ljudinspelningen skedde på en av oss studenters telefon, som var placerad på 

bordet. En av oss studenter tog rollen som samtalsledare då denna student hade mer 

kännedom om förskolan. Innan samtalet valde vi att inte skicka ut diskussionsfrågorna i 

förväg. Vår upplevelse var att det blev ett samtal, inte ett förhör med inrepeterade svar. Den 

andre tog rollen som observatör, vars uppgift var att följa interaktionen mellan deltagande 

förskollärare. 

 

Innan gruppintervjun har vi förbestämt att vara passiva under samtalets gång, då vårt 

önskemål var att ta reda på förskollärarnas åsikter samt upplevelser om barngruppens storlek. 

Vi ville inte ge förskollärarna några svar eller att vår egen förförståelse gällande ämnet skulle 

ha inflytande på dem. Det här var svårt att genomföra då vi har en egen åsikt om 

barngruppernas storlek. Vi båda studenter var delaktiga i diskussionen då det var svårt att 

hålla sig helt passiv i en mindre diskussionsgrupp. Diskussionen flöt på bra och det var en 

lättsam stämning. Trots stämningen som var under samtalet låg fokusen på 

diskussionsfrågorna. Diskussionsfrågorna utformades till att vara öppna, för att själva frågan 

inte skulle leda in förskollärarna på ett förbestämt svar. Vi anser att samtalet var en blandning 

av strukturerat samt ostrukturerat. Strukturerat då vi hade våra diskussionsfrågor att följa och 

frågorna skulle ge oss underlag för att svara på syftet med vår undersökning. Ostrukturerat för 

att det var en avslappnad och skämtsam stämning i intervjun samt att svaren vi fick på en viss 

diskussionsfråga, kunde vara svar på flera frågor. Under samtalet gång noterade vi att 

förskolläraren Sofie hade mycket erfarenhet samt att säga om området. Om Anna eller Jenny 

började prata om något, tog Sofie väldigt lätt över. De fick komma till tals men Sofie fortsatte 

och la nästan ord i munnen på de andra två. Vi har en åsikt om att detta förmodligen inte var 
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med mening, men att Sofie har lätt för att prata samt är engagerad. Trots det här ansåg vi att 

de blev en god diskussion som var givande samt gav ett bra underlag för vår studie. 

Etiska ställningstaganden 

Inför utförandet av gruppintervjun lämnade vi ut ett missivbrev (se bilaga 2) där varje enskild 

förskollärare fick skriva på om de ville delta eller inte. Ett missivbrev bör alltid lämnas ut 

innan man kan genomföra en intervju, detta för att ta hänsyn till de forskningsetiska 

principerna. Bryman (2011, s. 132) redogör för de fyra olika forskningsetiska principer: 

Informationskravet är det första där forskaren ska informera alla inblandade om alla moment 

som ingår i intervjun samt syftet. Samtyckeskravet beskriver att deltagandet är frivilligt att de 

själva får avgöra om de vill vara med eller inte. Om någon är minderårig krävs föräldrarnas 

samtycke. Konfidentialitetskravet beskriver att all data som samlas in är konfidentiell. Alla 

namn ska vara fiktiva, även så för förskolan, för att bibehålla deras integritet. Nyttjandekravet 

handlar om att material som samlas in enbart ska användas till undersökningsområdet i 

ändamål till att besvara syftet. 

 

För att tillgodose de forskningsetiska kraven utifrån ett kvalitativt perspektiv informerade vi 

de utvalda pedagogerna om studiens syfte, de fick ta ett beslut om de ville medverka eller 

inte. I anteckningarna till datainsamlingen skrevs inga namn på varken pedagoger, barn eller 

förskola. Vi noterade med siffror eller bokstäver för att bevara deras anonymitet. Den data vi 

samlade in kommer inte används i något annat syfte än för denna studie vi genomfört. Detta i 

enlighet med vad Bryman (2011, ss. 131-132) beskriver. 

 

Innan fokusgruppintervjuen började frågade vi om medgivande av deltagarna för att få göra 

en ljudinspelning. Vi informerade om att inspelningen kommer endast att användas för denna 

undersökning samt att vi är dem enda som avlyssnat denna inspelning. Även att inspelningen 

kommer raderas efter undersökning är färdig. 

Analys 

När vi analyserat vår empiriinsamling har vi avlyssnat av vår ljudinspelning och antecknat 

ned de vi fick som svar på diskussionsfrågorna. Sedan skapade vi rubriker utifrån 

diskussionsfrågorna och sorterade in svaren från förskollärarna under rubrikerna. 

 

Bartley
5
 förklarade på sin föreläsning om kvalitativ dataanalys, att det är en process där man 

systematiskt undersöker sitt datamaterial för att komma fram till ett resultat. Att man som 

forskare organiserar den insamlade data genom att bryta ner den till enheter, avkoda den för 

att sedan sammanställa och dra slutsatser. Man söker efter mönster samt likheter och 

skillnader. Bartley förklarar vidare att det handlar om att göra materialet mer handterbart, 

vilket även Bogdan och Biklen redogör för (2007, se Fejes och Thornberg 2015, s. 34-35). 

  

                                                 
5
 Kristina Bartley. Kvalitativ dataanalys. Högskolan i Borås. 2017-05-08. 
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RESULTAT 
Resultatdelen av denna undersökning beskriver hur pedagogerna anser att barngruppens 

storlek påverkar hela verksamheten i förskolan och vilka faktorer som gör intryck på 

barngruppens storlek. Förskollärarna belyste även vilka konsekvenser de upplever att 

barngruppens storlek har samt vilka strategier de använder för att hantera omständigheterna. 

Samtliga förskollärare hade en gemensam uppfattning om att barngrupperna i förskolan är för 

stora, speciellt i relation till den personaltätheten som är. De hade en åsikt om att anställa mer 

personal är lättare än att försöka minska barngrupperna. Förskollärarna uttryckte också att det 

är en självklarhet att storleken på barngruppen gör intryck på hela förskolans verksamhet. 

Barngruppen 

Förskolan består av fyra stycken avdelningar med ett genomsnitt av tre stycken pedagoger på 

varje avdelning, både förskollärare samt barnskötare. Sofie arbetar på 

mellanbarnsavdelningen, med barn i fyra till fem årsåldern där arbetar 2,9 pedagoger på 22 

stycken barn. Hon beskrev att det är intensivt, ett högre barntryck, på samma antal pedagoger. 

Anna önskar att storleken på barngruppen ska utgå ifrån hur personalstyrkan ser ut. Idealet för 

dem hade varit tolv stycken barn på småbarnsavdelningarna och 15-16 barn på mellan-och 

stora avdelningarna. 

 

Anna arbetar på en av förskolans småbarnsavdelningar, där är det 16 stycken barn inskrivna, i 

åldern två till tre år. Hon beskriver att nästan varje dag är det ett högt tryck med många barn. 

För även om det är barn som går hem tidigt, tillkommer det andra barn i utbyte, då de har 

föräldrar som är skiftarbetare.  

Konsekvenser av för stora barngrupper i den pedagogiska 
verksamheten 

Förskollärarna lyfte fram att de finns olika konsekvenserna som barngruppens storlek utgör. 

Anna beskriver: 

 

 På småbarn är det mycket rutiner, att de ska ta på sig, de är blöjbyten, barn 

som ska gå på toaletten och de blir inte så mycket att de får vara självständiga 

för de hinner man inte. De är någon som ska på rast eller någon som slutar för 

dagen, så man bara slänger på dem overallen för att få ut dem. Den stressen 

man känner.  

Konsekvenser för barnen 

Anna påpekar att det är en helt annan barngrupp när det är mindre antal barn, att de är lugnare 

och kan leka på ett annat sätt. Sofie förklarar att när det är lov-veckor märker hon en stor 

skillnad. Det är en lugnare stämning och barnen lekar med sådant de inte brukar leka med, att 

det blir en helt annan sorts lek. Hon menar att det inte bara blir ett gap och spring, utan en 

riktig lek samt ett lugn hos barnen. Hon anser att man då hinner vara med barnen på ett annat 

sätt. 

 

Hon förklarar vidare att det är intensivt och uppstår mycket konflikter. Anna har även en åsikt 

om att man inte kan se alla barn som man skulle vilja eller som de behöver. Hon upplever att 

man behöver sitta med barnen hela tiden, men tiden för det inte alltid finns. Anna delger att 

det oftast är samma antal barn under hela dagen. Några barn brukar gå hem efter lunchen, 

men då tillkommer det andra barn istället. En personal går hem för dagen klockan ett, vilket 
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leder till att de är en mindre personal till samma antal barn. Anna anser att det är svårt att 

enbart vara två personal till så många barn. 

 

Jenny, som arbetar med de äldsta barnen, har en åsikt om att barnen lyssnar mindre i stora 

grupper. Barnen får aldrig en chans att landa och få ett lugn, vilket gör att de får svårt att 

koncentrera sig på någonting. Anna konstaterar: 

 

 Det är som att ha syskon runt sig hela tiden. Vissa barn är här från klockan 

sex på morgonen till klockan fem på eftermiddagen. Det är som att ha 15 

stycken syskon på sig hela tiden. 

 

Sofie beskriver att konflikter uppstår lättare när det är för många barn, det blir oroligt i 

gruppen och att det är svårt att ha en bra överblick. Även hon märker att koncentrationen hos 

barn påverkas av barngruppens storlek: 

 

 Det märks när vi har samling till exempel, är det många är det klart att det 

är alltid någon som ska pilla på någon annan och då drar de iväg. Det 

blir ingen koncentration. Men om man hade suttit där själv med sju stycken, 

då blir det en helt annan sak. Idag hade jag tio stycken, det är okej men det 

är några nya där som ska utmärka sig och de är klart att de får igång 

barngruppen också. Det är många. Men har jag sju stycken då blir det en 

dialog man kan ha. 

 

Jennys upplevelse av storsamlingar är att det alltid är något barn som far runt och inte kan 

koncentrera sig, vilket i sin tur påverkar koncentrationen hos dem andra. Hon anser att det blir 

en ökad oro i gruppen och mer ”stim och stoj”, om barngruppen är stor, enligt hennes 

personliga riktlinjer. 

Konsekvenser för pedagogerna 

Varje förskollärare har ett visst antal barn de har ett extra ansvar över. Ansvaret innebär att de 

ska följa, dokumentera samt vidareutveckla barnens lärande. Jenny beskriver: 

 

 För som det är nu så har jag nio stycken ansvarsbarn och då ska man 

hinna se alla individuellt också. När de går olika tider och alla är inte här 

samtidigt. Hela tiden gäller det att tänka på vad är det jag ska ha med i 

Pluttra och vad just det här barnet har lärt sig, hur hen utvecklas. Det är en 

press att det på sig, när det är så många. 

 

Hon upplever att det är svårt att hinna med det arbetet som är deras uppdrag: 

 

Mitt i alltihopa har vi läroplanens mål att tänka på hela tiden. Man väljer 

inte bort läroplanen men ibland kanske man väljer bort dem jobbigaste 

delarna. Som till exempel naturvetenskap, det är mycket mer planering, som 

man inte hinner göra. Men man försöker ändå få med allt i läroplanen. 

 

Sofie lyfter fram att hon får känslan av att inte se alla barn, vilket i sin tur påverkar 

vårdnadshavarkontakten. Vid hämtning vill Sofie kunna berätta specifika händelser om varje 

barn, men tyvärr blir det inte alltid så. Oftast blir det allmänt om vad hela barngruppen har 

gjort den dagen. För ibland kan hon endast ha sett att det barnet är där, men inte sett mer exakt 

vad det barnet har gjort den dagen. 
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Sådana situationer leder till en inre stress hos Sofie, enligt henne själv. Det leder också till en 

rädsla att förskollärarna inte kan tillgodose barnens behov, att kunna utmana dem samt 

erbjuda utvecklingsmöjligheter. Förskollärarna uttryckte att det är svårt att se till alla barn. 

Jenny beskriver att om ett barn är i behov av särskilt stöd, blir det oftast på bekostnad av de 

andra barnens tid. Hon betonar att dilemmat ligger i att vara med barnen, för det är barnen 

personalen i första hand är där för. Istället för att i utbyte göra dokumentationer och annat 

administrativt arbete. Sofie konstaterar att det är i förskolan grunden läggs, för hur det 

kommer bli sen. Det är en gemensam uppfattning att det är självklart att barngruppens storlek 

påverkar helheten, både hemma, skolgången och framtiden. 

 

Andra aspekter som förskollärarna känner påverkar verksamheten är bristen på tid, att de inte 

har tillräckligt med tid för det administrativa arbetet eller tillräckligt med tid för barnen. De 

beskriver det som en ond cirkel och att det alltid är något som blir lidande, för de hinner inte 

med allt. Anna betonar att de är en stressfaktor, att aldrig känna sig tillräcklig och/eller inte 

kunna uppleva sig som ledig. 

 

Sofie belyser även att personalen blir stressad av ett högt antal barn. Hon förklarar att barnen 

känner av när de vuxna är stressade och det även märkts tydligt att barnen blir påverkade av 

det. Anna beskriver att storleken på barngruppen kan påverka det professionella förhållandet 

mellan kolleger. Stressen som oftast blir en följd av ett högt barnantal gör intryck på 

samarbetet, som är essentiellt för verksamheten. 

Strategier för att hantera utmaningar 

För att lösa det höga barntrycket samtliga förskollärare upplever, har de fått godkännande av 

förskolechefen att ringa in vikarie, för den pedagogen som går hem tidigt. De förklarar att det 

har varit en lättnad att kunna vara samma antal personal under hela dagen.  

 

Det administrativa arbetet tar upp mycket tid men det har de löst genom att arbeta med det när 

de är i barngrupp. Förskollärarna anser det är den enda lösningen då det inte finns mer avsatt 

tid för enskild planering. De förklarar att verksamheten hänger på planeringen men det finns 

inte tillräckligt med planeringstid utanför barngruppen. Alla förskollärare under intervjun 

arbetar administrativt i verksamheten, utanför planeringstiden, för att hinna med. Ibland 

funkar det, ibland får de ta med arbetet hem istället och göra klart det. Sofie förklarar:  

  

 Pluttrar jag inte när jag är i barngrupp skulle jag aldrig ha en chans att hinna 

med det.  

 

Förskolläraren Jenny har en tanke om att strukturen måste förändras, att de måste vara mer 

med barnen än vad de i nuläget är. Det har de uppnått genom att dela upp barngruppen i 

mindre grupper, för att kunna tillbringa mer tid till varje enskilt barn. Hon förklarar även 

värdet i att tänka igenom vilka barn som placeras i samma grupp. De barn som oftast kan 

skapa konflikter brukar de inte sätta tillsammans, utan istället separerar förskollärarna de 

barnen till olika grupper. En till fördel med att tänka igenom sammansättningen av en grupp 

är att det ger barnen en möjlighet att leka med andra barn, som de inte alltid brukar leka med. 

Det kan bli en helt annan sorts lek. Jenny har även en annan åsikt om varför det är en fördel 

att dela på gruppen:  

 

 Att dela in barnen i grupper, för att då känner man att man hinner med 

individen på ett bättre sätt. Sen får man även tänka på vilken 
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gruppsammansättning, vilka barn är det bäst att ha i olika grupper. Det handlar 

mycket om gruppkonstellationen hela tiden. 

  

På de äldsta barnens avdelning brukar hälften av barnen gå ut efter frukosten. Efter en viss tid 

skiftar de, barnen som var inne går ut och de som var ute går in. Hur de delar på gruppen 

beror på vilka barn som är där den dagen. Jenny förklarar: 

 

De stora barnen har så mycket energi och det är då bra att gå ut så de får 

rasa av sig den energin. De får de inte alltid och då blir det stökigt när man 

är inne. 

Ramfaktorers betydelse 

Syftet med vår studie var att studera barngruppens storlek och dess betydelse för den 

pedagogiska verksamheten Studien visar att även om pedagogerna uttrycker en tydlig 

professionell ambition så är det en rad andra faktorer som sätter ramar för förändring och 

utveckling, till exempel politiska beslut och lokaler.  

 

När storleken på barngruppen ska bestämmas är Sofies uppfattning att det handlar om pengar, 

den kommunala budgeten som finns.  Jenny betonar att de blir tilldelade barn och sedan får de 

förhålla sig till det samt försöka göra det bästa utav det, vilket Anna och Sofie styrker. 

Förskollärarna förklarar att det som bestäms högst upp i regeringen är det som gäller. Deras 

förskolechef har påpekat att förskolan inte är fullbelagd än. På den småbarnsavdelningen med 

de allra yngsta barnen, ett till tvååringar, är de elva stycken barn inskrivna. Men chefen har 

uttryckt att avdelningen är fullbelagd när 14 stycken barn är inskrivna. Men Sofie undrar om 

chefen kan hålla antalet på 14 stycken barn, när det kommer påtryckningar utifrån. Då även 

förskolechefer har press på sig som ekonomin, att inte överskrida den erhållna budgeten. 

 

När det gäller förskolans lokaler uttrycker Jenny att de har tillräckligt stora lokaler för att 

kunna sprida ut barnen, men de har dåligt översikt, det blir lätt spring och stökig stämning. 

Sofie beskriver likvärdigt, att de kan sprida ut sig men har sämre översikt och på grund av 

personalstyrkan kan det inte fördela ut sig på avdelningen för att ”täcka” hela barngruppen. 

Anna däremot beskriver att utformandet av deras avdelning ger dem en bra översikt men det 

är små ytor och känns trångt. Hon anser: 

 

 När vi delar barngruppen och har kanske sju stycken inne, då är det perfekt. 

Men när det är dubbla antalet så är det trångt och barnen är på varandra. 

 

Anna förklarar att deras förskola är den enda som finns i området och därav placeras alla barn 

i just deras förskola. Det finns ingen annan stans att placera dem. Samtliga förskollärare har 

uppmärksammat att det blir trängre för alla att vistas i lokalerna. Det har tillkommit fler barn 

än vad det egentligen får plats. Inne i staden kan barn fördelas ut på de olika förskolorna som 

finns där eftersom det är ett större utbud på förskolor. Förskollärarna har en tanke om att det 

inte är lika högt barntryck där eftersom det finns fler förskolor. 

 

Sofie beskriver att deras arbete är inte endast är med barnen, utan det ska dokumenteras och 

Pluttras
6
, skicka ut information och så vidare. De ska ha sin förtroendetid, enskild 

planeringstid, till detta men hon känner att den tiden inte räcker. Hon beskriver också att hon 

inte vet hur mycket sådan tid hon har men hon tror det är 30 minuter i veckan. Sammanlagt 

                                                 
6
 Pluttra är en digital plattform och är ett dokumentationsverktyg. 
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har det 1,5 timme planeringstid i veckan, 30 minuter går till APT
7
 och en timme planering. 

Men i den tiden ska det bland annat ingå föräldramöten och utvecklingssamtal. Så personalen 

räknar med att de har 30 minuter i veckan till egen planering. Sofie förklarade att de nästan 

alltid planerar mer än den tiden de har avsatt för planering:  

 

 Hela verksamheten ska det Pluttras om. Inte bara det utan, det ska läsas 

mail, det ska svaras på mail, planera verksamheten, det är hur mycket som 

helst. 

 

På skämt föreslår Anna att alla förskolor skulle göra uppror och gå i strejk, för att få 

regeringen att lyssna på de som faktiskt arbetar i verksamheten. Sofie nämner att Sverige 

skulle stanna på grund av en strejk, för förskolan har alla barn. De då som har barn, oavsett 

yrke, kan in princip inte arbeta. En följd av detta blir att regeringen skulle upptäcka att dagens 

situation i förskolans verksamhet inte är hållbar. 

Sammanfattning 

Genom den här studien med gruppintervju av förskollärare upptäcktes det att stora 

barngrupper har negativa konsekvenser på både barn och pedagoger. Utmaningarna en stor 

barngrupp ger försöker pedagogerna hantera på olika sätt. 

 

Pedagogerna upplever flera dilemman relaterade till storleken på barngruppen; 

- Å ena sidan har den svenska förskolan hög kvalité och goda resurser internationellt 

sett, å andra sidan upplever pedagogerna i studien att de höga kraven på professionellt 

förhållningssätt idag är svåra att uppnå. 

- Å ena sidan vill pedagogerna ge tydlig och konkret information till vårdnadshavare, å 

andra sidan gör stora barngrupper och därmed minskad aktiv närvaro tillsammans med 

enskilda barn att den blir bristfällig. 

- Å ena sidan är pedagogerna medvetna om sitt professionella ansvar utifrån gällande 

styrdokument, å andra sidan är deras upplevelse att ekonomi snarare än krav på 

pedagogisk kvalitet styr verksamheten. 

 

 

 

  

                                                 
7
 Arbetsplatsträff. 
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DISKUSSION 
I följande del kommer undersökningens resultat diskuteras i relation till litteratur samt 

forskning som tagits upp tidigare i bakgrunden. Även metoden kommer diskuters, fördelar 

samt nackdelar med just fokusgruppsamtal som empiriinsamlingsmetod och hur det gick för 

oss att använda metoden. 

Resultatdiskussion 

I analysen av resultatet framträdde det olika teman i de svaren vi fick ifrån förskollärarna. 

Dessa kategorier av svar presenteras i kommande del. 

Barngrupperna och personaltätheten 

Redan i början av fokusgruppssamtalet fick vi ett uttalande om att barngrupperna är för stora, 

i relation till personaltätheten som är på förskolan. Sheridan, Williams och Pramling 

Samuelsson (2014, s. 382) har en åsikt om att det är personalstyrkan som ska avgöra hur 

många individer en barngrupp ska innefatta. Men så var inte fallet på förskolan där vi 

genomförde vår gruppintervju. Där blir de tilldelade ett visst antal barn och förskollärarna får 

förhålla sig till det. Det vi diskuterade under gruppintervjun var att politikerna för det mesta 

uttalar sig om att det finns en budget de måste förhålla sig till, när det gäller barnantalet i 

förskolan. Det är ekonomin som styr och de kan inte anställa mer personal, även om det 

behövs. Det här dilemmat faller under Bronfenbrenners makrosystem, som är det största 

systemet i Bronfenbrenners systemteori (Bronfenbrenner, 1979, ss. 8-9). Makrosystemet är 

det som individen inte kan påverka, men det påverkar individen (s. 9). Barn behöver och har 

rätt till en förskoleplats inom några månader, de måste erbjudas även om det resulterar till att 

barngruppen blir för stor (Pramling Samuelsson et. al., 2016, s. 444). Vi förstår att alla barn 

ska ha rätt till en förskoleplats. Men vi anser att det måste finnas ett stopp på hur många barn 

som blir inskrivna på en förskola, det går inte att bara forcera in barn och hoppas att 

verksamheten håller ihop. 

Konsekvenser som påverkar verksamheten 

Förskollärarna beskrev under intervjun de konsekvenser som blir av att barngrupperna är för 

stora. Det uppstår konflikter, koncentrationen drabbas, de har inte tillräckligt tid med barnen 

eller tid till planering och de kan inte arbeta fullt ut med förskolans uppdrag, vilket läroplanen 

kräver. Det diskuterades att personalen känner sig otillräckliga, att de inte kan uppfylla det 

uppdraget de har som förskollärare. Pramling Samuelsson, Sheridan och Williams (2015, s. 

265) beskriver att förskollärare hävdar att förskolans uppdrag blir svårt att uppfylla om det 

inte finns förutsättningar för det. Vi ser att både forskning och fokusgruppen likvärdiga i detta 

ämne. Vi har en åsikt om att konsekvenserna är återkommande, det är inte bara förskollärarna 

som medverkade under intervjun som anser detta. Utan all forskning som vi har tagit stöd av i 

vår studie uppvisar att verksamheten blir drabbad när barngrupperna är för stora. Anledningen 

till att konsekvenserna är återkommande tror vi är för att det inte blir någon förändring i 

Bronfenbrenners chronosystem. Alla systemen är beroende av varandra och ändras ingenting 

fortsätter förskolans verksamhet på som vanligt. 

 

Enligt vår åsikt har förskolan en oerhört viktig roll i dagens samhälle. Under 

fokusgruppsamtalet diskuterades det att förskollärare är ett av de viktigaste yrken, eftersom 

vårdnadshavarna som arbetar är i behov av barnomsorg. Williams, Sheridan och Pramling 

Samuelsson (2015, s. 262) påpekar att barngrupperna har ökat för att lösa vårdnadshavarens 

behov av förskoleplats. Alla barn har rätt till en förskoleplats, men vi anser att blir inte 

verksamheten mer hållbar kommer förskolorna stanna upp och eventuellt stängas. Vi har 
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upplevt att konsekvenser som uppstår drabbar förskollärarna och de blir alltmer pressade samt 

stressade. Det gör i sin tur intryck på relationen mellan kollegor och tillslut kan det vara så att 

förskollärare inte orkar arbeta. Verksamheten i förskolan behöver vara hållbar. Dock upplever 

vi att dagens förskoleverksamhet inte är det och vi ser att ämnet i denna studie blir alltmer 

aktuellt. 

Krav, planering och dokumentation i verksamheten 

Resultatet visar på att förskollärarna inte har den tiden de behöver för att arbeta fullt ut med 

det administrativa arbetet, som innefattar alla delar av läroplanen, dokumentering och 

planering. Förskollärarna diskuterade att de mer avancerade bitarna som finns i läroplanen 

avvaktar förskollärarna med, för det kräver mer planering och dokumentering inför samt efter 

genomförandet av momentet. Även vi har upplevt att förskollärare ibland väljer bort att arbeta 

med vissa delar av läroplanen. Förskollärarna berättade hur de saknar tiden att planera 

utförandet, dokumentationen samt uppföljningen. Men vi ser fler möjligheter till att 

förskolans uppdrag blir utfört om barngrupperna blir mindre. Det skapas då större chanser, 

förutsättningar samt tid för arbetet med läroplanen. Det här är något som Sheridan, Williams 

och Pramling Samuelsson (2014, s. 382) redogör för, att om barngrupperna blir mindre höjs 

kvalitén i förskolan. Eftersom förskolläraren har mer tid att arbeta med planering, läroplanen 

och dokumentation. 

 

Förskollärarna förklarade under intervjun att de har för lite tid till det administrativa arbetet.  

De beskrev att tidsbristen de upplever, leder till att andra delar av verksamheten påverkas. Vi 

upplever att det framförallt är barnen som blir drabbade av tidsbristen förskollärarna beskrev. 

Vi hävdar att allt lärande som sker med barnen bör vara genomtänkt och strukturerat. Men det 

är inte möjligt om tiden till planering inte finns. Det är något Sheridan, Williams och 

Pramling Samuelsson (2014, s. 383) redogör för, hur betydelsefullt det är att ha mer tid till att 

upprätthålla verksamhetens kvalité. Barnen får mer möjligheter till lärande samt utveckling 

om arbetet är genomtänkt. De kraven som finns på verksamheten samt förskollärarna, som är 

att upprätthålla god kvalité i förskolan kommer ifrån högre myndigheter, regeringens 

utbildningsdepartement. Det infaller åter igen under Bronfenbrenners makrosystem, vilket är 

den ekonomiska samt politiska delen av chronosystemet (Bronfenbrenner, 1979, s. 9). 

 

Förskollärarna förklarade att det administrativa tar upp mycket av deras tid, att planera och 

dokumentera verksamheten, vilket även Pramling Samuelsson, Williams, Sheridan och 

Hellman (2016, ss. 444-446) lyfter fram, att de ställs mer krav på den pedagogiska 

verksamheten. Kraven har blivit högre, vilket leder till att pressen ökar. Förskollärarna anser 

att det administrativa tar tid ifrån barnen, men det är barnen som egentligen ska få all tid. 

Förskolan är till för just barnen och det är därför man som förskollärare arbetar i förskolan, 

vilket samtliga förskollärarna konstaterade under gruppintervjun. Kärrby (2001, s. 89) lyfter 

fram att arbetet utanför barngruppen tar mycket tid. Men att det är nödvändigt för att 

verksamheten ska bli strukturerad och genomtänkt. Vi förstår att verksamheten innefattar 

administrativt arbete, men vi tycker inte det ska påverka tiden med barnen, vilket barnen har 

rätt till. Under utbildningens VFU-perioder har vi uppmärksammat att barn ofta hamnar i 

kläm för att det administrativa tar upp tid. Vi höll med förskollärarna under intervjun att 

förskolan är till för barnen, det är därför vi är där. Vi har en åsikt om att det som inte rör den 

pedagogiska verksamheten ska vara för sig, vilket kan leda till att barn får den tid de behöver 

med förskollärare. 

 

Mikrosystemet innefattar förskolan samt förskollärarna och vi uppfattar att de får ta på sig det 

största arbetet för att klara av dagarna. Vi anser att de andra systemen som ligger utanför inte 
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har den uppfattning och förståelse om förskolans verksamhete som krävs för att förändra. Här 

ser vi att kommunikationen mellan de olika systemen är avgörande för hur verksamheten 

utformas. Det här redogör Bronfenbrenner för (1979, s. 3, 16), det vill säga vikten av att de 

olika systemen kompletterar varandra och skapar en form av balans. 

Lokalernas påverkan 

Under fokusgruppsamtalet lyftes lokalernas påverkan på barngrupperna fram. Förskollärarna 

beskrev att lokalerna är en bidragande faktor till att barngrupperna upplevs som stora. Detta 

för att lokalerna inte är anpassade till för många barn. Även vi bedömde att deras lokaler var 

för små i förhållande till antalet barn. Förskollärarna beskrev att det var dålig översikt, vilket 

vi höll med om. Vi ansåg att lokalerna inte var genomtänkta eller skapta för större 

barngrupper. Pramling Samuelsson (2016, s. 454) beskriver att förskolans lokaler inte alltid är 

utformade utifrån antal barn. Författarna har en åsikt om att lokalerna bör byggas med hänsyn 

till hur många barn som ska vistas där. Vi anser dock att det är svårt att anpassa lokalerna med 

hänsyn till antal barn, eftersom det sällan byggs nya förskolor. De förskolor som finns är 

redan byggda och det förekommer inte resurser till att bygga om. Här anser vi istället att det 

hade varit enklare om antal barn anpassas till förskolans lokaler. 

 

Förskollärarna förklarade att deras förskola är den enda som finns i området. Det resulterar i 

att de barn som bor där och som behöver en förskoleplats blir placerade på deras förskola. 

Eftersom det inte finns något annat alternativ förstår vi att läget är så. Dock fylls förskolan på 

med barn och lokalerna blir inte större. Vi ser ett behov utav en till förskola i området eller att 

den nuvarande förskolan byggs ut. Att den fysiska miljön är trivsam och det finns utrymme 

beskriver Pramling Samuelsson, Sheridan och Williams (2015, s. 265) som viktigt. Miljön 

kan påverka förskollärare och barn psykiskt, vilket vi instämmer med. Att vistas i en miljö där 

det är trångt, hög ljudvolym och stressigt är inte hållbart. Av egna erfarenheter vet vi att 

forskarna har rätt i den här frågan. 

Strategier för lösningar 

Under gruppintervjun beskrev förskollärarna hur de delar upp barngruppen, under dagar med 

högt barntryck och lite personal. De upplever att det blir en lugnare och mer harmonisk dag 

när de delar på gruppen. Förskollärarna har olika strategier för att få mikrosystemet att 

fungera (Bronfenbrenner, 1979, s. 7), att dela upp barngruppen är ett sätt. När förskollärarna 

ringer in en vikarie är det också en lösning på det höga barntrycket. Dock är det här en 

kortsiktig lösning, eftersom barntrycket beskrivs som samma varje vecka och det vanligen är 

olika vikarier. Vikarierna brukar också vara outbildade, som kan leda till att de inte vet hur de 

ska möta barnen i förskolans verksamhet. 

 

Pramling Samuelsson, Williams och Sheridan (2016, s. 446) belyser just vikten av att arbeta i 

mindre grupper. Forskarna anser att det hjälper förskolläraren att tillbringa mer tid med varje 

enskilt barn. Det är något som vi har upplevt görs på många förskolor och det är en lösning i 

det läget som existerar på dagens förskolor, då vi sett att barngrupperna inte blivit mindre 

eller att personaltätheten ökat. Vi är insatta i förskolans verksamhet och vet hur den fungerar. 

Det har vi fått erfara under utbildningen på grund av att vi haft VFU, där har vi har fått ta del 

av den verkliga verksamheten. Vår uppfattning är att det är förskolläraren som skapar de 

lösningar verksamheten kräver. Vi ser inte att barngrupperna kommer minska, det är högt 

barntryck och därav ligger det på förskollärarna att förhålla sig till det. Förskollärarna får 

skapa förutsättningar för att klara av dagarna. Detta gör de genom att bland annat dela på 

barngruppen under dagen. 
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Metoddiskussion 

För att ta reda på syftet med vår undersökning, om storleken på barngruppen påverkar den 

pedagogiska verksamheten, valde vi att använda oss av fokusgruppsamtal som 

empiriinsamlingsmetod och vi anser att vi fick svar på vårt syfte med studien. Vi beslutade 

oss för den här metoden för att vi hoppas på att det skulle bli givande samtal som ökar 

förståelsen för undersökningsområdet. Ämnet är inte främmande för förskollärarna och vi 

bedömde att deras olika personliga uppfattningar samt upplevelser skulle berika vår studie. 

 

Inför insamlingen var önskemålet att det skulle bli fyra stycken förskollärare som skulle delta 

i gruppintervjun. Men när det skulle genomföras var det bara tre stycken som kunde delta, tre 

av fyra avdelningar blev representerade. På den fjärde avdelningen var de inte möjligt för 

någon av förskollärarna att gå ifrån barngruppen. Anledningen till att vi ville att en från varje 

avdelning skulle delta, var för att undersöka varje förskollärarens uppfattningar om samt hur 

barngruppens storlek påverkar verksamheten på just deras avdelning. Verksamheten ser olika 

upp på grund av barnens ålder, vilket leder till att verksamheten påverkas på olika sätt, som 

konsekvens av barngruppens storlek. Men trots att inte alla förskollärare kunde delta, utan tre 

stycken av fyra, ansåg vi ändå trots allt fick en uppfattning samt förståelse om hur 

verksamheten ser ut och det blev ett givande fokusgruppsamtal. Innan samtalet valde vi att 

inte skicka ut diskussionsfrågorna i förväg, då vi hade en åsikt om att svaren skulle bli 

inrepeterade. Vår upplevelse var att det blev ett samtal, inte ett förhör med inrepeterade svar. 

Davidsson (2007, ss. 64-65) beskriver att fokusgruppsamtal bör vara mer som ett samtal, att 

det ska vara ostrukturerat. Men när empiriinsamlingen skulle analyseras var det svårt att få en 

tydlig struktur att framträda. Diskussionsfrågorna utformades till att vara öppna, för att själva 

frågan inte skulle leda in förskollärarna på ett förbestämt svar. Under samtalets gång upplevde 

vi att förskollärarna inte visste hur de skulle svara, gällande visa frågor. Nu i efterhand ser vi 

att det hade varit bra att informera dem tydligare om ämnet, vilket skulle ha gett dem en chans 

att fundera mer kring ämnet innan det skulle äga rum. Tydligare samt mer strukturerade frågor 

hade även underlättat analysen samt presentationen av resultatet, eftersom det var svårt att 

också i resultatet få en tydlig struktur. Att göra en ljudinspelning av samtalet underlättade 

bearbetningen, men det var ändå svårt att få en ”röd tråd”, då frågorna samt svaren under 

empiriinsamlingen flöt in i varandra. 

 

I samband med undersökningen hade vi önskat ha ett möte med kommunens bestämmande 

politiker, för att ta del av deras policy och åsikter när det kommer till placeringen av barn i 

förskolan, i förhållande till personaltätheten. Vi hade även då velat ta reda på vilka faktorer 

politikerna upplever påverkar att personalen anser att barngrupperna är för stora, också varför 

personalens åsikt är att de inte får vara med att påverka sin egen situation. Men valde vi bort 

att kontakta kommunpolitikerna, för att vi ansåg att det skulle blir en för stor undersökning i 

förhållande till den tidsramen vi hade. Om man som forskare däremot skulle göra en större 

undersökning om hur barngruppens storlek påverkar den pedagogiska verksamheten, kan det 

vara förmånligt att inkludera dessa. Vi anser att de faktiskt skulle berika en större 

undersökning och även kunna bidra med en ökad insikt om hur det pedagogiska arbetet 

påverkas av barngruppens storlek hos de bestämmande politikerna, när de beslutar hur 

verksamheten ska se ut, när det gäller antal barn samt personaltäthet. 

Didaktiska konsekvenser 

Förskolans verksamhet, med för stora barngrupper, är i dagsläget inte en god verksamhet för 

varken barn eller personal. Anledningen till varför verksamheten ser ut som den gör, är för att 

de högre politiska nivåerna i makrosystemet har helt enkelt bestämt att de ska se ut så. 

Lyckligtvis finns det engagerade förskollärare som arbetar för att göra verksamheten mer 
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hållbar, utifrån de förutsättningarna som förekommer. I det microsystem de befinner sig i 

skapar förskollärarna lösningar för att gör det bästa för barnen och dem själva, de har kommit 

på idéer och lösningar för att få microsystemet att fungera. Eftersom storleken på barngruppen 

är ett aktuellt ämne som diskuteras i stor omfattning, kan det leda till att makrosystemen får 

upp ögonen och det kan ske en förändring. En förändring kan leda till en mer hållbar samt 

utvecklande verksamhet för både barn och pedagoger. Tyvärr tar det nog många år till innan 

det händer något i makrosystemet, men i microsystemet kan förskollärare påverka och det 

gäller att inte sluta försöka arbeta mot en förändring, som kan bidra med en bättre 

förskoleverksamhet. 

 

Anledningen till vårt valda undersökningsområde var för att få en utökad kunskap om 

pedagogernas upplevda konsekvenser och utmaningar av stora barngrupper. Inledningsvis 

redovisade Pramling Samuelsson, Sheridan och Williams (2015, ss. 1-2) att antal inskrivna 

barn i förskolan har ökat. Under tiden har även kraven på förskolorna och förskollärarnas 

uppdrag ökat. Dessa två faktorer krockar och utgör konsekvenser som drabbar verksamheten. 

Vi vill med denna studie uppmärksamma att för stora barngrupper påverkar verksamheten 

negativt och vi vill öppna politikernas ögon för detta ämne. Vi anser dessutom att det är 

angeläget att ta upp i utbildningssyfte, för att göra kommande förskollärare beredda på 

situationen som existerar i dagens förskola. 

 

Förskolan ska vara en plats där alla känner delaktighet och erfar samma möjligheter till 

utveckling samt lärande. Vi vill lyfta fram läroplanen än en gång och belysa att det är den alla 

förskolor ska arbeta med sin utgångspunkt i, det är den som ska genomsyra hela förskolans 

verksamhet. Finns det inte möjlighet eller tid för det blir förskoleverksamheten angripen och 

det i sin tur leder till att förskolorna inte uppfyller den höga kvalité som Sverige eftersträvar. 

 

Vi hoppas på att vår undersökning kan bidra till en djupare förståelse för hur läget kan se ut i 

förskolans pedagogiska verksamhet. Vi önskar också att studien ska inspirera till vidare 

forskning för att uppmärksamma ämnet ytterligare. Vidare forskning skulle kunna vara att se 

problemet utifrån politikernas ögon, att se vart det är problemet egentligen ligger. Även varför 

förskolans verksamhet ser ut som den gör, trots att mikrosystemet säger ifrån. 
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BILAGOR 

Bilaga 1 

Diskussionsfrågor till gruppintervju 

 

 Vad är era erfarenheter av barngruppernas storlek? (Från förr till nu?) 

 Hur anser ni det påverkar det pedagogiska arbetet? 

 Hur löser ni krävande situationer? 

 Hur ser den ideala barngruppen ut enligt er? 

 Hur tror ni man kan nå idealet? 

 Vad upplever ni blir en konsekvens/konsekvenser av barngruppens storlek? 

 Vilka andra delar av verksamheten påverkas av storleken på barngruppen, enligt er 

åsikt? 

 Vilka andra aspekter påverkar det pedagogiska arbetet (förutom barngruppens 

storlek)? 
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Bilaga 2 

 

 
 

 

Informationsbrev  

Datum 23 november 2017 

 

Till förskollärare på XXXXXXXX Förskola. 
 

Vi heter Amanda Oldefors och Alexandra Fast och vi studerar till förskollärare vid Högskolan 

i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT. 

 

Under sista terminen ska vi studenter genomföra ett examensarbete där ett valt område skall 

undersökas. Vi har valt att fokusera på hur storleken på barngruppen påverkar förskolans 

verksamhet. Vi kommer att genomföra gruppintervjuer. 

 

Det är viktigt att ni som förskollärare vet att vi i vår undersökning utgår ifrån de 

forskningsetiska principerna, vilket innebär att: 

 

 Alla uppgifter i undersökningen kommer att behandlas med största varsamhet, så att 

inga obehöriga kan ta del av dem. 

 De uppgifter som framkommit i undersökningen används enbart för denna 

undersöknings syfte. 

 Alla uppgifter kring deltagarna i undersökningen kommer att vara konfidentiella. 

Fiktiva namn på barn, pedagoger och förskola används så att allas identiteter skyddas. 

 Undersökningen är frivillig och det går när som helst att avbryta deltagandet. 

 

För att kunna genomföra undersökningen behövs ert samtycke. Vi ber er därför fylla i 

blanketten som följer med denna information och därefter lämnar tillbaka till oss studenter. 

 

Om ni har några frågor och funderingar kring undersökningen kan ni nå oss på våra 

mobilnummer. 

 

Amanda: XXX-XXX XX XX  Alexandra: XXX-XXX XX XX 

 

Med vänliga hälsningar Amanda och Alexandra 
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Samtyckesblankett för förskollärare 

 

Jag har informerats om undersökningen och tagit del av de forskningsetiska principerna som 

studien vilar på. Jag vet att mitt deltagande är helt frivilligt och att deltagandet när som helst 

kan avbrytas. Ringa in valt alternativ. 

 

 

 JA, jag samtycker till att jag deltar i undersökningen. 

  

 NEJ, jag samtycker INTE att jag deltar i undersökningen. 

 

 

Mitt namn  

 

Namnförtydligande 

 

 

Datum:_______________________________ 
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Bilaga 3 

Statistik 

 

 
 
Figur 1: Barngruppernas storlek och personaltäthet (Skolverket se SKL 2016). 
 

Den övre linjen i diagrammet visar på hur antalet barn per avdelning har varit det samma 

mellan år 1995 till 2015. Likaså personaltätheten, som är den nedre linjen. Men antalet 

inskrivna barn har ökat mellan dessa år. 
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