
 

 

 

 

 

 

 

 

MINDRE BARNGRUPPER I FÖRSKOLAN 
– FÖRSKOLLÄRARES UPPFATTNINGAR OM MÖJLIGHETER FÖR 

KOMMUNIKATION OCH LÄRANDE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grundläggande nivå 

Pedagogiskt arbete 

 

Louise Olsson 

Linnéa Perkman 

 

2018-FÖRSK-G68 

 



 

Program: Förskollärarutbildning 

Svensk titel: Mindre barngrupper i förskolan 

Engelsk titel: Smaller child groups in preschool 

Utgivningsår: 2018 

Författare: Louise Olsson & Linnéa Perkman 

Handledare: Gunilla Fihn 

Examinator: Anita Eriksson 

Nyckelord: Barngruppens storlek, kommunikation, lärande 

 __________________________________________________________________________  

Sammanfattning 

Skolverket gick 2017 ut med att barngrupperna var mindre än vad de varit på 25 år. Detta kan 

vara en följd av att Skolverket gick ut med nya riktlinjer om barngruppens storlek 2016. Men 

det kan även vara så att Skolverkets rapport om Barngruppers storlek i förskolan, från 2016 

kan vara ett resultat av de minskade barngrupperna. Men vilka fördelar för barns lärande har 

de mindre grupperna fått? 

 

Syftet med studien är att undersöka på vilka olika sätt möjligheterna till kommunikation har 

främjats av att arbeta i mindre barngrupper. Det för att peka på kvalitetsfrämjande faktorer 

som leder till att det pedagogiska arbetet i förskolan utvecklas.  

 

Vi har gjort en kvantitativ studie med enkät som metod där 32 av 43 tillfrågade förskollärare 

deltog. Enkäten bestod av tio frågor med fasta svarsalternativ där förskollärarna kunde 

motivera sitt svar genom att komplettera med fri text på en av dem och sen avslutades enkäten 

även med en öppen fråga. Resultatet i vår studie visar att när förskollärarna som deltagit i 

undersökningen arbetar i mindre grupper, upplever majoriteten en ökad kommunikation. De 

upplever att färre barn i grupperna gett dem ökade möjligheter till kommunikation och 

interaktion med barnen, som i sin tur kan leda till lärande. 

 

I vår analys har vi försökt att se samband mellan de mindre barngrupperna och den ökade 

kommunikationen och vad det är som har gjort att kommunikationen i verksamheten i så fall 

har ökat. Forskning visar på att kommunikation är en förutsättning för lärande, vilket även 

Bronfenbrenners utvecklingsekologiska teori innefattar. Därför har vi valt att i studien ha ett 

utvecklingsekologiskt perspektiv där vi utgår från Bronfenbrenners fyra olika nivåer. De visar 

på hur olika faktorer direkt eller indirekt påverkar människan genom samspelet mellan dessa 

olika nivåer. 
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INLEDNING 
År 2016 gick Skolverket ut med rapporten Barngruppers storlek i förskolan (2016), som 

forskarna Sheridan och Williams skrev om barngruppers storlek. De fick i uppgift att 

kartlägga forskning som var aktuell inom området barngruppens storlek, för att belysa hur 

gruppstorlekarna påverkar barns välmående, lärande och utveckling. Vilket visade att mindre 

grupper främjar just dessa olika områden hos barnen. Rapporten gjordes för att Skolverket 

skulle få underlag till att verkställa de uppdrag regeringen gav dem 2015, om att återinföra 

riktlinjerna för barngruppernas storlek i förskolan som en kommentar i de allmänna råden om 

förskolan. Efter att rapporten blivit färdig valde Skolverket att genom ett pressmeddelande 

(Skolverket, 2016) meddela om de nya riktlinjerna. Cirka ett år senare gick de ut med nytt 

pressmeddelande (Skolverket, 2017) om att de lyckats få ner barnantalen i barngrupperna med 

färre barn än det varit på 25 år, vilket kan vara ett resultat utav både riktlinjerna från 

Skolverket men även rapporten av Sheridan och Williams. 

 

Latinets ord för kommunikation betyder ”ömsesidigt utbyte”, något du delar med en eller 

flera. Kommunikation finns i olika former, det kan vara positivt eller negativt utbyte. Det kan 

vara envägs kommunikation eller kommunikation där det finns utrymme för ömsesidigt utbyte 

mellan flera parter (Nationalencyklopedin, 2018). I förskolan krävs det att pedagogerna har 

kompetens av hur de ska kommunicera för att främja barns lärande. Vi har valt att skriva om 

på vilka olika sätt möjligheterna för kommunikation har främjat barns lärande. Vår studie görs 

i följd av Sheridans och Williams rapport om mindre barngrupper, där vi vill undersöka på 

vilka olika sätt möjligheterna till kommunikation mellan förskollärare och barn har ökat sedan 

grupperna minskat.  

 

Något vi kan läsa om i Läroplan för förskolan (Lpfö 98, rev 2016) är att i arbetet med barn 

behöver pedagoger vara lyhörda för varje barn, bekräfta dem och ge dem redskap för att få 

tillit till sin egen förmåga. För att kunna göra det behöver pedagoger tid och möjligheter för 

kommunikation och för att kunna se och ge den tiden varje barn behöver, utan att bli avbruten 

av andra vuxna eller barn.  

 

Kvaliteten i förskolor är ett ämne vi båda är intresserade av och något vi vill vara med och 

utveckla. Vi har tidigare skrivit om barngruppens storlek i förskolan, men har nu valt att rikta 

in oss på ett specifikt ämne som vi anser gör skillnad på förskolans kvalitet och barns lärande, 

vilket är på vilka olika sätt möjligheterna till kommunikation ökat, i förhållande till att 

barngrupperna blivit mindre. Om de nya riktlinjerna gett större möjlighet till ökad 

kommunikation mellan vuxna och barn är något vi anser intressant att undersöka.  

 

De studier som finns handlar om barngruppens storlek, medan vi riktar in oss på 

kommunikationen mellan vuxna och barn efter att barngrupperna, enligt Skolverket, nu är 

mindre än på 25 år. Vår studie kommer att handla om vad som hänt efter regeringens satsning 

på bättre kvalitet på förskolor, till skillnad från Sheridan och Williams rapport som handlade 

om hur det såg ut innan satsningen. Så vitt vi vet, finns det inte någon undersökning liknande 

vår sedan tidigare.  
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Syfte 

Syftet med studien är att undersöka på vilka olika sätt möjligheterna till kommunikation har 

främjats av att arbeta i mindre barngrupper. Det för att peka på kvalitetsfrämjande faktorer 

som leder till att det pedagogiska arbetet i förskolan utvecklas.  

 

Frågeställningar: 

- I vilken utsträckning upplever förskollärare att färre barn i barngruppen främjat deras 

arbete på gruppnivå och individnivå? 

- Hur upplever förskollärare att det finns fler möjligheter att kommunicera med barnen 

när de arbetar i mindre barngrupper? 

- I vilken utsträckning upplever förskollärarna att möjligheten till kommunikation har 

främjat barns lärande i förhållande till barngruppens storlek?  
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BAKGRUND 

Tidigare forskning 

I detta avsnitt kommer vi att lyfta fram den litteratur och forskning som vi tagit del av och för 

att veta att litteraturen är aktuell har de senaste upplagorna använts. Vi har även tagit del av 

både nyare och äldre teorier som fortfarande är aktuella för vårt ämne. De flesta situationerna 

i förskolan består av återkommande rutinsituationer, vilka är viktiga för barns lärande. Men 

utöver dessa situationer finns den övriga interaktionen och kommunikationen mellan 

pedagoger och barn som är minst lika viktig. Det är de planerade aktiviteterna som pedagoger 

håller i tillsammans med färre barn eller när en pedagog hamnar i en konversation 

tillsammans med ett barn om något specifikt. Att ta vara på dessa tillfällen är berikande för 

barnet och viktiga lärsituationer.  

Kommunikation och lärande  

Johansson (2011) nämner i sin studie tre olika sätt att kommunicera med barn, pedagogiska 

dialoger, instruktioner och mer distanserade samtal. Med pedagogiska dialoger menas att alla 

de som medverkar i dialogen kommunicerar ömsesidigt och utbyter erfarenheter med 

varandra. Det är också dialoger där allas bidrag värderas som behövande. I denna typ av 

dialog är det alltid en part, oftast en vuxen, som har för avsikt att bidra med nya kunskaper till 

den andra partens, i detta fall ett barns, lärande. Men ansvaret och makten på hur dialogen ska 

utvecklas ligger alltid hos den vuxna. Samtalet kan komma att utvecklas eller också 

begränsas, beroende på hur den vuxna väljer att gå vidare med samtalet. I 1 kap. 3§ av 

Skollagen (SFS 2010:800) beskrivs undervisning som den del av verksamheten där pedagoger 

beskriver målstyrda processer med barn för att de ska utvecklas och lära. Den typ av dialog 

som Johansson (2011) beskriver ovan kan liknas med begreppet undervisning så som 

Skolverket beskriver det. Med instruktioner menar författaren kommunikation som går från en 

person till en annan. Där man inte fördjupar sig i samtalen, utan bara informerar. Denna typ 

av kommunikation är lik de pedagogiska dialogerna i den bemärkelsen att även här är 

meningen att ett barn ska lära sig något. Distanserade samtal skiljer sig från de två föregående 

typerna av kommunikation. Här handlar det mer om att pedagogerna inte tar tillvara på de 

vardagliga situationerna som finns att samtala om, utan det är mer om tillsägningar och 

tillrättavisningar, än att bjuda in barnen till samtal. I Skolverkets rapport Barngruppens 

storlek i förskolan (2016) beskrivs begreppet shared sustainable thinking, som har att göra 

med den kunskap och kompetens som pedagoger har för att genom kommunikation kunna 

utmana barn genom att dela lärandeobjekt med dem. Författarna menar på att även om denna 

typ av dialog är viktig för barns lärande, tar den bara upp cirka 5 % av den dagliga 

kommunikationen som sker mellan vuxna och barn, vilket kan vara ett resultat av att vuxna 

inte följer upp och utmanar barnen i deras försök till kommunikation. Dessa 5 % som 

beskrivs, motsvarar den typ av kommunikation som Johansson (2011) beskriver som 

pedagogiska dialoger och skollagen (SFS 2010:800) beskriver som undervisning.  

 

I förskolan ligger tyngden på lärande, men det får inte glömmas att utan trygga relationer sker 

inget lärande. Kihlbom, Lidholt och Niss (2009) belyser att relationen mellan pedagogerna 

och barnen är en förutsättning för lärandet. Johansson (2011) menar på att kommunikation är 

inte bara när man med ord beskriver vad man vill, utan även kroppsligt visar det. Barn som 

inte har utvecklat ett muntligt språk kan också kommunicera med hjälp av kroppen, till 

exempel med blickar, ljud och genom att peka. Men för att kommunikationen ska leda 

någonstans när barnen tar initiativ med kroppslig kommunikation krävs det att pedagogen är 

närvarande för att fånga upp barnets intentioner och avsikter.  
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Pramling Samuelsson och Asplund Carlsson (2003) beskriver en studie som är gjord 

tillsammans med ett barn på cirka tre år. Där de ska undersöka hur vidare saker flyter eller 

sjunker. Barnet ska få testa med olika saker, men får innan svara på frågan om det flyter eller 

sjunker och varför det är så. Det de vill komma fram till är att få barnet att stanna upp och 

tänka för att få en egen uppfattning till varför det är som det är. Att kommunicera kring en 

aktivitet på detta sätt får barnet att agera och reflektera, vilket är viktigt för lärandet. Även 

Johansson (2011) menar på att ett sätt att få barnen att lära sig är att låta dem reflektera över 

situationen. Det kan pedagoger göra genom att ställa frågor som får dem att tänka på vad, hur 

och varför, istället för att ge dem de ”rätta” svaren. På detta sätt får dem chans till en djupare 

förståelse och ett större lärande. 

 

I resultatdialogen av studien Gruppstorlekens betydelse för barns möjligheter att lära och 

utvecklas i förskolan hävdar man att det som är viktigast för att barn ska lära och utvecklas är 

samspelet och interaktionen mellan pedagoger och barn (Pramling Samuelsson, Sheridan & 

Williams, 2015). När pedagoger på ett öppet och inkännande sätt ger barnen respons när de 

uppvisar ett behov, gynnas deras intellektuella, emotionella och sociala utveckling. Om 

personaltätheten ökar, så ökar även chans för tillfällen där pedagoger kan ge barnen denna 

stöttning och respons (Pramling Samuelsson, Sheridan & Williams, 2016). Skolverkets 

rapport Barngruppers storlek i förskolan (2016) anser forskarna att gränsen för att 

barngruppen är för stor är när pedagoger inte har möjlighet att arbeta som författarna ovan 

beskriver. Rapporten beskriver att när barn vistas i för stora grupper under hela deras vistelse 

på förskolan påverkar deras lärande och utveckling. Pramling Samuelsson, Sheridan & 

Williams (2014) belyser också att stora barngrupper skapar sämre förutsättningar för barn att 

lära och utvecklas i förskolan. De beskriver svårigheterna med att kunna kommunicera och ha 

en dialog med alla barn när man är för många barn i barngruppen. Forskning visar på att när 

man är många pedagoger i samma rum med en större grupp, är det större risk att 

barnperspektivet hamnar i skymundan och vuxenperspektivet tar över, vilket kan leda till att 

kommunikationen mellan vuxen och barn kan försämras, vilket i sin tur kan skapa sämre 

förutsättningar för barnen att lära och utvecklas (Engdahl & Ärlemalm-Hagsér, 2015).  

 

Det finns även studier som visar att största delen av kommunikationen i förskolan är 

dominerad av vuxna. Ett förhållningssätt där de vuxna har rätt till mer talutrymme än barnen 

grundar sig i gamla traditioner. Idag ses förskollärarens uppdrag och roll på ett annat sätt, det 

finns bland annat kunskap om exempelvis att betydelsen för det förhållningssätt läraren har 

till kommunikation och dess betydelse har stort inflytande för barns utveckling och lärande. 

Beroende på hur pedagoger bjuder in till samtal och dialog med barnen, främjas eller hämmas 

deras kommunikativa förmåga (Johansson, 2011). Begreppet undervisning är idag inte heller 

något obekant eller tabulagt begrepp i förskolans värld. Utan samtidigt som förskollärarens 

roll har växt, har undervisning tagit större del av verksamheten. I 1 kap. 3§ av Skollagen (SFS 

2010:800) definieras begreppet undervisning såhär: ”sådana målstyrda processer som under 

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

utvecklande av kunskaper och värden”. Som tidigare nämnts kan undervisning, så som det 

står beskrivit här och kan liknas med begreppet pedagogiska dialoger så som Johansson 

(2011) beskriver det. Där en person, i detta fall en förskollärare, har för avsikt att bidra med 

ny eller utvecklade kunskaper och värden till ett barns utveckling och lärande. 
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Williams (2012) upplyser om att barn gärna vill lära av varandra, det är därför viktigt för 

barns utveckling och lärande att de har sina kamrater. Författaren redovisar även forskning 

som visar på att barn lär av varandra. Samlärande är ett begrepp som författaren belyser som 

en mänsklig kvalitet, därför kan det ses som en av förskolans viktigaste frågor. Författaren 

beskriver begreppet samlärande som lärandet mellan individen och gruppen, inom och mellan 

olika kulturer och diskurser. Ålder och kompisrelationer är faktorer som inte ska påverka om 

barn lär eller inte i ett samlärande. Men det som inte får glömmas bort är att även om barn 

gärna vill lära av varandra och om forskning belyser att det är viktigt för barns utveckling att 

få lära av varandra, så menar både Johansson (2011) på, precis som Williams (2012), att 

pedagogens närvaro vid kommunikation är av väldigt stor vikt. Pedagogens uppgift är att 

synliggöra den mångfald man har i barngruppen, för att barnen ska få syn på att det finns 

olika tankar och idéer om samma sak. 

Lärande i mindre barngrupper 

Pramling Samuelsson, Sheridan & Williams (2016) presenterar i sin forskning att det är 

positivt att arbeta i mindre grupper på många olika sätt, det främjar både arbetsmiljö, 

välmående, och barns utveckling och lärande. De framhäver även att det inte finns någon 

forskning som stödjer att arbeta i stora grupper, trots att det finns positiva saker såsom att 

barnen får mycket sociala kontakter och det kollegiala lärandet blir större i storarbetslag. 

Författarna beskriver också att även om barn lär av varandra i sociala sammanhang så finns 

det negativa aspekter med att ha för många sociala relationer i sin vardag.  

 

Pramling Samuelsson, Sheridan och Williams (2015) skriver i sin studie, Stora barngrupper i 

förskolan relaterat till läroplanens intentioner, om hur kommunikation och barngruppens 

storlek har påverkan på varandra. De menar på att pedagogers möjligheter till att 

kommunicera med barnen minskar i samband med stora barngrupper, vilket kan leda till att 

tid för kommunikationerna med barnen försvinner. Dock menar författarna att det inte bara är 

mellan pedagoger och barn det försämras, utan även mellan barn och barn. En risk som då 

finns är att de djupare relationerna inte utvecklas, när en viss del av kommunikationen uteblir. 

Johansson (2011) skriver om hur pedagoger kan göra om rutinsituationer till möten för närhet 

och samtal tillsammans med barnen. Att dela upp barnen vid övergångar i verksamheten 

såsom utgång, ger pedagogen möjlighet att vara närvarande och skapa möjligheter för barnet 

att få en lugn och trygg stund med en närvarande pedagog. Dessa tillfällen för kommunikation 

som sker mellan barnet och den vuxna, är betydelsefull för barnet och dess lärande. Att 

kommunikation är en viktig faktor för barns lärande och utveckling är något samtliga 

författare belyser. Men i Skolverkets rapport Barngruppers storlek i förskolan (2016) vill 

forskarna även peka på att den inte bara är viktigt, utan att den till och med kan vara 

avgörande för barns välmående, lärande och utveckling. Det är förskollärarnas ansvar att barn 

i förskolan får de bästa förutsättningarna att utvecklas och lära, om de är bristande 

kommunikation kan det leda till att barnens möjlighet att utveckla sin fulla potential 

försvinner.  
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En viktig del till att barn lär och utvecklas i förskolan är att förskollärare ges förutsättningar 

att ha en till en interaktion med barnen. Det som kan skapa dessa förutsättningar, är att arbeta 

i mindre barngrupper som ger pedagoger möjligheter att skapa en miljö på förskolan av hög 

kvalitet. Studier visar att barngruppens storlek och hur verksamheten är organiserad är av stor 

betydelse om förskollärarna har möjlighet att arbeta utifrån läroplanens intentioner och 

bedriva en verksamhet som främjar barns utveckling och lärande (Engdahl & Ärlemalm-

Hagsér, 2015). Han, Hong och Shaffer (2017) har gjort en studie på Reggio Emilia inspirerade 

förskolor, där det har undersökt hur gruppstorleken har betydelse för kommunikation, lek, 

kognitiv förmåga och relationer mellan barnen. Deras undersökning visar på samma resultat 

som ovanstående författare, som belyser hur den mindre gruppen påverkar och främjar barns 

utveckling och lärande. I Skolverkets rapport Barngruppers storlek i förskolan (2016) skriver 

författarna om olika aspekter av hur man mäter kvaliteten på en förskola. De menar på att 

kommunikativa möten mellan vuxna och barn är en viktig kvalitetsaspekt. En av flera faktorer 

till att de yngre barnen lär och utvecklas är just interaktion och kommunikation mellan vuxna 

och barn. När det finns tillräckligt med pedagoger för att de ska kunna möta, se och 

kommunicera med alla barn är verksamheten stödjande för barns utveckling och lärande. Men 

när antalet barn i gruppen blir för många för att detta ska vara möjligt och pedagogerna inte 

kan engagera sig i ett fåtal barn åt gången, går gränsen för att gruppens storlek istället blir 

begränsande för barnens utveckling och lärande.  

Teoretisk ansats  

Bronfenbrenner (1979) anser att interaktion och kommunikation som sker mellan människor 

är avgörande om de lär sig eller inte. Vilket även är något vi anser stämmer och på grund av 

detta ser vi att stora barngrupperna blir ett problem för att god interaktion ska finnas mellan 

pedagoger och barn. Med Bronfenbrenners utvecklingsekologi hittas hjälp i att undersöka och 

förstå de olika faktorerna som direkt eller indirekt påverkar individen och den utveckling som 

görs (Bronfenbrenner, 1979). Där av anses denna teori aktuell att förankra denna studie i. 

Bronfenbrenners utvecklingsekologiska teori grundar sig i fyra olika nivåer, dessa är mikro-, 

meso-, exo- och makronivå. Mikronivån omfattar individen, mesonivån står för den miljön 

som individen befinner sig i. Exonivån står för sådant som påverkar individen men individen 

inte kan påverka själv. Regeringen och deras beslut är det som tillhör makronivån. Alla 

nivåerna påverkar varandra på ett eller annat sätt (Bronfenbrenner 1979). Här under kommer 

vi skriva en mer ingående redogörelse för de olika nivåerna, vad de betyder och hur vi kopplar 

dem till vårt arbete i förskolan. 

 

Mikronivån 

Bronfenbrenner (1979) menar på att denna nivå utgår från den direkta närmiljö som individen 

befinner sig i. I vår studie kommer dessa individer vara barnen som befinner sig på förskolan. 

När barnen är små, ingår de inte i så många olika närmiljöer, familjen är den som utgör största 

delen. Så småningom börjar de även på förskolan och kommer att ingå i olika kamratgrupper, 

ju äldre de blir desto fler närmiljöer kommer de ingå i samtidigt. I de olika närmiljöerna ingår 

flera olika personer, i dessa skapar barnet ett nätverk av relationer, som kommer påverka 

barnet i dess utveckling (Bronfenbrenner, 1979). Pedagogerna som arbetar tillsammans med 

barnen kommer vara de nätverk som vi i vår studie kommer undersöka hur de påverkar 

barnets lärande och utveckling. 
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Mesonivån 

Mesonivån beskriver Bronfenbrenner (1979) som relationer mellan barnens olika närmiljöer, 

ett exempel på detta är förskolan och hemmet. Barnets utveckling och lärande är inte bara 

beroende av det som händer i förskolan, hur pedagogerna arbetar och kommunicerar med 

barnen för att de ska utvecklas och lära. Utan utvecklingen och lärandet hos barnet är de även 

beroende av vad som händer hemma, hur bland annat föräldrar kommunicerar, stödjer, 

uppmuntrar och utmanar dem i sin utveckling. Detta är så Bronfenbrenner beskriver 

mesonivån. I vår studie kommer vi koppla barnets kamratgrupper och intressen på förskolan, 

till pedagogernas arbete. Hur pedagoger arbetar med att stödja relationernas påverkan till 

varandra för barnens utveckling och lärande. 

 

Exonivån 

Utanför de olika närmiljöer som barnet befinner sig i, finns det olika förhållanden som 

påverkar barnet men som barnet inte kan påverka själv. Det är dessa förhållanden som 

Bronfenbrenner (1979) menar på utgör exonivån. Författaren beskriver att det till exempel kan 

vara förhållanden som vårdnadshavares arbetsförhållande och deras olika positioner på 

arbetet. Vi kommer beskriva exonivån som de beslut kommunerna tar för att fördelar pengar, 

som ger förutsättningar för hur barngruppens storlek och personaltätheten på förskolorna 

utformas. Detta är förhållande som vi i högsta grad anser påverkar barnet och dess utveckling 

och lärande, men som barnet inte själv kan vara med och påverka. 

 

Makronivå 

De tre olika nivåer som är beskrivna här ovan är formuleringar för större och mer 

övergripande värderingar och förhållanden, såsom politik, ekonomi och historia. Det är då 

dessa övergripande värderingar och förhållande som utgör den sista nivån, makronivån 

(Bronfenbrenner, 1979). I denna nivå kommer vi koppla de olika politiska beslut som 

påverkar förskolan, dess utformning och även de riktlinjer och värderingar som ska synas i 

verksamheten. I förskolan är styrdokument och läroplanen exempel på sådant som regeringen 

tagit beslut om och utformat, som påverkar förskolans verksamhet.     
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METOD 
I detta avsnitt presenteras vilken typ av studie vi gjort, vi beskriver vad som är generellt för 

denna typ av studie och redogör för varför vi valt den. Vi presenterar även vald insamlings 

metod och hur processen när vi valde ut vår urvalsgrupp gick till. Avslutningsvis i detta 

avsnitt presenterar vi hur vi gått tillväga i vår studie från att skapa vår enkät till analys och 

bearbetningsarbetet.  

Kvantitativ studie 

Adriansson1 tog upp på sin föreläsning att en kvantitativ studie gör du när du vill mäta 

attityden hos en grupp kring ett fenomen. Även Bryman (2011) belyser att viljan att mäta 

någonting, är väsentligt inom kvantitativa studier. Han menar på att det handlar om att du 

använder mätning för att redogöra för skillnader som setts i ditt resultat. Författaren beskriver 

mätning som ett verktyg för att visa på skillnader. Trost och Hultåker (2016) menar på att när 

du gör en kvantitativ studie är inte det inte snabba förändringar du är ute efter, utan 

förändringar över tid. Det ska alltså inte spela någon roll vilken dag som respondenten svara 

på enkäten, utan svaret ska alltid bli desamma. Bryman (2011) belyser att forskare som gör 

kvantitativa studier har av intresse att eftersträva resultat som kan generaliseras, för att även 

kunna koppla det till de som inte deltagit i studien. Den metod som är mest förekommande 

inom kvantitativa studier är enkät. Alltså när du skickar ut ett frågeformulär till den 

urvalsgrupp du valt ut. När du väljer ut din urvalsgrupp är det viktigt att välja rätt och att du 

även kan motivera varför. Detta är något både Adriansson2 och Klaar3 tar upp i sina 

föreläsningar och som även Bryman (2011) belyser.  

Enkät som metod 

I studier där en större urvalsgrupp ska medverka, är enkät som metod rätt verktyg. Arnqvist 

(2014) beskriver att denna typ av datainsamling ger dig som forskare möjlighet att få svar på 

förekomsten, synpunkter och uppfattningen om en viss frågeställning. Bryman (2011) nämner 

att en fördel med att göra en kvantitativ studie med enkät som metod är att du som forskare 

kan reproducera studien, det betyder att studien kan göras om för att och sedan jämföra 

resultaten. Vi använde oss av enkät som metod i vår undersökning av pedagogers syn på: på 

vilka olika sätt kommunikationen främjat barns lärande i arbetet med mindre barngrupper. Det 

valde vi för att kunna få ett mätbart resultat i studien. Vår studie har ett kvantitativt syfte där 

meningen är att undersöka vilken attityd förskollärarna har till ämnet, vilket både Bryman 

(2011) och Arnqvist (2014) belyser att möjligheten för finns vid en enkätundersökning.  

 

Precis som vid alla andra metoder finns det alltid vissa nackdelar och en del bortfall som kan 

uppstå. Bryman (2011) menar på att en av dessa nackdelar kan vara att det är svårt att få 

tillgång till respondentens fördjupade tankar kring frågorna. I vår enkät (se bilaga 2) valde vi 

att i två av våra slutna frågor fick respondenterna möjlighet att fördjupa sina tankar kring sina 

svar. En annan nackdel som författaren tar upp med enkät som metod är att när 

respondenterna ska besvara enkäten är det viktigt att den är bra formulerad. Om det finns 

oklarheter i enkäten kan de leda till att respondenten hoppar över frågor som leder till att 

validiteten i studien minskar. Efter som vi var på förskolorna fick förskollärarna som 

besvarade enkäten möjlighet att fråga oss om det uppstod några frågor under tiden de 

besvarade enkäten även om de uppstod problem vilket det lätt kan göra när handlar om teknik.  

                                                 
1 Adriansson, Lillemor. Föreläsning: Kvantitativ metod. Högskolan Borås, Campus Varberg. 2017-05-21. 
2 Adriansson, Lillemor. Föreläsning: Kvantitativ metod. Högskolan Borås, Campus Varberg. 2017-05-21. 
3 Klaar, Susanne. Föreläsning: Ett kritiskt och etiskt förhållningsätt i vetenskapliga arbeten. Högskolan Borås, 

Campus Varberg. 2017-05-23. 
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Vi valde att göra vår enkät elektronisk och det gjorde att vi var tvungna att försäkra oss om att 

respondenterna hade tillgång till internet och dator eller lärplatta för att kunna besvara 

enkäten. Detta är något Trost och Hultåker (2016) menar på att man behöver ha kunskap om 

innan man skickar ut enkäten. För att vi skulle kunna försäkra oss om detta, valde att gå ut till 

förskolorna och ha med oss egna lärplattor som vi lånade ut till de förskollärarna som 

besvarade enkäten.  

Utformning av enkät 

Det är viktigt att man kan se en röd tråd genom syfte, frågeställningar och ens frågor i 

enkäten. För att få hög reliabilitet krävs det att frågorna och frågeställningar uppnår studiens 

syfte. Trost och Hultåker (2016) belyser att för att få hög validitet i en studie är det viktigt att 

det som frågas och undersöks är relevant för syftet. Författarna menar också på att språket du 

använder dig av i enkäten är av stor vikt. Värdeladdade ord kan leda till att respondenten kan 

bli påverkad när hen ska svara på enkäten, vilket är något du bör undvika när du skriver 

frågorna. Det är viktigt att enkäten innehåller ett språk som passar respondenterna, så att den 

som ska besvara enkäten förstår vad det är som efterfrågas. Även Bryman (2011) belyser 

vikten av att ha tydliga frågor, otydliga frågor leder till bortfall som gör att validiteten inte blir 

lika hög. Adriansson4 tog upp på sin föreläsning att inte ställa mer än en fråga per frågorna i 

enkäten, vilket även och Trost och Hultåker (2016) belyser. Det är viktigt för att det annars 

kan bli missförstånd kring vad det är forskaren vill veta, det gör att man inte får ett trovärdigt 

resultat.  

 

När du formulerar en enkäts frågor och svarsalternativ är det viktigt att forskaren funderar 

kring svarsskalorna, dessa kan se ut på många olika sätt. Vi valde att ha en svarskala på fyra 

stycken alternativ, instämmer helt, instämmer i stort sett, instämmer i stort sett inte och 

instämmer inte alls. Det finns både för och nackdelar med att inte ha med ett alternativ som 

beskriver att pedagogen inte tar ställning. Om det finns ett alternativ att välja ex. inget av de, 

eller vet ej, finns risken att respondenten inte tar ställning och det gör att resultatet av 

enkätundersökningen kan tappa sin validitet (Arnqvist, 2014). Det var av den anledningen vi 

valde fyra alternativ för att i analysen kunna se åt vilket håll respondenterna ställer sig i 

frågan.  

  

                                                 
4 Adriansson, Lillemor. Föreläsning: Kvantitativ metod. Högskolan Borås, Campus Varberg. 2017-05-21. 
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Urval  

Nedan presentera vi vårt urval och hur vi har gått till vägar för att välja ut respondenter. Vårt 

urval har vi delat upp i tre delar, där de första och tredje urvalen är kvoturval och det andra är 

ett slumpmässigt urval. 

 

Vi gjorde först ett kvoturval genom att välja en kommun och en del av den kommunen som vi 

vet arbetar med mindre barngrupper. För att bestämma exakt vilka förskolor i den utvalda 

delen av kommunen det skulle bli gjorde vi ett slumpmässigt urval. Vi började med att gå in 

på kommunens hemsida och sökte på förskolor i kommunen, där vi fick upp de olika delarna 

av kommunen och förskolorna som tillhörde varje del. Därefter lottade vi fram en siffra, 

nummer tre blev det i vårt fall. Vi tog listan från kommunens hemsida, och räknade till tre 

uppifrån och ner. Den förskola som siffran tre landade på blev en av de utvalda förskolorna. 

Sammanlagt blev det åtta förskolor, innan listan tog slut. Det sista urvalet som gjordes var ett 

kvoturval där vi valde ut att det skulle bara vara förskollärare i förskolan som skulle besvara 

vår enkät. I Lpfö 98 (rev. 2016) beskrivs det att förskolläraren är de som har det yttersta 

ansvaret för barns lärande i verksamheten och är det som ligger till grund för vårt urval.   

 

Trost och Hultåker (2016) beskriver att man kan göra olika typer av slumpmässiga urval. Det 

sättet vi gjorde på beskriver författarna som ett bundet eller styrt slumpmässigt urval. Detta 

betyder att man radar upp den tänkta urvalsgruppen och med hjälp av en vald eller lottad 

siffra, räknar fram dem som ska delta. Författarna beskriver också kvoturval, som är när man 

väljer ut en del av populationen för att få ett representativt urval i sin studie. Alltså ett urval 

som har erfarenhet av ämnet man ska undersöka. Efter att vi hade fått fram de förskolor som 

skulle delta i vår studie, tog vi kontakt med respektive förskolas chef för att höra så det var 

okej att vi gick ut till deras förskolor och gjorde vår undersökning. Under kontakten med två 

utav förskolecheferna ansåg de att det fanns hinder i verksamheten som gjorde att det inte 

ville/kunde delta i studien på de utvalda förskolorna och ledde oss istället till två andra 

förskolor som de också var chefer för. Det var även en förskola som valde att tacka nej till att 

delta, vilket resulterade i att det endas blev sju deltagande förskolor i studien.  

Genomförande 

Vi började med att diskutera vilka frågor vi skulle kunna ha med i enkäten som svarar på vårt 

syfte. Det var för att få en röd tråd i arbetet och för att våra svar från respondenterna skulle 

kunna svara till vårt syfte. Efter att våra enkätfrågor var klara så sökte vi upp våra möjligheter 

att göra den elektronisk. Vi hittade en sida som hette Surveymonkey.com som gjorde 

elektroniska enkäter gratis. Sedan skickade vi ut den till 16 stycken testpersoner, både 

förskollärare och personer som inte är insatta i förskolan värld. De personerna som blev 

tillfrågade att testa enkäten var personer i vår närhet, vänner och familj. Antalet var en slump, 

då vi skrev till de vi kunde komma på som på ett eller annat sätt kunde hjälpa oss att förbättra 

enkäten. Det var personer som är insatta i förskolans värld och även som personer vi vet har 

kunskap om utformning och stavning. Vi valde att göra detta för att få respons på både 

utformning, stavning och innehåller i frågorna. Det ledde till att vi gjorde några ändringar i 

enkäten, både på utformning, frågor och rättade till saker vi hade missat, tillexempel punkt 

och kommatecken på vissa ställen.  
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Insamling av data  

Som vi beskrivit ovan i urvalet, kontaktade vi respektive förskolas chef för att få godkänt att 

komma ut till deras förskolor och göra vår enkätundersökning. För att förskollärarna skulle 

vara medvetna om vad det handlade om, skickade vi vårt missivbrev (se bilaga 1) antingen 

direkt till förskollärarna eller till chefen som vidarebefordrade det till förskollärarna. Vi 

bokade in dag och tid för att åka ut till de olika förskolorna, genom att ge alla tre dagar á fyra 

olika tider per dag, där det var först till kvarn för att få den tid som passade dem. 

 

När det var dags att lämna ut enkäterna valde vi att besöka förskolorna och eftersom vi valde 

att göra enkäten elektronisk tog vi med oss våra egna lärplattor med internet på, för att 

försäkra oss om att förutsättningarna fanns för att kunna svara på den. Vi valde att vara med i 

verksamheten medan förskollärarna gick iväg och svara på enkäten i lugn och ro. Det ser vi 

som en stor vinst som vi tror ökade antalet enkäter som vi fick besvarade. 43 stycken 

förskollärare blev tillfrågade att delta i vår studie varav 33 enkäter blev besvarade, vilket 

motsvarar 74 % av alla de tillfrågade. Efter att vi varit runt på förskolorna och enkäten hade 

blivit besvarad av alla de förskollärare som ville delta, gjordes en sammanställning av alla 

svar. Vi tog hjälp av hemsidan där enkäten var utformad, som gjorde sammanställningen 

elektroniskt till oss. 

 

Bortfall  

 

Vår bortfallsredovisning visar att vi har hög svarsfrekvens. När vi gick igenom alla besvarade 

enkäter var det endast sex av dessa som inte hade svarat på alla frågor. Av de sex enkäter som 

inte hade besvarat alla frågorna var det enbart på en fråga som de saknades två svar. Det var 

två av de sex personerna som hade valt att inte besvara samma fråga vilket var vår sista öppna 

fråga. Detta tolkar vi som att det inte handlar om förståelse för en viss fråga vilket man kunde 

gjort om det var så att alla hade hoppat över samma. Varför det är fem olika frågor som dessa 

sex personer inte besvarat, är inget som vi kan se något samband i. 

Forskningsetik  

När en studie görs behöver forskarna eller forskaren se till att de som ingår i studien skyddas 

från att bli utsatta för skada eller bli kränkta, men betydande för forskningen är att viktig fakta 

inte får stoppa studien och dess resultat. Som forskare måste man ställa sig frågan, för vem är 

detta resultat viktigt och hur påverkar det studien. Forskaren måste även ställa sig frågan vem 

som kan skadas av de resultat som kan komma fram. I vår studie har vi försökt välja en metod 

där ingen av respondenterna tar skada av resultatet. Vi har gjort enkäten anonym och varken 

vi eller någon annan som läser studien kommer veta vem svaren tillhör.  I dagens digitala 

samhälle kan vi aldrig garantera absolut anonymitet. Däremot kommer vi arbeta för att skydda 

alla deltagares identitet så långt som det är möjligt. Så fort studien är färdig och examinerad, 

kommer vi radera enkäten och de svar vi fått in. Skulle de dyka upp material i vårt resultat 

som skulle kunna skada en eller flera som deltagit i studien, kommer vi få göra att moraliskt 

ställningstagande. Detta betyder att vi tar ställning till om det känsliga skadar någon mer än 

det gör nytta för studien (God forskningssed, Vetenskapsrådet 2016).  

 

Besvarade enkäter 33 st. 100 % 

Enkäter med alla frågor besvarade 27 st.  82 % 

Enkäter som saknade besvarade frågor  6 st. 18 % 
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Vi har tagit hänsyn till information- och samtyckeskravet genom att alla som deltagit i vår 

studie fått information om studiens syfte och deras rättigheter som respondenter (Bryman, 

2011). Det har fått tagit del av vårt missivbrev både innan vi kom ut till förskolorna och precis 

innan de besvarade enkäten på lärplattan, då länken till enkäten låg i missivbrevet. När vi 

valde ut vår urvalsgrupp gjorde vi det noga för att få rätt personers svar. Bryman (2011) 

menar på att studiens reliabilitet ökar om personen som besvarar enkäten har kunskap inom 

ämnet. Det för att om enkäten blir besvarad av personer som inte har kunskap, blir inte 

resultatet pålitligt. Vi valde att vår urvalsgrupp enbart skulle vara förskollärare för att det är 

dem som har det yttersta ansvaret. För att ens studie ska vila på god validitet krävs det att 

forskaren svarar på studiens syfte (Roos, 2014). När vi arbetade med vår enkät såg vi till att 

varje fråga var betydande för syftets resultat för att få en så hög validitet som möjligt. 
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Bryman (2011) beskriver att validitet är någon som gör att studien ökar sin trovärdighet. 

Författaren beskriver även reliabilitet, vilket är hur pålitlig studien är. Författaren hävdar att 

validitet förutsätter reliabilitet och med det menar han att om studien du gör inte har god 

reliabilitet har den inte heller god validitet. Roos (2014) menar på att för att ens studie ska vila 

på god validitet krävs det att forskaren svarar på studiens syfte.  

Arbetsfördelning 

Vi som skrivit denna studie tillsammans, har under hela utbildningen skrivit arbeten ihop. Vi 

har väldigt lika tankar kring ämnen som vi brinner för, vilket har gjort det enkelt för oss att 

välja ämne att göra denna studie kring. Emellanåt har det varit mycket olika tankar, som varit 

svåra att samla och samsas om, vilket har fört oss till diskussioner kring många delar av 

studien. Att diskussioner förekommer på grund av olika tankar, ser vi positivt på, då det gör 

våra tankar ännu djupare. Sen första dagen vi började med uppsatsen bestämde vi vilka dagar 

vi skulle jobba med studie, vi satte också upp egna deadlines att förhålla oss till under arbetets 

gång, för att alltid ligga i fas och inte behöva känna oss stressade. Båda två har fått ta eget 

ansvar genom att alltid vara förberedd och på läst inför våra träffar samt göra det som vi 

tillsammans bestämt. Vi har olika egenskaper och kunskaper som gör att vi kompletterat 

varandra på ett väldigt bra sätt.  

Analys/bearbetning 

För att analysera enkäterna som vi fått in har vi med hjälp av den hemsida som vi använde oss 

av för att göra vår enkät, sammanställt alla resultat. Sen har vi skrivit ut och klippt ut alla 

resultat, för att sedan kunna se samband och likheter mellan de olika frågorna. Vi delade in 

alla frågorna som vi ansåg hade samband och påverkan på varandra och vår studie, sedan 

analyserade vi frågorna i varje uppdelning tillsammans för att kunna ställa svaren mot 

varandra. Detta gjorde vi för att det ansågs var relevant för analysarbetet och studiens resultat. 

Vi provade olika sätt att presentera resultaten för att resultaten skulle kunna bli så tydliga som 

möjligt för läsaren. Svaren kommer att presenteras i diagram och figurer här nedan. Vi gjorde 

även en bortfallsanalys där vi tittade på vår svarsfrekvens, hur förskollärarna hade svart, vilka 

som hade hoppat över vilka frågor och om vi kunde se ett samband mellan dem.  

RESULTAT  
I detta avsnitt presenterar vi resultatet av vår enkätundersökning och även vår analys av dem. 

Vår enkätundersökning är genomförd på sju olika förskolor i en kommun i södra Sverige där 

de arbetar i mindre barngrupper, och de som besvarat enkäten är förskollärare. Resultatet är 

indelat i olika diagram och figurer efter hur vi kategoriserat frågorna från enkäterna. I vårt 

resultat representerar 3,03% en person som besvarat enkäten. Här nedan presenterar vi vår 

bortfallsanalys.  

  



 

14 

 

Kommunikationen i barngruppen nu och då   

Diagrammet nedan presenterar resultaten från frågorna 7 och 8 (se bilaga 2). Vi jämför 

skillnaden på förskollärarnas upplevelse av möjligheten till kommunikation med barnen från 

nu och då.  

 

 
Figur 1: Stapeldiagram för förskollärarnas svar angående möjligheter till kommunikation då och nu. 

 

Av de två första kolumnerna i diagrammet ovan kan man utläsa att det inte var någon av 

respondenterna som upplevde att det fanns möjlighet till lite kommunikation varken innan 

eller efter de började arbeta i mindre barngrupper, men det var 36 % som upplever att 

möjligheterna var sämre. Respondenterna upplevde inte heller att möjligheten till 

kommunikation minskat sedan barngrupperna blivit mindre, samtidigt som fler upplever att 

möjligheterna till kommunikation blivit bättre. I kolumn tre kan vi se på spalterna att 

respondenterna upplever nästintill samma möjlighet till kommunikation, både innan och efter. 

Det var endast 7 % fler som upplevde att möjligheten till kommunikation var större innan de 

arbetade i mindre barngrupper än efter arbetet börjat. Men om vi ser utifrån kolumnerna tre 

och fyra tillsammans kan man se att det är 27 % fler av respondenterna som upplever att 

möjligheterna för kommunikation ökat.  

 

Som resultat av detta diagram kan vi se att 88 % av respondenterna anser att möjligheterna till 

kommunikation har ökat. Vilket kan tolkas som att kommunikationen generellt har blivit 

bättre sen barngrupperna minskat. 
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Möjligheter som skapas i mindre barngrupper  

Diagrammet nedan presenteras förskollärarnas svar på frågorna 2, 3, 4 och 5 (se bilaga 2). 

  

 
Figur 2: Presentation av möjligheter som förskollärarna upplever att de mindre grupperna har 

bidragit till.  

 

Möjligheter för undervisning, att möta varje barn, fånga barns intresse och att barnen ska få ha 

inflytande upplever största delen av respondenterna har ökat sen de mindre barngrupperna 

infördes. I vår analys av detta diagram kan vi se att respondenterna anser att tillfällena och 

förutsättningarna för barns lärande har ökat sedan barngrupperna minskat. Vi kan även läsa ut 

från diagrammet att respondenterna är positiva till de mindre barngrupperna, då det är ett 

väldigt litet antal som svarat att de ansåg att påståendena inte stämmer alls. 

 

Resultatet av detta diagram kan tolkas på två olika sätt. Bland annat kan man tolka det som att 

förskolorna alltid haft bra möjligheter när det gäller mängden tillfällen för undervisning, att 

möta varje barn, att fånga barnens intresse och att barnen har inflytande över verksamheten. 

När man läser detta resultatet kan man också fundera över om det är så att dessa pedagoger 

upplever att möjligheterna för undervisning, tid för att möta varje barn, fånga deras intressen 

och låta dem vara delaktiga, inte har blivit bättre sedan de börjat arbeta med mindre 

barngrupperna. 

 

Av kommentarerna som tillhör frågan kring barns inflytande, kan vi se att en av 

respondenterna anser att barnen i stort sett har större möjligheter att ha inflytande i 

verksamheten nu än förr. Samma respondent har också motiverat sitt ställningstagande med 

kommentaren: ”Jag tycker inte att barnen har mer inflytande nu än innan. Det är ganska 

oförändrat”. Vår analys av förskollärarens ställningstagande och kommentar är att hen 

upplever att barnen på förskolan alltid haft goda möjligheter att ha inflytande över sin dag och 

att det inte varit en markant skillnad från då och nu när de arbetar i mindre grupper.  
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Vinster med att arbeta i mindre barngrupper  

I figuren nedan redogör för förskollärarnas svar på fråga 6 (se bilaga 2), där deras upplevelser 

av att arbeta i mindre barngrupper presenteras.  

 

Figur 3: Figur för redovisning av förskollärarnas svar om deras upplevelser av mindre barngrupper.  

 

I figuren ovan ser vi att majoriteten av respondenterna upplever att det har möjlighet till 

djupare samtal, vara mer närvarande med barnen och att det finns mer tid att arbeta på 

individnivå. Men vi kan även utläsa av figuren att endast hälften eller färre av respondenterna 

upplever att deras möjligheter att arbeta utifrån barns intresse och ha läroplanen mer levande i 

verksamheten har ökat i samband med arbetet i de mindre barngrupperna.  

 

Det resultat som vi utläser av figuren är att av alla påståenden, förutom ett, är det minst 40 % 

av alla respondenter som upplever att de olika påståendena stämmer överens med deras 

verksamhet. Det resultat som utmärker sig mest, är de 0 % som upplever att barnen stannar 

upp i sin utveckling på grund av de mindre barngrupperna.  

 

Den analys vi gör av detta är att en stor andel av pedagogerna upplever att det finns mer tid att 

arbeta på individnivå med barnen, vilket kan bli ett resultat av att barnen inte stannar upp i sin 

utveckling, då pedagogerna kan uppleva sig ha mer tid till att vara närvarande och utmana 

dem. ”Vi pedagoger är proffsiga på att tillgodose barnen i de mest skiftande, rådande 

situationer.”, ”Det är inget hinder eftersom vi har åldersindelade grupper där barnen är 

jämnåriga”. Detta är två kommentarer som vi fick i samband med en senare fråga, där vi kan 

se att dessa pedagoger menar på att det är upp till dem och inte andra barn att utmana barnen. 

  

6. Hur anser du att lärandet har främjats av att arbeta i mindre barngrupper?  

Nedan följer påstående, kryssa i dem som du upplever stämmer överens med din verksamhet.  

N=32 

Jag har större möjligheter att ha djupare samtal med barnen för att det är 

färre barn att förhålla sig till i verksamheten 

85 % 

Jag kan vara mer närvarande med barnen 72 % 

Det finns mer tid att arbeta på individnivå 63 % 

I alla delar av dagen, kan vi arbeta mer utifrån barnens intresse för att det 

är färre barn och då färre viljor att ta hänsyn till 

50 % 

Som pedagog kan mitt arbete med Läroplan för förskolan vara mer 

levande 

41 % 

Arbetet med mindre barngrupper har lett till att barnen stannar upp i sin 

utveckling för att de inte får tillräckligt med utmaningar av sina kompisar 

0 % 
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Sammanfattning av resultat 

Du som läsare har nu fått möjlighet att ta del av de resultat vi fått fram i vår studie, om på 

vilka olika sätt förskollärare upplever att möjligheten till kommunikation har främjat barns 

lärande i förhållande till barngruppens storlek. Vi kan se att pedagogerna upplever att arbetet i 

mindre barngrupper främjar arbetet på individnivå, vilket även deras kommentarer på vår 

öppna fråga har styrkt. Förskollärarna upplever att det har gett dem fler möjligheter till att 

vara närvarande och att kunna möta varje barn och dess intresse. Vi kan även se att största 

delen av respondenterna upplever att arbetet i mindre barngrupper har främjat 

kommunikationen som leder till barns lärande och utveckling. Förskollärarna upplever att en 

medvetenhet om sitt förhållningssätt och ansvar för kommunikationen i verksamheten, leder 

till mer tid och fler tillfällen för djupa samtal mellan pedagoger och barn, som främjar barns 

lärande.  

 

Arbetet i mindre barngrupper har främjat arbetet både på individ- och gruppnivå, som lett till 

fler möjligheter till kommunikation. Det har skett i samband med att förskollärarna getts 

bättre förutsättningar till ökad kommunikation när de arbetar i mindre grupper. Bland annat 

genom möjligheten att kunnat möta varje barn och dess intresse, få fler tillfällen för 

undervisning, ha djupare samtal och att vara närvarande med barnen i verksamheten.  
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DISKUSSION 
Detta avsnitt presenteras utifrån tre olika rubriker, resultatdiskussion, metoddiskussion och 

didaktiska konsekvenser. Vi kommer diskutera de resultat vi analyserat i föregående avsnitt, 

där vi även kopplar våra resultat till tidigare forskning.  Vi diskuterar huruvida vår metod har 

varit passande för vårt syfte och de problem och bortfall vi stött på under studiens gång.  

Avslutningsvis presenterar vi våra didaktiska reflektioner kring de slutsatser vi drar för yrket i 

relation till det problemområde vi valt att undersöka och vad vi tänker skulle vara intressant 

att forska vidare kring inom vårt ämne.  

Resultatdiskussion 

Resultatet av vår studie visar på att majoriteten av respondenterna upplever att de mindre 

barngrupperna har god inverkan på kommunikation som leder till lärande och utveckling. En 

aspekt som pedagogerna upplever har skapat möjligheter för att kommunicera med barnen i 

de mindre grupperna, är att de finns möjlighet att vara mer närvarande med barnen. Vårt 

resultat visar att 72 % av förskollärarna upplever att deras möjligheter att vara närvarande 

med barnen har främjats av de mindre barngrupperna. Vi tror att anledningen till att 

pedagogerna upplever att de kan vara mer närvarande med barnen är för att det finns mer tid 

till att vara just närvarande. Johansson (2011) menar på att närvarande pedagoger som fångar 

upp vad barnen försöker förmedla, är en förutsättning för att kommunikationen ska leda till 

lärande. Kihlbom, Lidholt och Niss (2009) hävdar däremot att det är goda relationer som leder 

till kommunikation, vilket är en förutsättning för barns lärande. Detta menar även Pramling 

Samuelsson, Sheridan & Williams (2015) på, de belyser även att risken vid bristande 

kommunikation kan leda till att djupare relationer inte utvecklas, vaken mellan pedagog och 

barn eller barn och barn. Bronfenbrenner (1979) menar på att det som är avgörande för om 

barn lär sig eller inte, är den kommunikation som sker mellan pedagog och barn. Om 

förskollärare ges möjligheter till att skapa goda relationer med barnen genom att kunna vara 

närvarande med alla barn i verksamheten varje dag, ökar möjligheten för kommunikation 

vilket leder till att barns utveckling och lärande främjas. Dessa goda förutsättningar kan bland 

annat vara att arbeta i mindre barngrupper (Engdal & Ärlemalm-Hagsér, 2015; Pramling 

Samuelsson, Sheridan & Williams, 2015). En annan aspekt som förskollärarna upplever har 

skapat möjligheter för kommunikation är möjligheten att kunna möta varje barn under dagen. 

Resultatet visar att 78 % av respondenterna upplever att möjligheterna att kunna möta varje 

barn under dagen har ökat efter de börjat arbeta i mindre barngrupper. Även detta tror vi beror 

på att de finns mer tid att kunna möta varje barn när de är färre barn att förhålla sig till.  

Johansson (2011) beskriver att möjligheterna att kunna möta varje barn ökar möjligheterna för 

bättre relationer. Finns det bättre möjligheter att ha bättre relationer så finns det bättre 

förutsättningar för barnen att lära och utvecklas.  

 

88 % av förskollärarna i vår studie upplever att möjligheterna för kommunikationen har blivit 

bättre efter att de började arbeta i mindre barngrupper. Vår tolkning av att förskollärarna anser 

att de mindre barngrupperna har lett till bättre förutsättningar och fler tillfällen att lära är att 

genom fler tillfällen för kommunikationen mellan förskollärare och barn, kan i sin tur leda till 

att barns lär och utvecklas. Forskningen visar på att när barn vistas i för stora barngrupper blir 

deras förutsättningar att lära och utvecklas sämre än om de är i mindre grupper. Forskningen 

visar också på att vi pedagoger har större möjligheter att kommunicera med barnen i mindre 

grupper än i stora (Pramling, Samuelsson, Sheridan & Williams, 2015).   
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Vårt resultat visar också att pedagogerna upplever att de kan arbeta mer utifrån barns intresse, 

vilket är en aspekt av att arbeta i mindre barngrupper som också påverkar barns inflytande. 

Förskollärarna anser att färre barn i gruppen är färre barn att förhålla sig till och färre viljor att 

ta hänsyn till. Vi kan se i vårt resultat att 70 % av respondenterna upplever att möjligheterna 

för barnen att ha inflytande över sin dag på förskolan har ökat med att arbeta i mindre 

barngrupper. I likhet med vad vår studie visat, menar Engdal och Ärlemalm-Hagsér (2015) på 

att när barn är i en mindre grupp med färre pedagoger är det deras perspektiv som genomsyrar 

verksamheten. I förskolans läroplan kan vi läsa att förskolan ska stäva efter att varje barn 

utvecklar sin förmåga att uttrycka sina tankar och åsikter och därmed få möjlighet att påverka 

sin situation (Lpfö 98, rev. 2016). Vi ser de positivt att så pass många upplever att 

möjligheterna för barn att ha inflytande över sin dag har ökat vilket också leder till att 

förskollärarna har möjlighet att arbeta utifrån läroplanens intentioner av att barn ska ha 

inflytande över sin dag på förskolan.  

 

Enligt Bronfenbrenners utvecklingsekologi är det de olika nivåernas samspel som lägger 

grunden för barns utveckling och lärande. Skollagens indikationer ligger under makronivå, 

där regeringen utformar och tar beslut om vad som ska ingå i bland annat läroplanen. Men det 

är på exonivån som kommunen tar de beslut som förhoppningsvis ger förskolorna de 

förutsättningar de behöver för att kunna arbeta efter regeringens beslut på meso- och 

makronivån (Bronfenbrenner, 1997). I 1 kap. 3§ av Skollagen (SFS 2010:800) står det att vi i 

förskolan ska bedriva en verksamhet med undervisning, vilket kan ses i likhet med det som 

Johansson (2011) beskriver som pedagogiska dialoger. Författaren beskriver det som att de 

som medverkar utbyter erfarenheter med varandra och att en av parterna har som avsikt att 

bidra till lärande. Detta är som vi nämnt under bakgrunden även Skollagens (SFS 2010:800) 

beskrivning av begreppet undervisning. Vår tolkning av undervisning är det som Johansson 

(2011) beskriver som pedagogiska dialoger, alltså när du som förskollärare utför målstyrda 

aktiviteter i förskolan. 79 % av våra respondenter, vilket är en stor del av hela vår 

urvalsgrupp, upplever att mindre barngrupper har skapat fler tillfällen för att bedriva 

undervisning i förskolan och något vi ser som positivt. Ett resultat av att möjligheterna till att 

bedriva undervisning i verksamheten blivit bättre, kan vara att förskollärarna kan utföra sitt 

uppdrag med bättre förutsättningar. 

 

Resterande 21 % i vår undersökning upplever inte att de mindre barngrupperna har skapat fler 

tillfällen för undervisning. Å ena sidan ser vi inte endast dessa siffror negativt som att 

förutsättningarna inte ökat, utan kan tolkas som att de alltid upplevt att de haft goda 

förutsättningar för att bedriva undervisning redan innan de började arbeta i mindre grupper. Å 

andra sidan kan vi fundera över om begreppet undervisning fortfarande är obekant och 

främmande för vissa och om dessa 21 % kanske tillhör den grupp som upplever det så. När 

man arbetar i mindre grupper läggs mer ansvar på varje pedagog och det gör att dess 

kompetens görs mer synlig. I Lpfö 98 (rev.2016) beskrivs det att förskolechefens ansvar är att 

se till att alla pedagoger får den kompentensutveckling de behöver för att kunna bedriva 

undervisning i verksamheten. Utifrån vårt resultat kan vi se att kommunikationen har ökat i 

arbetet med de mindre barngrupperna. Hela 85 % upplever att de djupare samtalen med 

barnen har blivit fler och tagit upp större del av verksamheten efter att de börjat arbeta i 

mindre barngrupper. Pramling Samuelsson och Asplund Carlsson (2003) samt Johansson 

(2003) menar på att djupare samtal i relation till undervisning får barnen att själva reflektera 

över sitt lärande. Att barnen får fördjupa sina tankar kring frågor som vad, hur och varför ger 

dem chans till djupare förståelse och större kunskap. Denna typ av samtal menar Pramling 

Samuelsson, Sheridan och Williams (2014) är svår att få med alla barn när man arbetar i stora 

barngrupper.  
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Majoriteten av alla pedagoger upplever att de finns mer tid att arbeta på individnivå, att ha 

djupare samtal och att arbeta utifrån barns intresse för att de finns färre barn att förhålla sig till 

i mindre barngrupper. Det kan vara ett resultat av att det är 0 % som upplever att barnen 

stannar upp i sin utveckling i de mindre grupperna. För precis som pedagogerna menar på i 

sina kommentarer är det upp till dem som förskollärare att se till att barn får den utmaning de 

behöver för att utvecklas. Å ena sidan anser pedagogerna att det är deras uppgift att hjälpa 

barnen utvecklas. Å andra sidan så framhäver forskning att samlärandet mellan barnen bör ses 

som en viktig del av förskolans verksamhet, då barn både vill lära sig av varandra och är 

viktiga för varandra i deras utveckling och lärande Det är här pedagogens ansvar att 

synliggöra den mångfald som finns i barngruppen, det gör att barn ska bli uppmärksammade 

över att det finns olika tankar och idéer om samma sak (Williams, 2012; Johansson, 2011). 

Resultatet i vår studie visar att arbetet på individnivå har främjats av att arbeta i mindre 

grupper. Vi tror att om det ges bättre förutsättningar att arbeta på individnivå, främjar detta 

även arbetet på gruppnivå. När du arbetar på individnivå ges större kunskap kring individen 

som gör att arbetet på gruppnivå kan bli mer inkluderande och visar på en större mångfald.  
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Metoddiskussion 

Studiens syfte var att undersöka huruvida möjligheterna för kommunikation påverkar barns 

lärande i relation till att barngrupperna blivit mindre. Vi valde en kvantitativ studie med enkät 

som metod för att kunna få reda på pedagogers attityd till på vilka olika sätt kommunikationen 

påverkat barns lärande. Om vi hade valt att göra en kvalitativ studie med intervju som metod 

hade vi kunnat få en djupare studie där vi kunnat få ta del av pedagogers tankar kring ämnet. 

Men eftersom vi vill mäta attityden kring ett fenomen hos en större grupp, valde vi att göra en 

kvantitativ studie med enkät som metod. Vilket Adriansson 5 beskriver som avsikten med en 

kvantitativ studie. Om vi hade gjort om studien, har vi två tankar kring hur vi hade kunnat 

fördjupa studien. Ett sätt är att göra enkäten precis som vi gjort, fast lägga till kommentarsfält 

vid varje fråga. Detta skulle vi gjort för att ge respondenterna möjlighet att försvara eller 

fördjupa sitt ställningstagande. Ett annat sätt hade varit att kombinera en enkät med intervjuer 

med ett par av respondenterna, för att få deras djupare tankar kring ämnet.  

 

Det mest förekommande vid användning av enkät som metod, är att enkäterna skickas 

antingen elektroniskt eller via post, eller att den blir lämnad direkt till respondenterna. Det ger 

respondenterna möjlighet att besvara enkäten när de vill och har tid, vilket vi ser både positivt 

och negativt. Å ena sidan får respondenterna chans att besvara enkäten när de vill men finns 

chansen att de glöms bort eller prioriteras bort. Å andra sidan kan de själva välja när de vill 

besvara enkäten beroende på när de har tid. Eftersom vi valde att gå ut till förskolorna och 

pedagogerna fick besvara enkäten under tiden vi var i verksamheten, resulterade det i att vissa 

pedagoger inte var närvarande och kunde svara, samt att den tiden vi kom inte upplevdes 

passa alla. Detta har resulterat i en del av vårt bortfall. Men vi tror även att vi har fått in fler 

enkäter med hjälp av att utföra studien på detta sätt, än om vi hade skickat ut den till 

förskollärarna. 

Enkätfrågor 

När vi skrev frågorna till vår enkät, var vi noggranna med att alla våra frågor skulle ha en 

koppling till vårt syfte. Men när alla enkäterna var besvarade och vi skulle sammanställa och 

redovisa våra resultat, fanns det ett par frågor som vi ansåg inte riktigt hjälpte oss att besvara 

vårt syfte och som vi valde att inte redovisa under resultaten. En av dessa frågor handlade om 

ifall man som pedagog ansåg att arbetet med Lpfö 98 (rev. 2016) kunde göras mer levande 

efter att barngruppens storlek minskat. När vi skrev denna fråga tyckte vi att vi hade en tanke 

bakom hur den påverkade vårt syfte. Men när sen vi skulle redovisa frågan i arbetet, kunde vi 

inte se att resultatet av frågan var relevant för studiens resultat och valde därför att inte 

redovisa den. I sammanställningen av resultaten såg vi också att två utav våra frågor var 

nästintill likadana. Vi gjorde ett ställningstagande att redovisa den av frågorna som vi ansåg 

hjälpte oss att besvara vårt syfte mest. En av frågorna var med i en större fråga där vi 

jämförde hur pedagogerna ansåg att det var förr jämfört med hur de anser att det är nu. Det 

var grunden till att vi valde redovisa just den av frågorna. 

 

Under vårt analysarbete och i diskussioner kring vårt resultat insåg vi att en av våra frågor 

hade en formulering som kunde göra frågan missvisande och svårtolkad. Den handlade om 

hur vida barn stannar upp i sin utveckling för att de inte får tillräckligt med utmaning av sina 

kompisar. Under vår reflektion har vi förstått att frågan kunde tolkas som att barnet skulle 

stanna upp helt i sin utveckling. Vår tanke med frågan var hur vida barnets utveckling 

hämmas av att vara i mindre grupper. Med tanke på denna formulering är det inte någon av 

respondenterna som upplever att detta påstående stämmer med deras verksamhet. 

                                                 
5 Adriansson, Lillemor. Föreläsning: Kvantitativ metod. Högskolan Borås, Campus Varberg. 2017-05-21. 
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Tidigare erfarenheter  

Vi har tidigare i vår utbildning använt oss av enkät som metod, vi tog då med oss några 

reflektioner kring vad man skulle kunna gjort bättre, vilket vi har tagit hänsyn till nu i vårt 

examensarbete. Vi skickade då inte ut enkäten till någon innan för att testa den, vilket vi 

kände att vi borde gjort. I denna studie tog vi hänsyn till detta och skickade ut enkäten till 16 

personer. Det upplevde vi som väldigt positivt eftersom vi fick respons på enkäten kring både 

stavelser och innehåll. Det gav oss chansen att förbättra enkäten innan vi gick ut till 

förskolorna och gjorde vår riktiga studie. En annan reflektion vi hade sedan tidigare var att 

inte ha för många mellanhänder av enkäten, det var en av anledningarna till att vi valde att 

besöka alla förskolorna som skulle besvara enkäten. Det har gjort att vi fått in enkäten direkt 

och vi tror även att det är en anledning till att vi fått så pass många besvarade enkäter vilket 

annars kan vara ett problem när man använder enkät som metod.  

Didaktiska konsekvenser 

Vi har i vår studie belyst hur möjligheterna för kommunikation ökat och främjat barns lärande 

när förskolor arbetar i mindre barngrupper. Förskolan ska främja alla barns utveckling och 

lärande samt en livslång lust att lära (Lpfö 98, rev. 2016, s.4). När barn och pedagoger är i de 

mindre grupperna ges de större möjligheter för djupare samtal och chans för pedagogerna att 

arbeta med barnen på individnivå vilket främjar barns utveckling och lärande. I början av vårt 

skrivande, gick vi in med tankarna att alla som numera arbetar i de mindre barngrupperna 

upplever att kommunikationen ökat avsevärt, eftersom att det finns färre barn att förhålla sig 

till. Men vår studie visade på ett annat resultat än våra tankar. Vår studie visar på att en stor 

del av förskollärarna upplever att kommunikationen varit bra även innan arbetet i de mindre 

barngrupperna började. Slutsatsen vi kan dra utav detta är att bra och mycket kommunikation 

inte endast är beroende utav mindre barngrupper utan förskollärare och andra verksammas 

kompetens kring kommunikation, vilket även Skolverkets rapport Barngruppers storlek i 

förskolan (2016) lyfter fram som en viktig komponent. Men vad är då bra kommunikation och 

vad krävs av en pedagog för att kommunikationen ska vara bra? Som vårt resultat visar på, är 

samtalen och kommunikationen djupare i de mindre barngrupperna. Då krävs det också att 

förskollärarna innehar kompetenser i hur de pratar med barnen och hur de ska kommunicera 

och utveckla samtalen tillsammans med barnen, för att främja deras lärande och utveckling.  

 

Det finns många olika aspekter i att arbeta i mindre barngrupper och den aspekten vi har valt 

att undersöka, möjligheter till kommunikation i förhållande till barns lärande, kan vi se 

främjas av de mindre grupperna. Men för att arbetet i mindre barngrupper ska kunna fortgå är 

vi medvetna om att hänsyn behöver tas till de andra aspekterna såsom personalkostnader och 

miljön i förskolan. Forskningen visar att de är positivt för barnen i förskolan att vara i de 

mindre sociala sammanhangen men frågan är om det är positivt för pedagogernas arbetsmiljö. 

För även om det är färre barn i gruppen, är det inte säkert att det är färre barn per pedagog. 

Det gör att det blir sårbart att arbeta i ett arbetslag där det endast finns två pedagoger, då det 

blir märkbart om en utav dem inte är där. Precis som många företag resonerar ”det kostar 

pengar att tjäna pengar”, så kostar det pengar att skapa bra utbildning. För att bidra positivt till 

hur samhället kommer se ut i framtiden, krävs det att det att man vågar satsa på barnens 

utbildning redan i förskolan. Det är på exo- och makronivå som beslut tas om vilka 

förutsättningar barns lärande och utveckling ska få på meso- och mikronivå. Det är alltså 

politikerna och kommunerna som påverkar vilka förutsättningar förskollärarna har att bidra 

till barns lärande och utveckling.  
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Vi menar på att om förskollärarna ska kunna hålla den kvaliteten som förväntas krävs det att 

rätt förutsättningar ges. Ett förslag vi har som vi även mött på i verksamheterna är att ha 

kvalitetsavlösare. Det är en person som är i verksamheten för att lösa av pedagogerna när de 

ska ha sin reflektionstid som bidrar till att utveckla verksamheten. Även att ha personal som 

öppnar och stänger förskolan, så att pedagogiskt utbildad personal kan lägga sina arbetstider 

under den tiden av dagen då alla barn är där. Vilket betyder att det skulle finnas mer personal 

på förskolan under barnens vistelse tid. Detta kan leda till att möjligheterna för 

kommunikation blir fler och att pedagoger har fler möjligheter till att bedriva undervisning för 

att främja barns utveckling och lärande. Dessa exempel är för att öka kvaliteten, vilket även 

skulle kunna leda till en likvärdig förskola. Men för att detta ska vara möjligt krävs det som vi 

påpekat ovan att man vågar satsa pengar på förskolan. 

Förslag på vidare forskning 

I vår studie visar vi på pedagogernas syn på hur barngruppens storlek har påverkan på 

kommunikationen i relation till barns lärande. Vi tänker att det hade varit intressant att forska 

vidare kring hur pedagoger samtalar med barnen och hur de utvecklar sina samtal för att 

främja barns lärande och utveckling. Ämnet vi skriver om berör delar av samhället så som 

välfärd och demokrati och är därför ett viktigt ämne att forska vidare kring.  
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BILAGOR 

Bilaga 1 - Missivbrev 

 

 

Hej. 
 

 

Vi är två studenter som nu går vår sjunde termin på förskollärarutbildningen vid Högskolan i 

Borås, Campus Varberg. Vi är nu i full gång med att skriva vårt examensarbete tillsammans 

och har valt att göra en studie som handlar om hur kommunikationen i förskolan har främjat 

barns lärande efter att barngrupperna minskat.  

 

Syftet med vår studie är att undersöka på vilka olika sätt kommunikationen, mellan pedagoger 

och barn, i syfte att främja barns lärande har förändrats i förhållande till att barngrupperna 

minskat sedan riktlinjerna om gruppstorleken återupptogs 2015 i förskolan 

 

För att kunna genomföra denna studie har vi fördjupat oss i aktuell forskning inom detta 

ämne, men vi har även för avsikt att ta hjälp utav verksamma förskollärare. 

 

Vi uppskattar självklart om Ni tog er tiden att svara på vår enkät. Men vi vill informera er om 

att enkäten är frivillig och att du har rätt att avbryta den precis när du vill. Vi vill även 

informera om att enkäten är helt anonym. Alla svar kommer att förstöras och raderas när 

studien är färdig och examinerad, detta gör vi av etiska skäl med hänsyn till alla som deltagit. 

Vi hoppas att så många som möjligt vill och kan vara med och delta i vår undersökning. 

 

Om ni har några frågor eller funderingar är ni välkomna att kontakta oss eller vår handledare 

för mer information. 

 

 

Tack på förhand för din medverkan! 

 

Louise Olsson: xxx@hb.student.se 

Linnéa Perkman xxx@hb.student.se 

 

Handledare Gunilla Fihn: xxx@hb.se 

 

 

Länk till enkäten: 
  



 

 

 

Bilaga 2 - Enkät 

 

1. Möjlighet till kommunikation mellan barn och pedagoger har ökat efter att ni börjat 

arbeta med mindre barngrupper 

o Instämmer helt 

o Instämmer i stort sett 

o Instämmer i stort sett inte 

o Instämmer inte alls 

 

2. Mindre barngrupper skapar fler tillfällen för undervisning i verksamheten 

o Instämmer helt 

o Instämmer i stort sett 

o Instämmer i stort sett inte 

o Instämmer inte alls 

 

3. Möjligheten att kunna möta varje barn under dagen, har ökat efter att vi börjat arbeta i 

mindre barngrupper 

o Instämmer helt 

o Instämmer i stort sett 

o Instämmer i stort sett inte 

o Instämmer inte alls 

 

4. Det är enklare att fånga varje barns intresse i arbetet med mindre barngrupper 

Instämmer helt 

o Instämmer i stort sett 

o Instämmer i stort sett inte 

o Instämmer inte alls 

 

5. Idag när vi arbetar i mindre grupper, har barnen större möjligheter att ha inflytande 

över sin dag på förskolan 

o Instämmer helt 

o Instämmer i stort sett 

o Instämmer i stort sett inte 

o Instämmer inte alls 

 

Beskriv så fall på vilket sätt barnen har inflytande: 

 

 

 

 

  



 

 

 

6. Hur anser du att lärandet har främjats av att arbeta i mindre barngrupper? Nedan följer 

påståenden, kryssa i dem som du upplever stämmer överens med din verksamhet 

 

o Det finns mer tid att arbeta på individ nivå 

o Jag kan vara mer närvarande med barnen 

o Som pedagog kan mitt arbete med Läroplan för förskolan (Lpfö 98, rev. 2016) vara 

mer levande 

o Jag har större möjligheter att ha djupare samtal med barnen för att det är färre barn att 

förhålla sig till i verksamheten 

o I alla delar av dagen kan vi arbeta mer utifrån barnens intresse för att det är färre barn 

och då färre viljor att ta hänsyn till 

o Arbetet med mindre barngrupper har lett till att barnen stannar upp i sin utveckling för 

att de inte får tillräckligt mycket utmaning av sina kompisar 

 

7. Innan ni började arbeta med mindre barngrupper, till vilken grad upplevde du att det 

fanns möjligheter till kommunikation med barnen? 

 

1___________________2___________________3___________________4 

Inga möjligheter                           Stora möjligheter 

 

8. Nu när du arbetar i mindre barngrupper, till vilken grad upplever du att det finns 

möjligheter till kommunikation med barnen? 

 

1___________________2___________________3___________________4 

Inga möjligheter                           Stora möjligheter 

 

9. När barnen får möjlighet att vara i en barngrupp där de får ett kognitivt och socialt 

utbyte med sina kompisar utvecklas de som mest. Mindre barngrupper kan leda till att 

antalet relationer för barnen att utvecklas i minskar.  

 

Anser du som pedagog att arbetet i mindre barngrupper är ett hinder för att barn ska få 

möjlighet till utbyte, både socialt, emotionellt och kognitivt? 

 

o Instämmer helt 

o Instämmer i stort sett 

o Instämmer i stort sett inte 

o Instämmer inte alls 

 

10.  Med tanke på föregående fråga, motivera ditt ställningstagande. 
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