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Sammanfattning 
 
Syftet med denna studie är att undersöka om förskollärare upplever att minskade barngrupper             
har skapat förändring för barnen då det är färre barn i barngrupperna. Undersökningen             
kommer att genomföras ur ett anknytningsperspektiv med fokus på vad förskollärare anser är             
betydelsefullt för att skapa anknytning. Om förskollärarna upplever en förändring kring           
anknytningen för barnen till pedagogen i en barngrupp med färre antal barn. Studiens             
teoretiska utgångspunkt är John Bowlbys teori om anknytning, vilken förklarar vikten av            
relationen mellan vuxen och barn.  
 
Studien är genomförd med hjälp av intervjuer som är en kvalitativ metod. Studien ska              
undersöka förskollärares erfarenheter och upplevelser i förändringsarbetet med minskade         
barngrupper. Studien belyser också tidigare forskning kring barngruppers storlek ur ett           
anknytningsperspektiv. 
 
Resultatet i studien presenteras i fyra kategorier, tid, organisation, miljö och trygghet som har 
fått positiva effekter i förskolans verksamhet - för barnen. Resultatet visar på att samtliga 
förskollärare i studien  lyfte fram vikten av trygghet för barnen och att arbetssättet i mindre 
barngrupper har bidragit till att barnen har färre relationer, samt att förskollärarna kommer 
närmare barnen. Förskollärarna upplever att barnen är mer trygga nu samt att förskollärarnas 
närvaro har ökat. De beskriver tidsaspekten som positiv då det i den mindre barngruppen ges 
möjligheten att ge barnen mer tid. De talar också om upplevelsen av att inte räcka till i den 
nya organisationen, då de endast är två personal per barngrupp, vilket kan bli sårbart. Det 
finns ett tydligt resultat i studien om personalens arbetsbelastning och att minskade 
barngrupper är bättre för barnen, men sämre för de personer som arbetar i den organisatoriska 
verksamheten. I de barngrupper där antalet barn per personal är fem eller fler finns en extra 
belastning.  
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INLEDNING 
 
Barngrupperna i svensk förskola har under de senare åren blivit allt större och barns dagar               
blivit längre (Pramling Samuelsson, Williams & Sheridan 2015, s.2). År 2015 gav regeringen             
skolverket i uppdrag att återinföra riktmärke kring antalet barn i grupperna på förskolan. De              
nya rekommendationerna för barn i åldern ett till tre år, är sex till tolv barn och för barn i                   
åldern tre till fem år, nio till femton barn per barngrupp. Vikten av en mindre barngrupp med                 
få förskollärare är mer betydelsefullt för de yngre barnen än en större grupp med fler               
pedagoger. Interaktion och kommunikation mellan förskollärare och barn, samt mellan barnen           
och förskolans aktiviteter har ett samband med hur storleken i barngruppen ser ut. I en större                
barngrupp kan relationer mellan barnen påverkas då tillgången till rum, material och            
aktiviteter blir begränsande. Det ges inte lika många tillfällen för de vuxna att kommunicera              
och ha längre, djupgående samtal med varje enskilt barn i de större barngrupperna (Pramling              
Samuelsson, Williams & Sheridan 2015, ss.2-3). Personligt bemötande och omtanke om det            
enskilda barnet är av största vikt för att barnet ska känna trygghet i sin grupp på förskolan.                 
Barn behöver vuxna som finns tillgängliga och nära dem, som ser dem, håller om dem, ger                
positiv uppmärksamhet och samtalar med dem (Niss 2009, s.20). Det finns dock svårigheter             
med gruppstorlekar i förskolan när vi diskuterar vad som är bäst för barnen. Sett ur ett vidare                 
perspektiv är det svårt att diskutera vad som skulle vara ett idealiskt antal barn i en barngrupp,                 
då det är flera olika faktorer som påverkar (Pramling, Williams, Sheridan & Hellman 2016,              
ss.445-446).  
 
De senaste två åren har en del kommuner omorganiserat och ändrat arbetssätt gällande             
barngruppens storlek. I denna undersökning kommer vi utgå från den forskning som finns             
gällande gruppens storlek i förskolan. Då skolverkets rapport utgavs (2016:433) år 2016 är             
barngruppens storlek i förskolan debatterat och aktuellt att undersöka. Det är av intresse att              
göra denna studie för att undersöka eventuella positiva och negativa effekter av att införa              
mindre barngrupper och dess betydelse för barns anknytning i förskolan. Barns anknytning till             
de sekundära anknytningspersonerna på förskolan är en viktig del för att skapa trygghet,             
trivsel samt för barns utforskande och lek i förskolan. Under vår utbildning har förändringar              
gällande gruppstorlek skett på våra respektive VFU-platser, vilket gjorde oss intresserade av            
ämnet. 
 

Syfte 
 
Syftet med denna studie är att undersöka om förskollärare upplever att minskade barngrupper             
har skapat förändring för barnen då det är färre barn i barngrupperna. Undersökningen             
kommer att genomföras ur ett anknytningsperspektiv med fokus på vad förskollärare anser är             
betydelsefullt för att skapa anknytning och om förskollärarna upplever en förändring kring            
anknytningen för barnen till pedagogen i en barngrupp med färre antal barn.  

4 
 



 
 

Frågeställningar 
 
På vilket sätt skapar mindre barngrupper förändrade möjligheter till anknytning?  
Vilka möjligheter finns att samtala med enskilda barn i en mindre barngrupp? 
På vilket sätt har mindre barngrupp gett förändrade möjligheter att trösta och lugna barn? 

 

BAKGRUND 
 
I bakgrundskapitlet presenteras den tidigare forskning som gjorts kring anknytning samt           
gruppstorlek i förskolan. Vi kommer också ta upp vad styrdokument visar och avslutar             
kapitlet med den teori studien utgått från. 
 
För att begränsa studien ligger fokus på fyra centrala begrepp som är återkommande i denna               
undersökning och är av vikt att beskriva närmare. Dessa fyra begrepp är anknytning, mindre              
barngrupper, sekundär anknytningsperson samt relation. Då begreppet anknytning beskrivs         
görs det utifrån samspelet mellan anknytning och omvårdnad. Broberg, Hagström och           
Broberg (2012, s.33) beskriver att då samspelet består av omvårdnadspersonens kunskap och            
benägenhet att stödja barnen i dess behov som kan vara tröst och trygghet. Anknytning kan se                
olika ut till olika personer och utvecklas successivt till inre arbetsmodeller som inre bilder hos               
barnet, av barnet självt, av viktiga närstående och samspelet mellan vuxen och barn.             
Anknytningen blir då en viktig del i personlighetsutvecklingen och är av betydelse för den              
fortsatta utvecklingen, samt den känslomässiga relationen till andra människor. Då mindre           
barngrupper beskrivs ligger syftet på storleken av barngrupper utifrån skolverkets          
(2016:433) nya rekommendationer, där barnantalet aldrig överstiger tolv barn i barngrupp ett            
till tre år och femton barn i barngrupp tre till fem år. Personalantalet handlar om två                
pedagoger i den mindre barngruppen och uppdelningen är oftast en förskollärare och en             
barnskötare, men i vissa fall två förskollärare per barngrupp. Vidare beskrivs sekundär            
anknytningsperson, vilket Broberg, Hagström och Broberg (2012, s.178) redogör för, som           
handlar om den tillfälliga anknytningsperson vilken vårdnadshavaren lämnar över barnet till           
ett kortare tag. Brandtzæg, Torsteinson och Øiestad (2016, s.27) beskriver hur det yngre             
barnet är i behov av minst en sekundär anknytning på förskolan för att lek och utforskande                
ska fungera. Barnet måste veta att den sekundära anknytningspersonen finns där varje gång             
barnet är i behov av trygghet och närhet. Fjärde begreppet, relation, syftar i främsta hand i                
denna studie till vuxen-barn-relationen men kan också handla om relationen mellan barn.            
Solheim (2016, s.185) redogör för hur forskning har visat att vuxen-barn-relationen har stor             
betydelse för barns utveckling, inte bara då barnen vistas på förskolan, utan även många år               
efter att de slutat förskolan. Vuxen-barn-relationen har även betydelse för språk, kognition,            
lärande, stress, social och emotionell utveckling . 
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En bra gruppstorlek, vad är det? 
 
Williams, Sheridan och Pramling Samuelsson (2016, ss.78-79) redogör för svårigheten att ge            
en generell siffra på antal barn i en stor eller mindre barngrupp. En mindre barngrupp med                
färre antal förskollärare framstår som bättre ur ett kvalitetsperspektiv, men behöver inte            
innebära högre kvalitet med motivering av antalet barn. Det har visat sig att förskollärare som               
arbetar i mindre barngrupper eller i barngrupper där antalet barn tillfälligt är mindre på grund               
av till exempel sjukdom bland barnen, ofta väljer att utföra andra arbetsuppgifter än att vara               
tillsammans med barnen eller bedriva en pedagogisk verksamhet. Andra arbetsuppgifter kan           
vara att dokumentera eller utföra administrativa uppgifter. En mindre barngrupp kan däremot            
ge fler möjligheter när förskollärare ska uppfylla sina arbetsuppgifter gällande styrdokument           
som till exempel läroplan. Förskollärare i mindre barngrupp kan uppleva att de har mer tid till                
observation och utveckling av verksamheten samt att det finns större möjligheter att uppfylla             
lärande utifrån barnens tidigare kunskaper. 
 
Williams, Sheridan och Pramling Samuelsson (2016, ss.82-84) beskriver hur gruppstorleken          
också kan bli för liten och att det kan skapa inskränkningar för barnen. Att dela upp                
barngrupper i mindre grupper kräver omsorgsfulla val av förskollärarna för att barn inte ska              
uppleva känslan av att inte tillhöra verksamheten. En aspekt kan vara att en liten barngrupp               
möjligtvis skapar stora glapp mellan barnen åldersmässigt, även om den generellt är            
åldersindelad. Ett barn kan oavsett åldersindelning bli ensam i sin åldersgrupp och detta kan              
göra att barnen inte hittar någon att leka med. Ju mindre gruppindelningarna blir desto större               
krav ställs därför på pedagogerna i förskolan, de behöver aktivt kunna skapa en meningsfull              
vistelse för barnen på förskolan med både lek och lärande. 
 

Storarbetslag - stora barngrupper 
 
Williams, Sheridan och Pramling Samuelsson (2016, ss.57-59) menar att ett av arbetssätten            
som idag finns i svensk förskola, är att slå samman flera avdelningar till en stor barngrupp och                 
ett arbetslag, vilket kallas storarbetslag. De möjligheter och fördelar som finns med            
storarbetslag är att pedagogerna blir fler i en större barngrupp, vilket möjliggör en annan typ               
av organisering om en eller flera pedagoger av olika anledningar är avvikande från sin tjänst.               
På så vis kan vikarier undvikas vilket är positivt för verksamheten och barnen ur ett               
relationsperspektiv, ytterligare positiva aspekter kan vara större ytor för den pedagogiska           
miljön. En negativ aspekt med storarbetslag kan däremot vara antalet barn, för barnen skull,              
genom att barnen får väldigt många relationer. Det kan ses som extra svårt för de yngsta                
barnen. Även utrymmet kan bli en negativ aspekt då stora ytor gör det svårt att se barnen.                 
Struktur och ordning blir en viktig faktor att arbeta med för att det ska fungera i                
storarbetslaget. De Jong (2010 s.254) bekräftar den fysiska och sociala miljöns betydelse i             
förskolan. En stor del i barns utveckling och lärande är förskolans utformning då både inom-               
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och utomhusmiljö skapar betydelse och möjligheter för barns samspel. Den fysiska storleken            
av inomhusmiljön kan vara direkt avgörande för till exempel hur många barn som kan leka på                
samma ställe samtidigt, detta kan ha en del i barns skapande för goda sociala relationer.               
Pedagogernas roll på förskolan är av betydelse för hur miljö och grupper utformas samt              
organisation av tid och material.  
 

Barns anknytningsbetende 
 
Kihlbom, Lidholt och Niss (2009, s.123) beskriver att från mitten av 1900-talet började             
kvinnor i västvärlden att arbeta i högre utsträckning än tidigare och familjer fick ett behov av                
barnomsorg på ett annat vis än tidigare. Oro över att barnen for illa av att vistas på förskola                  
och att det var skadligt för barnen att separeras från mamman fanns. Idag finns vetskapen om                
att det inte är separationen från föräldrarna som är skadlig utan sämre kvalitet i barnens               
relation till de sekundära anknytningspersonerna. Broberg, Hagström och Broberg (2012,          
ss.20-23) menar att då ett barns anknytningssystem blir aktivt, genom att barnet oroar sig              
över någonting, slutar utforskandesystemet att fungera och barnet lägger fokus på att få närhet              
och trygghet till sin anknytningsperson. De beskriver vidare att då barnet fått den närhet och               
trygghet hen är i behov av går anknytningsbeteendet över i viloläge, vilket gör att barnet kan                
aktivera sitt utforskandesystem och börja leka igen. Författarna menar att därav bör förskolans             
vardag vara utformad så att barnets anknytningssystem befinner sig i viloläge under dagen.             
Förskolan utgör ett komplement till hemmet i omvårdnad och genom en förskola som håller              
god kvalitet, genom pedagogers kunskap och engagemang i barns lek och lärande. Varje             
enskilt barn ska få känna sig trygg med pedagoger, miljö och barngruppen och då blir               
förskolan för det mesta ett bra komplement till hemmet. Brandtzæg, Torsteinson och Øiestad             
(2016, s.14) redogör för att pedagogernas kompetens och relation till barnen är den mest              
betydelsefulla delen om en förskola är bättre eller sämre. Författarna beskriver att            
pedagogernas kunskap och fallenhet till inkännande samspel med barnen, deras förmåga att            
genom förståelse för barnens behov tillgodose dessa genom trygghet, ömhet och glädje.  
 

Tidigare forskning 
 
Historiskt sett har antalet barn i barngrupper sett olika ut och rekommendationerna kring             
antalet barn i barngrupper. Förr reglerades storleken på barngrupper av socialstyrelsen som            
hade en rekommendation för barngrupper i yngre åldrar på tio barn och femton barn i               
barngrupper om äldre barn. Efter det kom skolverkets generella rekommendationer om           
femton barn per barngrupp. År 2013 togs den rekommendationen bort och istället blev             
anvisningen för förskolan skollagen (SFS 2010:800), de beslut som tas ska vara för barnens              
bästa och ansvar lades på kommunerna själva som fick anpassa barngrupper efter            
förutsättningar och barnens behov (Williams, Sheridan & Pramling Samuelsson 2016, s.52). 
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Statistik från Skolverket visar att varje barngrupp i förskolan år 2013 bestod av cirka 16,8               
barn, jämfört med 16,9 året innan. 18 procent av barngrupperna hade fler än 20 barn i                
grupperna vilket visar på en ökning under de senaste tio åren. Hur barngrupperna är              
organiserade varierar från enhet till enhet (Pramling Samuelsson, Williams, Sheridan 2015           
s.3). Då antalet barn i svensk förskola ökat gör också att gruppverksamheten arrangeras på              
olika vis i förskolan. Vilken storlek en barngrupp ska ha och hur gruppen bör se ut och                 
konstrueras har det förts en diskussion om de senaste 50 åren. Forskning saknas dock kring               
problematiken om antalet barn i gruppen i förhållande till barns bästa (Williams, Sheridan &              
Pramling Samuelsson 2016, ss.27-28).  
 
Brandtzæg, Torsteinson och Øiestad (2016, s.163) beskriver vikten av att dela in barnen i              
smågrupper då pedagogen blir mer tillgänglig och lyhörd inför varje barns behov såsom både              
glädje och tröst. Barnen märker att pedagogen ser dem vilket bidrar till ökad trygghet.              
Närvarande pedagoger är den viktigaste delen för barns välbefinnande och trygghet i            
förskolan. Niss (2009, ss.18-19) redogör kring att det är i vardagens samspel som de nära               
relationerna byggs upp och utvecklas. Samspelet mellan omsorg och den känslomässiga           
relationen till barnet bidrar till lyhördhet inför barnets behov. Den känslomässiga relationen            
mellan pedagog och barn utvecklas i detta samspel i förskolans vardag. Barnet får kunskap              
om hur det är att vara tillsammans med andra vuxna än vårdnadshavarna och barnets självbild               
skapas genom att andra visar sina känslor för barnet. Förskolans arbete är att skapa trygga               
relationer både mellan barn och vuxna och mellan barnen i gruppen. Barn behöver vuxna som               
visar dem positiv uppmärksamhet, vilket är pedagogens ansvar att skapa genom goda            
relationer, intresse och engagemang för varje enskilt barn.  
 
Williams, Sheridan och Pramling Samuelsson (2016, ss.76-78) menar att inget talar för vad             
som är en liten eller stor grupp i förskolan, hur en grupp upplevs eller bedöms beror på vems                  
utgångspunkt vi utgår ifrån. Det är flera faktorer som avgör hur gruppen upplevs, som antal               
barn per vuxna, gruppens sammansättning och bilden av den perfekta gruppen. Då de yngre              
barnen samspelar med pedagogerna i form av lärande och kommunikation gynnas de i en              
mindre barngrupp. Färre förskollärare i en mindre barngrupp har visat på ökad kvalitet,             
förutsatt att förskollärarna använder sig av de fördelar som finns. Pramling Samuelsson,            
Williams, Sheridan och Hellman (2016 ss.447-452) redogör för resultat från en studie som             
visar att den avgörande faktorn för förskolans kvalitet är interaktionen mellan barn och             
pedagog vilket påverkas av gruppstorlek. Förskollärares uppfattningar om det idealiska antalet           
barn per grupp varierar, men fördelaktigt antal är en pedagog om fem barn. En fördelaktig               
barngrupp är inte bara antalet barn per grupp utan beskrivs som balans mellan kön, ålder,               
etnicitet och social bakgrund. Genom en mindre barngrupp kan förskollärarna ge alla barn sin              
totala uppmärksamhet och stöd. Varje barn kan ge uttryck för sin vilja och bli sedda av                
pedagogerna. Stora barngrupper kan göra att pedagogerna har svårt att se till varje barns              
behov och utveckling. Solheim (2016, ss.185-189) beskriver betydelsen av         
vuxen-barn-relationen i förskolan gällande barns utveckling även långt efter att de slutat i             
förskolan. En god relation mellan pedagog och barn i förskolan har betydelse för språk,              
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kognition och lärande, social och emotionell utveckling samt stress. Studier visar att barn med              
positiv anknytning till pedagogerna på förskolan har bättre social kompetens samt mindre            
beteendeproblem på kort sikt. Dessa barn använder den vuxna i högre grad som en trygghet               
då barnet utforskar de sociala relationerna med de andra barnen på förskolan, än de barn med                
mindre god anknytning till en pedagog. En trygg anknytning i förskolan kan också minska              
barns stress i förskolan.  
 
Broberg, Hagström och Broberg (2012, ss.148-157) beskriver att anknytningsrelationen till          
pedagogerna i förskolan oftast startar vid inskolningen. Yngre barn kan reagera med rädsla             
och missnöje då de misstänker att de ska lämnas ensamma och vuxna påverkas av barnets oro,                
med omsorg och viljan att vara nära barnet. Dessa egenskaper är för människan nedärvda och               
handlar om vår överlevnad. Överlevnadsinstinkten hos barn och vårdnadshavare aktiveras då           
barnen börjar i förskolan och inskolningen är ofta påfrestande för båda. Författarna beskriver             
vidare att inskolningens syfte är att barnet ska få bekanta sig med miljön och barnet ska få                 
minst en sekundär anknytningsperson under inskolningen. Barnet får öva sig på att vara ifrån              
sin primära anknytningsperson under en längre tid på dagen och känna sig så pass trygg med                
de vuxna och miljön att anknytningssystemet sätts i viloläge. För att ett barn ska leka och lära                 
behöver det känna trygghet till de sekundära anknytningspersonerna på förskolan. Författarna           
menar att olika omständigheter har verkan på hur inskolningen ser ut på olika förskolor i               
landet. Vissa berör förskolans organisation, andra om pedagogerna som arbetar i           
verksamheten liksom vårdnadshavares önskemål. Inskolningens längd i relation till barns          
stressnivåer verkar dock inte ha något samband. Det verkar finnas ett visst samband mellan              
anknytning och inskolningens längd och vårdnadshavare till barn med trygg anknytning.           
Vårdnadshavare som låter inskolningen ta tid verkar påverka anknytningen till de sekundära            
anknytningspersonerna och vara av betydelse för barnens vistelse i förskolan.  
 

Styrdokument 
 
I Läroplan för förskolan (Lpfö 98 rev. 2016, s.5) beskrivs det att förskolan ska arbeta för att                 
ombesörja barns välmående, trygghet samt utveckling och lärande, det ska även tas hänsyn till              
att barn innehar olika behov och förutsättningar, vilket betyder att en verksamhet inte kan ge               
en generell form utan ska anpassas efter barns behov. I 2 § i skollagen (SFS 2010:800)                
beskrivs det att förskolans verksamhet ska tillämpa en helhetssyn på barn och barns behov.              
Förskolan ska erbjuda barn en trygg omsorg och stimulera utveckling och lärande så att detta               
tillsammans med omsorg bildar en helhet. Förskolan ska också främja social gemenskap och             
kontakter för att förbereda fortsatt utbildning för barnen.  
 
Skollagen och Läroplan för förskolan beskriver mycket likt om begreppet trygghet samt            
utveckling och lärande och hur detta ska framgå för att främja barns utveckling och lärande.  
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Begrepp som omsorg och välmående samt trygghet skrivs ut i Läroplan för förskolan (Lpfö              
98 rev. 2016, s.5) och kan tolkas som en beskrivande del av begreppet anknytning. Det anges                
inte något generellt förslag på arbetssätt rent organisatoriskt för att förskolan ska uppnå sina              
mål.  
 

Teoretisk inramning - Bowlbys anknytningsteori    

  
I följande avsnitt beskrivs John Bowlbys anknytningsteori som denna studie utgår ifrån då vi              
tolkat vår insamlade data. Anknytningsteorin formades för att tydliggöra beteendemönster och           
utmärkande drag hos bland annat små barn (Bowlby 2010, s.144). Teorin ger en förklaring till               
fenomenet anknytning vilket vi ständigt utgår ifrån i denna studie och kan därför ses som en                
teoretisk inramning i vårt arbete. Barn är beroende av vuxna för omsorg och trygghet vilket är                
fundamentet för att barn ska utforska och lära (Broberg, Hagström & Broberg 2012, s.13).              
Genom att ta hänsyn till barns känslomässiga behov behöver det ständigt finnas tillgängliga,             
närvarande och inkännande vuxna kring barnet, först då kan barnet lära, oavsett gruppstorlek.             
Därmed är vikten av anknytningsteorin relevant för denna studie. 
 
Broberg, Hagström och Broberg (2012, ss.33-35) beskriver hur John Bowlby (1907-1990)           
beskrivs som anknytningsteorins upphovsman. Bowlby började sin karriär som         
psykoanalytiker och gjorde sin första studie i ämnet anknytning i slutet av 1940-talet. Studien              
belyste föräldrars betydelse för barns utveckling och de risker som är kopplade till tidiga              
separationer och byten av vårdare, framförallt för barn under tre år. Studien utfördes på barn               
som vistades i främmande miljöer, som till exempel på sjukhus och barnhem. Studien gjorde              
det möjligt för Bowlby att forska vidare i ämnet. Tidigare fick inte föräldrar hälsa på barnen                
då de till exempel vistades på sjukhus. Barnen uppvisade stor separationsångest då föräldrarna             
hade hälsat på, men tack vare Bowlby och hans forskarteam förstod man att den ilska och                
hopplöshet barnen visade, var ett hälsosamt tecken på längtan efter sina föräldrar och att de               
mådde bra av att återförenas med föräldrarna. Författarna redogör för hur Bowlby forskade             
vidare kring anknytning och dess betydelse för människans utveckling och påverkan senare i             
livet. Anknytningsteorin talar om samspelet mellan anknytning och omvårdnad och tar upp            
hur både barn och vuxna förhåller sig till närhet, beskydd och omsorg, men också              
självständighet, upptäckarglädje och vikten av egen styrka och förmåga.  
 

Trygg bas 
 
Bowlby (2010, ss.25-34) beskriver begreppet trygg bas, vilket är en utgångspunkt i            
anknytningsteorin. Trygg bas beskrivs ofta utifrån förälderns perspektiv gentemot sitt barn           
och är en omvårdnadsbas i den primära anknytningen. Trygg bas betyder att föräldern, eller              
anknytningspersonen, är ett fundament vilken barnet kan gå ifrån och upptäcka sin omvärld             
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för att senare återvända till och få omvårdnad, kärlek och trygghet. Rollen som trygg bas               
handlar främst om att vara närvarande och att man bistår med ett handlande till barnet utifrån                
efterfrågat behov, men också att man drar sig tillbaka när det inte finns ett behov att blidka.                 
Det är inte alltid ett handlande är befogat, snarare tvärtom, då anknytningspersonen kanske             
upplever sin roll som tillbakadragen men viktig för barnets utveckling. Ju äldre barnet blir              
kommer avståndet hemifrån öka och också tidslängden man är iväg från sin            
anknytningsperson, så länge man vet var ens trygga bas är och kan lita på att den finns om                  
man behöver den. Vid trötthet, då barnet gör sig illa, blir rädd eller då barnet uppfattar                
anknytningspersonen som onåbar, aktiveras barnets anknytningsbeteende. För att barnets oro          
ska upphöra kan anknytningspersonen behöva uppmärksamma barnet på sin existens eller visa            
sig för barnet för att lugna. Om anknytningsbeteendet har aktiverats kraftigt kan den trygga              
basen behöva hålla om, trösta och finnas nära barnet.  
 
Bowlby (2010, s.146) beskriver hur anknytning hos barn sker till de personer som visar              
skydd, tröst och stöd och dessa nära känslomässiga band är grundläggande fundament i vår              
natur. En väsentlig del av teorin beskriver hur en eller flera anknytningspersoner utvecklas i              
barnets tankevärld, som inre arbetsmodeller, vilket senare i livet visar sig i personens sätt att               
fungera. Broberg, Hagström och Broberg (2012, ss.48-51) redogör för de barn som skapar sig              
otrygga inre arbetsmodeller. Dessa arbetsmodeller bidrar många gånger till ett destruktivt           
samspel med människor i barnets omgivning och det är av vikt att det i dessa fall finns                 
empatiska vuxna kring barnet. Små barn knyter dock an även till vårdnadshavare som             
vanvårdar dem. Författarna menar vidare att det som har betydelse för anknytningen är den              
fysiska kontakt barnet har med vårdnadshavaren. Det som bör uppmärksammas är skillnaden            
på att utveckla anknytningen och kvaliteten på anknytningen. Har barnet vandrat från famn             
till famn under längre tid, skapas inte anknytning. För att känna tillräckligt stor trygghet till               
anknytningspersonen behöver barnet uppleva och skaffa sig erfarenheter kring att den vuxne            
förstår, ser och vill hjälpa barnet.  
 
Då barnet som börjar förskolan ska känna trygghet och få möjlighet att utforska miljön, lära               
och leka är tryggheten avgörande. Då den primära anknytningspersonen inte finns tillgänglig            
ska en trygg och pålitlig sekundär anknytningsperson finnas till hands och vara tillgänglig.             
Saknas en eller flera primära anknytningspersoner finns risk att barnet blir stressat och oroligt.              
Skulle barnet ha en otrygg anknytning till vårdnadshavarna kan anknytningspersonerna på           
förskolan vara av betydelse för barnets utveckling (Brandtzæg, Torsteinson & Øiestad 2016,            
ss.27-29).  
 

METOD 
 
Studien utgår från genomförda intervjuer och en kvalitativ metod då studien ska undersöka             
förskollärares erfarenheter och upplevelser ur ett anknytningsperspektiv i förändringsarbetet         
med minskade barngrupper. Bryman (2011, ss.340-341) beskriver att en utgångspunkt i           
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kvalitativ forskning är ett kunskapsteoretiskt perspektiv, där tyngdpunkten syftar till att           
deltagarna får beskriva sina erfarenheter, hur de uppfattar och tydliggör den sociala            
verkligheten. Vid tillvägagångssättet inom kvalitativa studier läggs tyngdpunkten oftast på ord           
än vid kvantitativa studier, till exempel enkätstudier, där det insamlade materialet ska syfta till              
en mätbar studie. 
 

Fenomenografisk forskningsmetod 
 
Dahlgren och Johansson (2015, s.162) beskriver att den fenomenografiska forskningsmetoden          
i grunden är avsedd för att analysera data från människor och att insamlade data oftast               
kommer från halvstrukturerade intervjuer. Denna metodansats passar vår studie då vi utfört            
halvstrukturerade intervjuer av förskollärare. Fenomenografin har ett fokus på att förstå vår            
omvärld och söka en förståelse av mänskligt lärande, dessa två delar arbetar tillsammans som              
en del av lärandet.  
 
De grundläggande punkterna inom fenomenografin är att människor i grund och botten förstår             
saker på olika vis samt att det finns en avgränsning i hur dessa uppfattningar kan tolkas.                
Uppfattningar inom fenomenografin är kvalitativa och som forskare stöter man på olika sätt             
att beskriva samma fenomen, detta benämns som utfall. Det gör språkbruket betydelsefullt            
hos personen som senare ska beskriva en analys och ett resultat. Hur man uttrycker sig är av                 
vikt i en kvalitativ studie, det finns ingen säkerhet att allt material som inkommit via till                
exempel intervjuer och som senare transkriberas, skapar olika infallsvinklar eller          
uppfattningar. I de fall kan man behöva utöka antal intervjuer för att få ett bredare resultat                
(Dahlgren & Johansson 2015, ss.163-164). 
 

Intervju 
 
Val av intervjumetod till datainsamling är halvstrukturerade intervjuer, vilket innebär att vi            
som intervjuar ställer förbestämda frågor med möjlighet till följdfrågor utifrån de svar            
intervjupersonerna ger (Bryman 2011, s. 654). I kvalitativa studier ligger fokus på att få fram               
intervjupersonernas egna uppfattningar och synsätt, vilket det ges utrymme för under           
halvstrukturerade intervjuer. Syftet med halvstrukturerad intervju är också att få djupa och            
detaljerade svar, vilket kommer fram genom att ställa följdfrågor (Bryman 2011, ss. 413-416). 
 
Genom vår strävan efter likvärdighet i de halvstrukturerade intervjuerna gjordes manus med            
frågor samt tillhörande följdfrågor med utrymme till viss öppenhet i samtliga frågor. Manuset             
användes som utgångspunkt i samtliga intervjuer. Då vi är två författare till studien som utfört               
intervjuer, passade halvstrukturerade intervjuer som metod bäst för att försäkra oss om att vi              
ställer frågor på ett likvärdigt sätt.  
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Innan intervjuerna utfördes bokades datum, starttid samt väl tilltagen sluttid. Lantz (2013,            
ss.95-96) beskriver vikten av att det finns tillräckligt med tid för att undvika stress och               
avbrytande moment samt att intervjupersonen ska erhållas tid för reflektion. Val av miljö där              
intervjuerna utförs kan ha påverkan på samtalet. Val av intervjuplats bör väljas noggrant för              
att det ska kännas bra och bekvämt för båda parter under samtalet. Positivt är om platsen är                 
utformad så att ögonkontakt är möjligt mellan intervjuare och den intervjuade under samtalet.             
Våra intervjuer utfördes på förskolorna där förskollärarna arbetar och plats för att få till lugna               
intervjuer fanns i personalrummen på båda förskolorna. Intervjuerna spelades in på plats,            
under förutsättning att intervjupersonen först gett sitt godkännande, för att senare           
transkriberas. 
 

Urval 
 
Målstyrda urval användes till denna studie, då syftet var att intervjua relevanta personer för              
studien. Målstyrda urval handlar om att välja ut individer och förskolor som är väsentliga för               
studien och de forskningsfrågor som utformats (Bryman 2011, s.350). Utifrån syftet, att            
undersöka om förskollärare upplever att minskade barngrupper har skapat förändring för           
barnen då det är färre barn i barngrupperna, har vi valt att intervjua sex förskollärare i sex                 
olika barngrupper, på två olika förskolor. Vi valde att intervjua enbart förskollärare till denna              
studie och inga andra yrkesgrupper som barnen kommer i kontakt med under deras vistelse på               
förskolan. Detta val gjorde vi då förskollärare har det yttersta ansvaret för barnen och den               
pedagogiska verksamheten och utifrån att förskollärare ofta blir ensamt ansvariga i ett            
förändringsarbete valde vi därför att intervjua enbart denna yrkesgrupp. 
 
 

Namn Ålder på barngrupp Antal barn i barngrupp 

1. Helena 1-3 år 11 barn 

2. Maria 1-3 år 11 barn 

3. Barbro 3-5 år 14 barn 

4. Petra 1-2 år 10 barn 

5. Matilda 2 år 6 barn 

6. Agneta 1-1,5 år 7 barn 

 
I tabellen ovan presenteras sex förskollärare med fingerade namn och antalet barn i den              
barngrupp de ansvarar för, samt barnens ålder i respektive barngrupp. Ålder i barngrupp är              
huvudsakligen ett till tre år, men en förskollärare arbetar med barn i åldern tre till fem år. Fem                  
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av förskollärarna arbetar med barn i åldern ett till tre år, två av dem arbetar i barngrupper med                  
lägsta rekommenderade barn, sex till sju stycken. De tre andra förskollärarna arbetar i             
barngrupper med tio till elva barn, vilket är de högre antalet rekommenderade barn per grupp i                
åldern ett till tre år. En förskollärare arbetar med barn i åldern tre till fem år och har fjorton                   
barn i sin grupp vilket är det högre antalet rekommenderade barn per grupp i gruppens               
aktuella ålder. Samtliga förskollärare arbetar i team om två personal per barngrupp, oftast en              
förskollärare och en barnskötare. 
 
Datainsamlingen har skett på två olika förskolor i en kommun, under en dag. Intervjuerna är               
genomförda på två olika förskolor i en västsvensk kommun. Den ena förskolan ligger i en               
mellanstor stad med cirka 21 000 invånare och är placerad i ett område med både hus, radhus                 
och lägenheter i närhet till grönområde. Förskolan omfattar totalt sex barngrupper och totalt             
cirka 65 barn. Den andra förskolan ligger i ett mindre samhälle med cirka 6000 invånare och                
är placerad i ett område med hus, radhus och lägenheter. Förskolan har närhet till grönområde,               
skog och hav. Förskolan omfattar totalt sex barngrupper och totalt cirka 75 barn. Båda              
förskolorna drivs i kommunal regi. 
 

Genomförande 
 
Tankar och ideer om våra intervjuer började redan under hösten då vi hade VFU i en kommun                 
där flertalet förskolor arbetar i grupper med mindre antal barn med två pedagoger per              
barngrupp. En eventuell studie om detta bemöttes mycket positivt och önskan om att få delta               
kom upp från förskollärarna. En annan förskola i kommunen, som vi varit i kontakt med,               
kontaktades med förfrågan om deltagande, då de också arbetades på samma sätt med mindre              
barngrupper och färre antal personal. Då studien började kontaktades förskollärarna och           
informerades, de fick själva bestämma dag och tid för intervju med syfte att medverkan i               
studien skulle ske utan tidspress eller stress. Intervjuerna bokades med en och en av              
förskollärarna och missivbrev skickades ut (se bilaga 1).  
 
Information kring vilka intervjufrågor som skulle behandlas under intervjun skickades inte ut            
i förväg, med syftet att minimera risken för eventuella diskussioner förskollärarna emellan            
innan intervjun. Båda författarna genomförde tre intervjuer var med samma intervjuguide och            
samma följdfrågor. Intervjuerna spelade in för att senare transkriberas och lästes tillsammans            
för att få en inblick i samtliga intervjuer.  
 

Tillförlitlighet och trovärdighet 
 
Thornberg och Fejes (2015, ss.257-260) beskriver vikten av att hålla en hög kvalitet inom              
kvalitativ forskning och att genom arbetets gång reflektera över förhållandet mellan studiens            
syfte och teori för att sträva efter hög kvalitet i arbetet. Genom att återkommande ställa sig                
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kritiska frågor gällande arbetets syfte, metod och analysmetod uppnås en högre validitet,            
återkommande ställs därför frågan om det som ska undersökas faktiskt undersöks. Ett annat             
förhållningssätt är också ett kreativt tänkande som handlar om att våga pröva, se helheten och               
vikten av ett bra sätt att uttrycka sig genom att väga sina ord i sammanhanget.  
 
Då Thornberg och Fejes (2015, ss.260-263) beskriver begreppet kvalitet beskriver de vikten            
av medvetenhet redan vid arbetets start, i tillvägagångssättet behövs kompetens om arbetets            
alla moment samt etik i vetenskaplig forskning. Då kvalitativ forskning bedrivs ska kvaliteten             
ses över redan då forskaren tar fram intervjufrågorna, då intervjun genomförs och vidare             
genom analysarbetet. De negativa aspekterna med en kvalitativ metod är den mänskliga            
faktorn då forskaren ska analysera. Forskaren måste lägga sina egna värderingar och            
perspektiv åt sidan i analyseringen av datan. Risken finns annars att det insamlade             
datamaterialet blir svårt att hantera, det kan också bli svårt att komma vidare i arbetet om det                 
finns påverkan från tidigare erfarenheter eller intryck under arbetets gång. Analysen kan i             
slutändan ge ett felaktigt resultat om inte dessa bitar tas i beaktning och att forskaren har en                 
medvetenhet om sitt förhållningssätt. 
 
Det kan vara svårt att generalisera resultatet i en kvalitativ forskningsstudie då ett problem              
inom kvalitativ forskning kan vara att studien inte utförs på ett omfattande sätt. Resultatet              
riskerar därför att inte bli representativt för till exempel en större mängd förskolor eller              
områden (Bryman 2011, s.369). 
 
Som forskare i denna kvalitativa studie har vi varit medvetna om de risker som finns och haft                 
ett objektivt perspektiv för att få fram giltiga resultat i slutändan. Den mänskliga faktorn finns               
alltid närvarande samt de risker som kan finnas i kvalitativa studier.  
 

Etiska överväganden 
 
Som deltagare inom forskning och forskningsfrågor har man alltid rätt till information kring             
ämnet med syfte och metodval samt att deltagandet för den medverkande är frivilligt. I              
undersökningen har deltagaren rätt att avbryta sitt medverkande när som helst. De uppgifter             
som lämnas från och om deltagarna ska skyddas från utomstående, dessa uppgifter ska             
hanteras konfidentiellt och arkiverade uppgifter bör skyddas från utomstående. Som deltagare           
ska man även informeras om att de uppgifter som används till resultatet i studien endast               
används till den aktuella studien och ingenting annat (Vetenskapsrådet 2017, ss.40-42). 
 
I denna studie har hänsyn tagits till etiska överväganden genom att informera deltagarna om              
syftet i studien samt metodval och tillvägagångssätt. Innan intervjuerna genomfördes          
informerades deltagarna om att önskemål fanns att spela in samtalet, de gavs tid innan              
intervjun att ta ställning till om de kände sig bekväma med inspelning. Vi informerade även               
att deltagandet var frivilligt samt att de hade möjlighet att avbryta intervjun. Till sist              
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informerades deltagarna även om konfidentialiteten i studien, att inga uppgifter om           
personerna eller förskolan var relaterade i och till studien. Vi har fingerat namnen på              
intervjupersonerna, de heter egentligen något annat. 

 

Analys och bearbetning 
 
Vi har genom djupgående intervjuer fått fram ett resultat och utifrån fenomenografisk analys             
har vi fått en fördjupad kunskap inom vårt valda ämne. Första steget i analysprocessen är att                
få en överblick över den insamlade datan, detta betyder att de transkriberade intervjuerna             
lästes igenom ett antal gånger för att bli bekant med materialet. I andra steget börjar analysen,                
vilket innebär att läsningen sker för att urskilja och plocka ut meningar och fraser av               
betydelse, andra steget fortsätter tills en indelning av materialet finns. I tredje steget görs en               
detaljerad analys av de meningar och fraser som plockades ut och dessa relateras till varandra               
för att sättas i ett gemensamt sammanhang, en jämförelse är därmed gjord. Steg fyra innebär               
att texten koncentreras ytterligare för att analysarbetet i steg fem ska bli ännu tydligare.              
Forskaren ser över olikheter och skillnader genom att gruppera de gemensamma           
sammanhangen för att hitta en gemensam nämnare. I steg fem går forskaren på djupet i               
analysen och läser ut essensen i texten genom att gå på djupare i likheterna. Femte steget kan                 
vara en kritisk del av analysen då forskaren nu ska sätta gränserna mellan tolkningarna, utan               
att behöva skapa en ny kategori. Steg fyra och fem kan behöva upprepas ett flertal gånger                
innan alla kategorierna är framtagna. I steg sex namnges de framtagna kategorierna, i och med               
detta synliggörs de mest utmärkande i materialet. Steg sju innebär att granska materialet för              
att se om det får plats i fler än en kategori. Utformningen av kategorierna bör nu vara                 
färdigställda och kompletta. Flera av de framtagna kategorierna kan i detta skede sättas             
samman till ett färre antal, vilka senare presenteras i det färdiga resultatet (Dahlgren &              
Johansson 2015, ss.167-171). 
 
Vi har analyserat vårt insamlade data utifrån fenomenografisk analysprocess och de sju steg,             
vilka är beskrivna ovan. Processen startade genom transkribering av intervjuerna och skrevs            
ut för bättre översikt. Dessa lästes sedan grundligt igenom tillsammans för att få en tydlig               
överblick samt bekanta oss med materialet. Utifrån transkriberingarna gjordes ett första           
schema där betydande meningar och sammanhang plockades ut. Därefter gjordes ett andra            
schema, där meningarna och sammanhangen bröts ned ytterligare för att hitta de olika             
gemensamma sammanhangen. Utifrån detta schema plockades likheter och skillnader ut för           
att finna betydande begrepp och få en mer djupgående analys. I de slutliga stegen läste vi ut                 
essensen i texten för att finna likheterna och till sist få fram de kategorier som är presenterade                 
i denna studies resultat (Se bilaga 3).  
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RESULTAT 
 
I vårt transkriberade och analyserade resultat fick vi fram fyra begrepp, trygghet, 
organisering, miljö och tid vilka vi har kategoriserat och beskriver i de fyra kategorier som 
presenteras i texten nedan. 
 

Trygghet 
 
Förskollärarna fick våra ställda intervjufrågor och svaren hade fokus på att vara tillgänglig, ha 
en större närvaro, att barnen upplevs mer trygga och lugnare. Följaktligen samtalades det om 
färre relationer, kontakt på barnens villkor och föräldrakontakt via inskolning vilket var något 
de beskrev som viktigt. 
 
Tre stycken förskollärare lyfte att inskolning är av betydelse och att skapa en bra kontakt från 
start. Två av förskollärarna talade om vikten av en god föräldrakontakt, vilket startar vid 
inskolningen. Maria beskrev hur förskolan hon arbetar på har bytt inskolningsmetod med 
större fokus på ökad möjlighet till anknytning, vilket kallas aktiv föräldrarinskolning. 
Metoden går ut på att föräldrarna är med längre och fler dagar och under tiden träder 
förskollärarna in mer och mer för att få barnet intresserat, för att barnet ska få mer anknytning 
till förskolläraren. Maria berättar: 

 
“föräldrarna själva var väldigt positiva till det och barnen upplevdes också som det faktiskt, det blev inte så 

mycket dramatik när det gällde många  rutiner, som att sitta och äta vid bordet, då var föräldrarna med redan från 
början och första gången de skulle vila, då låg föräldrarna med på madrassen bredvid. Så det blir inte det där 

dramatiska att de känner sig lite utlämnade. ”  
 
I intervjun fick förskollärarna frågan om de upplever att mindre barngrupper har skapat större 
möjligheter att utveckla en nära relation till barnen. Här såg vi en tydlig förändring för fyra av 
de sex förskollärarna. De fyra förskollärarna uttryckte hur de upplever att de kommit närmare 
barnen nu och att det är lättare att läsa barnens känslor. Förskollärarna uttrycker i den här 
frågan att det är mycket positivt med en mindre barngrupp. Barbro menar det är lättare att nå 
barnen när de är i mindre grupp och att hela situationen är lugnare. Helena upplever att hon 
kommer mer in på djupet med varje enskilt barn än tidigare och att barnen känns trygga på 
förskolan och i sin lilla grupp.  
 

“Jag upplever nog att de är mer samspelta, tryggare och har mer tätare kompisrelationer:” (Helena)  
 

Även Agneta berättar att hon upplever mindre barngrupper som positivt för att skapa nära 
relationer. Hon känner sig mer närvarande och kan därmed upptäcka saker hos barnen som 
hon inte kunde se innan.  
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Tre av förskollärarna beskriver att mötet med barnen bör ske med en viss distans och att man 
som förskollärare ska skynda långsamt och låta barnen ta första kontakten. Agneta beskriver 
att det är betydelsefullt när förskollärarna låter barnen ta den första kontakten och att man som 
vuxen inte ska tränga sig på. Även Barbro menar att mötet med barnen bör ske med viss 
distans. Fyra förskollärare lyfter vikten av att finnas nära till hands, på barnens nivå och att 
barnen känner trygghet i alla situationer under dagen. Helena tar upp att anknytning för henne 
är att barnen känner att den vuxna finns nära till hands, i alla lägen, vilket skapar en trygghet 
för barnen att veta att de är nära, att de ser, hör och förstår vad barnen menar. Petra beskriver 
att mycket närvaro är viktigt och att det är de vuxna som ska anpassa sig efter barngruppen. 
 

“Mycket närvaro, att vara på deras nivå, har man små barn så är man på golvet så mycket som möjligt. Och 
försöker att ta dom stunderna som finns att prata och intressera sig för dom” (Petra) 

 
I intervjun fick förskollärarna frågan om de upplever att mindre barngrupper har skapat större 
möjligheter att utveckla en nära relation till barnen. Här såg vi en tydlig förändring för fyra av 
de sex förskollärarna. Alla fyra förskollärarna uttryckte att de har kommit närmare barnen nu 
och att det är lättare att läsa barnens känslor. De uttryckte i frågan att det är mycket positivt 
med mindre barngrupp.  
 
Tre förskollärare lyfter fram att mindre barngrupper har bidragit till upplevelsen av att de 
kommit närmare barnen samt att de upplever att de ser barnen tydligare i en mindre grupp. 
Helena menar att då barngruppen var större upplevde hon att barnen kom längre ifrån och att 
hon hade en större distans till barnen. Helena beskriver: 
 

“Det är svårt med djup anknytning och djupa relationer med många.” 
 
Maria beskriver hur hon alltid har arbetat med relationen mellan vuxen och barn samt mellan 
barnen i förskolan och upplever därför ingen förändring med nuvarande arbetssätt och mindre 
barngrupp. Hon talar om att hon alltid strävar efter att få en grupp som bryr sig om varandra, 
och visar empati. Genom att ha det klimatet i gruppen tycker Maria att det är lättare att bygga 
vidare med andra frågor i arbetet tillsammans med barnen.  
 
Fyra av de sex intervjuade förskollärarna upplever att det inte är någon skillnad i mindre 
barngrupp när det kommer till att trösta och lugna. De beskriver hur det är något som alltid 
prioriterats och att de tröstade lika mycket tidigare i den större barngruppen. Maria menar att 
tröst är detsamma i en större barngrupp. Tillsammans kan de skapa en bra stund, trots att 
någon är ledsen. Genom att sätta sig på golvet och trösta så kan ibland det föra med sig att de 
andra barnen kommer och tröstar den som är ledsen. Hon beskriver vidare att det kan bli 
stressigt när ett barn blir ledset, men att du som vuxen inte får dras med i den stressen.  
 
Två förskollärare upplever att det är lättare att trösta och lugna barn i en mindre barngrupp. 
Agneta beskriver hur hon kan trösta och lugna barn nu samtidigt som hon kan ha ögonkontakt 
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och en bra överblick över de andra barnen. Hon berättar att små barn ibland kan smitta 
varandra med gråt. Om hon på grund av det behöver lämna gruppen en stund upplever hon att 
det är möjligt att lämna sin kollega med sex barn och att det går att hantera barngruppen på 
egen hand den stunden. Även Maria talar om att gråt gärna smittar av sig och att det blir lite 
av en dominoeffekt när ett barn blir ledset. Matilda menar också att det är lättare att trösta och 
lugna barn i en mindre barngrupp. Matilda beskriver gruppens storlek som lugnare och att det 
kan vara svårt att trösta barn när det är mycket rörelse. Matilda beskriver vidare att hon kan 
stanna kvar i en mindre barngrupp om ett barn är ledset.  
 

Organisation 
 
Förskollärarna beskriver hur personaltätheten per barn är samma som tidigare, vilket 
förekommer i flera delar i samtliga intervjuer. De beskriver också att det är sårbart att vara två 
och att det utifrån det kan bli organisatoriskt svårt att arbeta i mindre barngrupper.  
 
Matilda beskriver att det egentligen är samma antal barn per förskollärare, men hon upplever 
att hon inte har lika många att lära känna och att hon anser att hon har mer tid för varje 
individ.  
 
“Man har ju verkligen haft tid att vara med och sitta och leka och göra allting och verkligen lära känna dom här 
barnen med sedan så , det är ju mindre grupper, men det är ju också färre personal så det är ju ofta samma antal 

personal per barn.”(Matilda) 
 
Två förskollärare lyfter fram att mindre barngrupper har bidragit till att barnen är indelade 
mer efter ålder nu än tidigare, vilket kan underlätta organiseringen och det pedagogiska 
arbetet i verksamheten. Agneta berättar hur det pedagogiska arbetet ser ut nu då barnen är i 
ungefär samma ålder i grupperna. Hon upplever att det är lättare att organisera valet av 
aktiviteter nu än tidigare. Även Maria beskriver att gruppen är mer likartad i ålder nu, och då 
barnen är i samma åldersspann kan de utvecklas av och med varandra. 
 
Tre förskollärare tar upp organisering som en negativ aspekt, genom att beskriva sårbarheten 
med att endast vara två vuxna på många små barn och att det är av stor betydelse hur man 
lägger upp arbetet. Maria menar att det nuvarande arbetssättet med två vuxna i varje 
barngrupp är mer sårbart än tidigare, då de var tre vuxna per barngrupp. Hon talar vidare om 
att de har elva barn i gruppen, vilket är färre än tidigare då de var tjugo barn per grupp. Även 
Barbro tar upp antalet personal per barngrupp och att antalet barn per vuxna är oförändrat mot 
tidigare. Petra talar om att hon upplever sårbarheten med att endast vara två ansvariga under 
så många timmar på en dag, hon beskriver många stunder under dagen när hon blir ensam 
med nio barn vid situationer som till exempel blöjbyte. Hon beskriver också att det beror på 
hur man väljer att arbeta, som till exempel i en större barngrupp om den delas upp under 
dagen i mindre grupper. Gör man det blir det samma sak som tidigare, eftersom det inte är 
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högre personaltäthet nu.  
 

“Det räcker ju att det blir alla dessa blöjbyten, så är man ju själv och då är man ju ensam med ganska många 
barn, vilket gör att man inte kan vara närvarande längre utan mer övervakar. Hade vi varit två kvar men haft fler 

barn så hade en pedagog kunnat vara övervakande och en varit närvarande med barnen.” (Petra) 
 
Petra beskrivev utifrån sin roll som vuxen där hon såg positivt på att bara vara två:  

 
“Kommunikation, samspel, att det är väldigt lätt att jobba två vuxna istället för tre. Det är den fördelen jag har 
sett, men just ur barnperspektivet har jag inte på de här månaderna sett att det skulle finnas större möjligheter 

eller större, ja, än om man är tre på fler barn” (Petra) 
 
Agneta ställde sig positiv till den praktiska förändringen och tror att det kan bidra till att 
samtal lättare uppstår. Helena tog upp personalfrågan om att de är två vuxna i barngruppen 
och att det ibland bidrar till att de vuxna blir stressade när någon blir ledsen. Hon talade 
vidare om att det är mer slitsamt för de vuxna nu. 
 

“För barnen är det bättre, men för oss vuxna är det mera slitsamt” (Helena) 
 

Även Barbro talade om antalet personal per barngrupp och att antalet barn per vuxna är 
oförändrat mot tidigare.  

 

Miljö 
 
Förskollärarna beskrev vidare hur många situationer i slutändan handlar om miljön och hur 
den påverkar arbetet. De beskrevs utifrån både negativa och positiva aspekter: 
 
Matilda beskrev att utomhus inte är som inomhus, då hon upplevde att barnen blir utspridda 
och att andra barn från olika avdelningar kan vara utomhus samtidigt, vilket gjorde att hon 
inte kan ha samma överblick över sina barn. 
 

“Det är ju oftast lite lugnare eller så, och det kan vara ganska svårt tycker jag om det är många barn och det är 
mycket rörelse och så att trösta någon mitt i kaoset, det är kanske inte är en jättebra och mysig stund, som barnet 
verkligen behöver. Det tycker jag är positivt att man ändå kan vara i samma rum som dom andra barnen när dom 

leker och även att det blir det här lugna och trygga.” (Matilda) 
 
Agneta beskriver att utrymmet har blivit mindre med det nya arbetssättet och därför är barnen 
mer samlade nu. Hennes upplevelse är att barnen därmed är närmare henne nu än tidigare. 
Matilda beskriver också att hon är mycket positiv till mindre barngrupper och vilka 
möjligheter det har gett henne att rikta större uppmärksamhet mot barnen nu. Hon beskriver 
att hon ser barnen bättre och kan ta vara på tillfället oftare nu samt att barnen leker på ett 
annat sätt när det är färre barn i rummet. Det ger henne mer utrymme till enskilda barn på ett 
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rumsligt sätt.  
 
“Vi kan ju gå runt mycket, för vi har ju satt upp mycket saker på väggarna, med soffor och räkna och så och att 

dom väljer att gå fram till det, då kan man ju gå fram till dom med en gång och uppmärksamma det dom gör och 
där och då gå fram och börja prata och få en diskussion. Det är ju svårt annars ifall man har många barn i en 

barngrupp att se någonting, alltså när varje barn upptäcker någonting att hinna fram till det och ta det tillfället” 
(Matilda) 

 
Även Barbro tycker att det är stor skillnad nu mot tidigare. Hon berättar hur hon upplever att 
det är lättare att möta barnen och att miljön är lugnare med färre barn i gruppen. Hon 
beskriver att de stunder som är lättast att samtala med barnen är då en del av barngruppen 
sover vid vilan och hon kan fokusera på de barn som är vakna. Majoriteten av de intervjuade 
förskollärarna uttrycker just detta under intervjuerna, att det ges fler tillfällen för samtal och 
utrymme att stanna kvar i samtalen med barnen, då inte hela barngruppen är samlad. Maria 
bekräftar samma tanke och tar upp att genom en uppdelning av barngruppen skapas bättre 
förutsättningar. Maria beskriver i citatet nedan hur hon tänker kring arbetet och bemötandet 
med barnen: 
 
“Vid sagostund tillsammans att man sitter så att man har nära till bilden och barnen också så att de kan följa med 
och att man tar tillvara på deras intressen, om de pekar på någonting, så tar man tillvara på det och följer upp vad 
de säger och vill och tänker. Det är så vi tänker kring alla situationer, att vi ska fånga upp barnen vad de vill och 

vad de tänker: Så man får vara lyhörd och hitta och fånga upp de ögonblicken”  
 
 
Petra beskriver hur hon upplever en positiv förändring när det inte är en full barngrupp. Hon 
beskriver att en full barngrupp kan upplevas svår. Det händer väldigt mycket i barngrupper 
om de allra minsta, åldersmässigt är de i en nyfiken ålder och fysiska mot varandra, vilket 
skapar konflikter. Hon bekräftar det som tidigare framkommit, att personaltätheten per barn är 
densamma. På frågan om hon upplever att mindre barngrupper skapar mer utrymme för 
samtal, svarar hon: 
 

“Det är inte min erfarenhet som det ser ut nu.. Och det är ju för att man blir avbruten, det räcker ju att vi är två 
och en går och byter blöjor, så sitter jag med ett barn i knät och pratar, ja då är det ett barn som hamnat i konflikt 

med ett annat barn, då är det bara att sätta ner barnet och så får man gå och ta det.” (Petra) 
 
De förskollärare med färre antal barn upplever förbättrade möjligheter att se barnen och att 
miljön är lugnare. De förskollärare med fler barn i gruppen talar om att förutsättningarna att 
se barnen och samtala är som bäst då inte hela barngruppen är samlad.  
 

Tid 
 
Tid är ett begrepp som framkommer tydligt på olika vis under intervjuerna.  
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Helena beskriver att det är stressigt med små barn och därför upplever hon inte att det ges 
tillfällen till fler samtal, däremot upplever hon att hon kommer närmare inpå barnen och att de 
knyter an bättre till de vuxna. Därmed tycker hon att utrymme ges att stanna kvar i samtalen 
en längre sammanhållen tid. Två av förskollärarna tycker att det är stor skillnad nu jämfört 
mot tidigare. Agneta berättar att även om de är två på en grupp barn så är antalet barn få och 
hennes upplevelse är att hon kan vara nära flera barn vid samma tillfälle. 
  
Matilda upplever den mindre barngruppen som mycket lättare och har gett henne chansen att 
komma nära barnen, men också att barnen ser att hon har mer tid för dem. 

 
“Att dom ser att jag har tid för dom, det blir ju väldigt betydelsefullt, än att det är en vuxen runt omkring hela 

tiden som har fokus på något annat, att dom kommer för att berätta något för mig, men jag har inte riktigt tid att 
lyssna för att det är så mycket annat som händer, så sett är det ju mycket större, ja, eller större möjligheter, men 

bättre förutsättningar” (Matilda) 
 
Matilda tar upp att det tar tid att lära känna varandra och att det är av vikt att skapa utrymme 
för samtal med barnen för att få en trygg anknytning. Maria upplever också att de små barnen 
behöver mycket närhet och hjälp och känslan av att inte räcka till ständigt finns där. Hon 
upplever att de är kort om vuxna i den nuvarande modellen. Hon tillägger också att då barnen 
är små uppstår ibland konflikter och hon blir avbruten i det hon gör, men inte i samma 
utsträckningen som tidigare. 
 
Två förskollärare upplever inte att det skett någon förändring i frågan. Petra berättar att hon 
inte upplever det bättre nu. Hon upplever inte att det finns mer tid eller större möjligheter för 
henne att lära känna barnen. Maria talar om att det beror på hur många barn de har omkring 
sig och hur de försöker ta sig tid för samtal och inte bli avbrutna.  
 

Resultatsammanfattning 
 
Vårt resultat visar att samtliga förskollärare lyfter fram vikten av trygghet för barnen och 
nuvarande arbetssätt har bidragit till att barnen har färre relationer samt att förskollärarna 
kommer närmare barnen. Förskollärarna upplever barnen som mer trygga samt att 
förutsättningarna har ökat med mer närvaro. De beskriver hur det nu är lättare att trösta. Det 
talas om de positiva aspekterna med organisering, som att barnen är mer indelade i sina 
åldersgrupper. De negativa aspekterna är att förskollärarna upplever att det har blivit svårare 
organisatoriskt genom att personaltätheten per barn är samma som tidigare. Det finns en 
upplevelse om att inomhus är en lättare plats för möjligheterna till samtal, men samtalen bryts 
ofta då andra saker sker, till exempel konflikter mellan barnen. Förskollärarna lyfter även att 
trösta inomhus är lättare än utomhus, då barngruppen är samlad. Då barngruppen är inomhus 
kan det dock lättare leda till att barnen påverkar varandra då någon blir ledsen och börjar 
gråta. Speciellt synligt blir detta bland de minsta barnen, vilket två av förskollärarna tar upp. 
Något som framkom ur analysen som kategori är trygghet, då några av de intervjuade 
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förskollärarna beskriver verksamheten som lugnare. Detta bidrar till att det är lättare att trösta. 
Det finns också olika vinklar av tidsaspekten, möjligheten att ge barnen mycket tid finns, men 
också upplevelsen av att inte räcka till.  
 

DISKUSSION 
 
Nedan diskuteras mot bakgrund av tidigare forskning förskollärarnas syn på hur de skapar             
anknytning och vad anknytning betyder för dem.  
 
Flera av förskollärarna talar om vikten av trygghet genom att finnas nära till hands, på barnets                
nivå, vilket vi kopplar samman med det Broberg Hagström och Broberg (2012, ss.44-45)             
beskriver genom Bowlbys begrepp trygg bas. Det innebär att vara en trygg bas och en säker                
hamn för barns möjlighet till utforskande. Då barn känner en otrygghet påverkas deras             
förmåga att upptäcka och utforska. Även Brandtzæg, Torsteinson och Øiestad (2016, s.22)            
talar om att trygghet är ett utav det mest betydelsefulla för små barn. Barn söker naturligt                
trygghet till ett fåtal vuxna och denna överlevnad kallas anknytning. Med denna kunskap blir              
det tydligt att trygghet bör genomsyra det arbete på förskolan som förskollärarna bedriver. 
 
Föräldrakontakt och inskolning återkommer som en betydande del för att skapa tidig            
anknytning till barnet. Flera av förskollärarna berättar att de använder föräldraaktiv inskolning            
där anknytning till förskolans personal börjar och fördjupas med vårdnadshavarens närvaro.           
Broberg, Hagström och Broberg (2012, ss.151-154) menar att det är av stor betydelse att ett               
barn kan utveckla en trygg relation till minst en pedagog på förskolan. De beskriver att               
utbildad personal i förskolan, alltså den sekundära anknytningspersonen, kan fungera lika bra            
och vara lika lyhörda inför barnens signaler som den primära anknytningspersonen. Det har             
visat sig att de förskollärare som arbetade i mindre barngrupper och var mottagliga för barns               
signaler, klarade av att möta barnens känslobehov bättre än den personal som arbetade i större               
barngrupper. Brandtzæg, Torsteinson och Øiestad, (2016 s.27) beskriver vikten av en trygg            
sekundär anknytning för det nyinskolade barnet. Tryggheten är alltså helt avgörande för            
barnet som är nytt på förskolan. Barnet kan få svårigheter med både lek och lärande samt                
kamratskap om anknytning och trygghet saknas till minst en vuxen på förskolan. Det tar tid               
att utveckla sekundär anknytning till minst en vuxen person för det nyinskolade barnet och              
barnet behöver få tid att skapa denna anknytning. Barnet behöver lära sig och upptäcka att du                
finns där i alla lägen, om och om igen.  
 
Fyra av de intervjuade förskollärarna talade för och bekräftade vikten av att vara närvarande              
och att finnas till hands på barnens nivå i alla lägen och hur detta skapar en trygghet för                  
barnen, då de vet att de vuxna finns där. Bowlby (2010, ss.146-147) beskriver att under               
barndomen utvecklas anknytningen till primära- samt sekundära anknytningspersoner, vilka         
är de som förväntas ge trygghet. Denna känslomässiga kommunikation som utvecklas och            
skapas under uppväxten påverkar individens relationer livet igenom. Ett barn i behov av             

23 
 



 
 

omsorg håller sig ständigt i närheten av anknytningspersonen. Då barnet känner sig tryggt kan              
de ge sig ut och utforska världen, men har ständigt anknytningspersonen i ögonvrån och              
vetskapen att den trygga basen är tillgänglig om behov skulle uppstå. De intervjuade             
förskollärarna beskriver att det är betydelsefullt att låta barnen ta den första kontakten och att               
man som vuxen inte ska tränga sig på. Förskollärarna talar om inskolningsskedet, då             
anknytning mellan barn och förskollärare skapas. 
 
Fyra av de sex intervjuade förskollärarna bekräftar vikten av den mindre barngruppen och att              
den innebär mindre relationer för barnet som ska skolas in. Bowlby (2010 s.34) menar att               
barns trygghet och ju tryggare barnets bas är, i detta fall förskolan och de sekundära               
anknytningspersonerna, bidrar till att barnet vågar ge sig bort från basen successivt en allt              
längre tid. Anknytningspersonen måste dock förstå och ta hänsyn till barnets           
anknytningsbeteende för att kunna vara den trygga bas barnet behöver för att kunna utvecklas              
och känna trygghet. 
 
Det kommer en tid även när inskolningen avslutats, barn som då skolats in i en barngrupp                
med mindre antal barn och vuxna har därför andra möjligheter att bli sedda och bekräftade.  
 
Enligt skolverkets nya riktlinjer för antal barn i mindre barngrupper, sex till tolv barn i åldern                
ett till två år och nio till femton barn i åldern tre till fem år med två pedagoger, innebär                   
egentligen inte någon förändring i personaltäthet. Vårt resultat i studien visar tydligt att nästan              
alla de förskollärare som arbetar i barngrupper med max rekommenderat antal barn inte             
upplever någon skillnad i arbetsbelastning. Resultatet från intervjuerna hos de som är två             
vuxna per barngrupp och arbetar i en barngrupp med det lägre rekommenderade barnantalet är              
däremot tydligt omvänt, de upplever inte en negativ arbetsbelastning. En förskollärare           
upplevde ingen skillnad, trots ett relativt lågt antal barn, med hänvisning till att             
personaltätheten fortfarande är samma antal per barn och förskolläraren upplever det som            
sårbart då kollegan av olika anledningar avviker från gruppen. Vi kan utläsa ur Williams,              
Sheridan och Pramling Samuelsson (2016, s.56) som beskriver att mindre barngrupper inte är             
helt oproblematiskt då studier visar att hög personaltäthet är av betydelse, speciellt i             
barngrupper med yngre åldrar. 
 
Solheim (2016, s.190) beskriver att barn som vistas i mindre barngrupper har större möjlighet              
att utveckla trygg anknytning än barn som vistas i större barngrupp, samt att             
vuxen-barn-relationen i förskolan är bättre i mindre barngrupper med färre antal barn per             
vuxen och där de vuxna har en högre utbildning. Broberg, Hagström och Broberg (2012,              
s.202) bekräftar att relationerna lätt blir många för ett barn under en dag i förskolan, men de                 
beskriver också att barn i mindre barngrupper och med färre antal vuxna per barn samarbetar               
bättre än barn i större grupper, även om personaltätheten är densamma. Tre av de intervjuade               
förskollärarna beskriver hur de upplever att de kommit närmare barnen i de mindre             
barngrupperna och hur de ser barnen tydligare i en mindre grupp. 
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Två av de intervjuade förskollärarna lyfter att det är positivt att barnen per automatik blir               
åldersindelade i mindre barngrupper, då barngrupper med åldern ett till fem inte längre             
existerar i detta arbetssätt. Williams, Sheridan och Pramling Samuelsson (2016, s.105)           
beskriver att det praktiska arbetet med litteratur till barnen eller specifika ämnen kan vara              
lättare att arbeta fram vid en åldersindelad barngrupp. Williams, Sheridan och Pramling            
Samuelsson (2016, s.107) diskuterar även vikten av en grupp som innehar en mångfald av              
barn, exempelvis olika språk eller etnisk tillhörighet för att ett möte mellan barn ska uppstå.               
En åldersblandad barngrupp kan bidra i arbetet med hållbarhetsutveckling.  
 
I vår undersökning framkom att förskollärarna tycker sig ha kommit närmare barnen, i de              
mindre barngrupperna. De upplever att de skapat större möjligheter att utveckla en nära             
relation till barnen. En förskollärare upplever att hon kommit mer in på djupet med varje               
enskilt barn nu när hon arbetar i mindre barngrupp. En annan förskollärare beskriver att hon               
upptäcker saker hos barnen som hon tidigare inte kunde se. En tredje förskollärare upplever              
att barnen ser att hon har mer tid för dem nu. Williams, Sheridan och Pramling Samuelsson                
(2016, ss.78-79) beskriver hur en mindre barngrupp ger fler möjligheter när förskollärare ska             
uppfylla sina arbetsuppgifter gällande styrdokument som till exempel läroplan. Detta kan           
bland annat också innebära att förskollärare är mer delaktiga i barnens intressen samt             
utveckling och lärandet. En mindre barngrupp kan också skapa känslan av att det går att               
uppfylla ett lärande utifrån barnens tidigare kunskaper och att det finns möjlighet till             
observation för utveckling av verksamheten. 
 
Vår undersökning visar att mindre barngrupper upplevs som positivt för möjligheten att skapa             
nära relationer till barn i förskolan. Att skapa goda relationer är en av grundpelarna i               
förskolan och något som förskollärare och barnskötare dagligen på något vis kommer i             
kontakt med. Relationsskapande är med i mycket som händer oavsett om det är medvetet eller               
ej och vuxna knyter an, lär känna och skapar anknytning till barn genom relationer till barnen                
i en barngrupp. Williams, Sheridan och Pramling Samuelsson (2016, ss.82-84) beskriver           
däremot att en för liten barngrupp kan ge upphov till problem med relationsskapandet i              
förskolan. De beskriver hur för små barngrupper kan göra att barn inte hittar lekkamrater då               
det kan bli stora glapp i åldrarna. Personalen i förskolan kan också få svårt att skapa                
meningsfulla sammanhang för utveckling och lärande. 
 
Det är i den vardagliga återkommande kontakten mellan barn och vuxen som känslor och              
relationer skapas. Att skapa goda och trygga relationer är förutsättningen för att allt annat ska               
fungera på förskolan då barn behöver mat, omsorg, lek och lärande och den vardagliga hjälp               
som behövs. Känslomässig och fysisk omsorg går hand i hand, men med yngre barn är det                
överhängande den fysiska omsorgen som tar mest tid tillsammans med barnen (Niss 2009,             
s.18). I vår studie upplevde fyra av sex förskollärare att skillnaden är tydlig från tidigare, då                
de arbetade i större barngrupper. En förskollärare upplevde ingen skillnad då hon alltid             
prioriterat relationer. Då fyra av sex upplevde skillnad och talade om tid som något de numera                
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upplever att det finns mer utav, kopplar vi ihop detta med vad som beskrivs i litteraturen, tid                 
är något som de grupper med små barn ofta har större behov utav. 
 
Två av förskollärarna upplever att de inte har blivit någon förändring sedan grupperna blev              
mindre och en förskollärare upplever inte att hon har fått mer tid eller större möjligheter att                
lära känna barnen mer nu än tidigare. Däremot beskriver hon utifrån sig själv, som ansvarig               
förskollärare, att hon upplever det positivt på ett organisatoriskt sätt, då hon nu bara har en                
annan kollega att samarbeta och ta beslut tillsammans med. Organisation är något som             
återkommande lyfts och genomsyrat en stor del av svaren och som inte går att bortse från, det                 
behöver belysas som en del ur helheten kvalité. Williams, Sheridan och Pramling Samuelsson             
(2016, ss.151-152) beskriver sammantaget av att stora barngrupper skapar svårigheter för           
förskolans personal att samarbeta tillsammans med barnen och uppfylla de mål som            
förskolans styrdokument pekar på, vilket är det grundläggande villkoret för att upprätthålla            
kvalité i förskolan.  
 
Det framkom i analysen att att det nu ges fler tillfällen för samtal och utrymme att stanna kvar                  
i samtalen med barnen i mindre barngrupp. Främst då inte hela gruppen är samlad av naturliga                
skäl, så som när en del av barngruppen sover eller genom att dela upp barngruppen ytterligare.                
Williams, Sheridan och Pramling Samuelsson (2016, ss.78-79) tar upp att det inte alltid är en               
självklarhet att vara tillsammans med barnen då gruppen är liten, eller tillfälligt blir liten              
under dagen/dagar, då förskollärare väljer att utföra administrativa uppgifter istället för att            
vara med barnen. Det är givetvis viktigt att få dokumentation och analysering av arbetet gjort,               
men då extra tid ges på grund av mindre antal barn skulle denna tid kunna ses som en tillgång                   
och användas för att vara tillsammans med barnen, föra utvecklande samtal och ett tillfälle till               
gemenskap och lärande.  
 
Andra aspekter som togs upp gällande miljön var att utrymmet inomhus, där barngruppen             
vistas, är mindre än tidigare vilket gör att barnen är mer samlade. Det leder till att en del av de                    
intervjuade förskollärarna beskriver att det är lättare att möta barnen, vara nära dem, möta upp               
barnens tankar och funderingar genom samtal samt att miljön är lugnare. Genom att det är               
färre barn i barngruppen upplevs det att miljön är lugnare vilket resulterar i att barnen leker på                 
ett annat sätt då det är färre barn i rummet. Broberg, Hagström och Broberg (2012, s.200)                
redogör kring miljöns betydelse för små barns lärande och trivsel, vilket kan bli synligt genom               
koncentration och samspel mellan barnen i gruppen. De beskriver vidare att lokalen inte bör              
vara större än att det går att bekanta sig i den och att det finns möjlighet att dra sig undan och                     
leka i mindre grupp. Det väsentliga i miljöns utformning är att den är utformad utifrån               
barnens omsorgsbehov. Barnen måste känna och veta var de vuxna är och att de alltid finns                
närvarande och tillhands när barnet är i behov av dem. Williams, Sheridan och Pramling              
Samuelsson (2016, ss.57-59) beskriver däremot möjligheter och fördelar med till exempel           
storarbetslag, då det är fler personal i en stor grupp, vilket möjliggör en annan typ av                
organisering. En av fördelarna enligt dem är att det kan vara positivt med större ytor för en                 
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bättre pedagogisk miljö, men det kräver god kommunikation i arbetslaget. Däremot ger det en              
större trygghet och mindre sårbarhet för arbetslaget.  
 
Utomhus upplever en del av förskollärarna att det är svårare att bemöta barnen utifrån deras 
behov och ha översikt över barngruppen, då många barn ofta vistas på gården samtidigt. De 
Jong (2010, s.254) beskriver sambandet mellan den fysiska och den sociala miljöns betydelse 
som till exempel förskolegårdens miljö och utformning. Uppbyggnaden och strukturen av 
gården är avgörande för många barns upplevelse av gemenskap, lek och hur de sociala 
relationerna utvecklas. Broberg, Hagström och Broberg (2012, s.217) redogör för vikten av att 
vara närvarande både fysiskt och psykiskt även vid utevistelsen på gården. På gården är det 
ofta många andra barn och vuxna från andra avdelningar som en del av de små barnen kanske 
inte alltid känner så väl. Närvarande vuxna kan då vara avgörande för om leken ute blir 
lärande eller ej. 
 

METODDISKUSSION 
 
I det här kapitlet diskuterar vi studiens metodval och upplevelser från metodvalet intervju, vi              
tar stöd av relevant litteratur i diskussionerna.  
 
Då arbetet med att få fram frågor och följdfrågor till intervjumaterialet fanns en tanke om att                
antal år i yrket var en relevant fråga som skulle bidra med information till studien, detta var                 
dock något som vi inte kunde utläsa något ifrån och valde därför att inte presentera frågan i                 
kolumnen under kategorin urval (se sida 14-15).  
 
Utifrån syftet med frågeställningar har en fenomenografisk forskningsmetod tillämpats, 
utifrån metoden valdes semistrukturerad intervju som redskap i vår kvalitativa undersökning. 
Resultatet som framkom genom de utförda intervjuerna har därefter analyserats och bearbetats 
utifrån en fenomenografisk analysprocess i sju steg. Vår upplevelse under samtliga delar av 
arbetets gång är att intervju passat studiens syfte bäst. Däremot är inget metodval helt 
problemfritt. Nedan följer därför våra tankar och en diskussion om vald metod samt vilka 
kritiska delar vår studie har stött på. Då vi har varit två personer som utfört enskilda intervjuer 
upplever vi värdet i de förbestämda frågorna och följdfrågorna, för att vi som intervjuar ska 
hålla en jämlik grund i undersökningen.  
 
Bryman (2011, ss.368-369) beskriver att det ofta finns flera kritiska delar i en kvalitativ studie 
som kan riskera att inte bli trovärdig då den är subjektiv. Forskaren är redskapet för att samla 
in data i en kvalitativ undersökning, men också att analysera och beskriva materialet. Vid 
intervjuer eller observationer kan det finnas påverkansfaktorer från relationen mellan den som 
intervjuar och den som blir intervjuad eller att forskaren i sin senare del i analysen inte lägger 
vikt vid det framkomna. Även Lantz (2013, s.84) beskriver att det finns påverkansfaktorer i en 
intervju. Vidare benämner Lantz dessa intervjuareffekter och den påverkan som intervjuare 
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och den intervjuade kan ha gentemot varandra. Påverkansfaktorer kan vara kläder, socialklass, 
vilken ålder deltagarna har eller könet på de medverkande. Påverkansfaktorer som dessa kan 
vara svåra att styra och matcha i en undersökning som den vi utfört, då det är svårt att lägga 
tid och förarbete på den här typen utav delar för att enbart utföra sex intervjuer. 
Medvetenheten om detta bör dock finnas med då dessa delar kan påverka resultatet.  
 
Något vi båda uppmärksammade under och efter intervjuerna var hur de intervjuade 
upplevdes vara obekväma med att intervjuerna spelade in. Detta var ingenting som vi innan 
intervjun och under inspelningen kunde förutse, då de intervjuade blev tillfrågade om 
inspelning och godkände utan tvivel. Efter att inspelningen stängdes av uppmärksammade vi 
däremot från samtliga ett visst mått av befrielse i form av verbala uttryck. Det kan högst 
troligt tolkas som att inspelnings- eller intervjutillfället upplevs obekvämt för den intervjuade, 
vilket vi som undersöker kan förstå och därmed eventuellt kan påverkat resultatet av studien.  
 
Vi tar i beaktning gällande vår studie att omfattningen på intervjuerna kan försvåra ett              
representativt resultat, då vi intervjuat sex förskollärare på två olika förskolor. Det kan             
medföra att resultatet är svårt att använda för att generalisera över större områden. Svårigheter              
har dock varit att inte alla förskolor förändrat sitt arbetssätt gällande mindre barngrupper,             
vilket har genererat till att vi inte har haft så stor valmöjlighet bland deltagande förskolor till                
studien.  
 

DIDAKTISKA KONSEKVENSER 
 
Vi har tidigt konstaterat att minskade barngrupper är bättre för barnen ur många aspekter, det 
pekar mycket forskning på samt skolverkets rapport (2016:433) vilken belyser hur begreppet 
kvalitet inte enbart handlar om en faktor utan flera för att arbetet i förskolan ska uppfylla mål 
och styrdokument. De finns ett tydligt resultat i studien om personalens arbetsbelastning, att 
minskade barngrupper är bättre för barnen, men på många sätt sämre för de personer som 
arbetar i den organisatoriska verksamheten, speciellt i de barngrupper där antalet barn per 
personal är fem eller mer. Vår studie resulterade slutligen i de fyra kategorierna tid, 
organisation, miljö och trygghet som fick positiva effekter i förskolans verksamhet - för 
barnen. En samlad slutsats i studien visar att trygghet och miljö är något som hade förbättrats 
utifrån barnens perspektiv med mindre barngrupper. Tid och organisation upplevs som en 
negativ aspekt och i studien blev resultatet att det påverkar personalen på ett negativt sätt i 
förskolan genom att de upplever mindre tid med barnen. Niss (2009, s.19) bekräftar våra 
tankar om relationsskapande och beskriver att barn ofta är betydelsefulla för varandra, de 
skapar band och relationer till varandra som vi vuxna ibland underskattar.  
 
Vår undersökning visade att mindre barngrupper upplevs som positivt kring möjligheten att 
skapa nära relationer till barn. Relationsskapande är med i mycket som händer oavsett om det 
är medvetet eller inte och vuxna knyter an, lär känna och skapar anknytning till barn genom 
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relationer till barnen i en barngrupp.  
 
Då förskolan förväntas hålla en hög kvalitet är det därför av yttersta vikt att personal inte 
enbart arbetar för en bättre miljö och verksamhet för barnen, utan även lyfter in personalens 
trivsel och den organisatoriska delen vilket blir en viktig faktor i helhetsbegreppet kvalité. Om 
personalen inte är fulltaliga, har goda förutsättningar och möjlighet att påverka verksamheten 
kommer det indirekt påverka barngruppen och därmed också barnen. Dock finns det och 
kommer alltid att finnas begränsningar för personal som arbetar i en kommunalt driven 
förskola, som anställd har du mycket lite utrymme för ekonomisk och organisatorisk påverkan 
när förskolor i en mellanstor kommun har fått ett förändringsarbete att genomföra. Däremot 
bör personal få större utrymme och möjlighet att påverka sammansättningen i barngrupperna 
de ska arbeta i.  
 
De didaktiska konsekvenserna kan också sättas i perspektiv till en ekonomiskt hållbar 
situation. Vårt resultat visar att de förskollärare som arbetar i barngrupper i de yngre åldrarna 
och har ett mycket lågt antal barn per personal, generellt upplever en förbättring även i det 
organisatoriska. De har däremot påpekat i studien att när antalet barn per personal stiger och i 
genomsnitt blir detsamma som i större barngrupper (sju till åtta barn) ökar också 
arbetsbelastningen.  
 
Utifrån vad vi kunde utläsa från verksamheterna vi besökte innan vi genomförde 
undersökningen och i relevans med studiens resultat, upplever vi att en undersökning av 
samma storlek hade fått ett likartat resultat. Studien kan ha betydelse och bidra med kunskap 
för de som arbetar i förskolan och ska genomgå en förändring till mindre barngrupper.  
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BILAGA 1 MISSIVBREV 
 
 
Hej! 
Vi är två studenter från Högskolan i Borås som läser till förskollärare. Vi läser termin 7 och 
därmed sista terminen på vår lärarutbildning, då vi också ska skriva ett examensarbete 
fokuserat på ett vetenskapligt problemområde.  
 
Dom senaste två åren har många kommuner arbetat med förändringar av organisering och 
arbete med barngruppers storlek. Förändringen har varit att minska barngrupperna och arbeta 
två pedagoger istället för tre pedagoger, som tidigare var standard i Svenska förskolor. 
Minskade barngrupper ska bidra till bättre kvalité för barn i förskolan genom färre antal barn i 
barngrupperna och därmed minska relationerna för barn. 
 
Vi vill undersöka om förskollärare upplever att minskade barngrupper (arbetet med 
lärgrupper) har bidragit till en ökad kvalité för barnen när det är färre barn i barngrupperna.  
Undersökningen kommer att genomföras ur ett anknytningsperspektiv där fokus ligger på vad 
har barn för anknytningsbehov och hur pedagogerna kan möta upp detta i en mindre 
barngrupp?  
 
Inför ett vetenskapligt arbete och val av ämne läser vi som studenter in oss på vår valda 
område. Som grund i vårt examensarbete är vald litteratur, men för att vi ska kunna utföra 
undersökningens frågeställningar krävs faktiska kunskaper och upplevelser från dig som 
arbetar i verksamheten tillsammans med barnen.  
 
Vår studie kommer att genomföras med frågor i intervjuer av förskollärare. Vi skulle tacksamt 
vilja ha ditt medverkande. Intervjuerna sker i ett bokat möte på ca. 30 minuter.  
 
All forskning som sker genom undersökningar genomförs med hänsyn till så kallade 
forskningsetiska principer. Detta betyder att du deltar helt frivilligt och att alla uppgifter 
behandlas konfidentiellt. Du har rätten av avbryta ditt medverkande när du vill under 
intervjun. Resultatet från enkäten kommer vi enbart att använda till vår aktuella studie. 
 
Finns det funderingar eller frågor, tveka inte att kontakta oss. 
Mxxxx Holmxxxx, 07xx-xxxxxx 
s14xxxx@xxxxxxxxxxx.se 
 
Mxx Jernxxxx, 07xx-xxxxxx 
s14xxxx@xxxxxxxxxxx.se 
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BILAGA 2 INTERVJUFRÅGOR 
 
Hur många år har du varit aktiv i yrket?  
Ålder på barngrupp: 
Antal barn i barngruppen: 

 
Berätta vad du anser är betydelsefullt för att skapa anknytning i mötet med barnen? 
Vad betyder anknytning för dig? 

 
Gör mindre barngrupper det mera möjligt? Vad ser du för skillnader? 
På vilket sätt anser du det? 

 
Upplever du att du kan ta dig fler tillfällen att samtala med enskilda barn? 
Kan du ge något konkret exempel på när det händer?  
Kan du beskriva varför (finns det fördelar/nackdelar?) 

 
Upplever du att du kan stanna kvar i samtalen en längre, sammanhållen tid med det enskilda                
barnet? (en längre, sammanhållen tid kan se olika ut, men vi menar de stunder man som                
vuxen har ett pedagogiskt samtal med barn) 
Beskriv ett sådant samtal 
Kan du berätta mer om varför? 

 
Finns det större möjligheter att trösta och lugna barn nu i mindre barngrupper? 
På vilket sätt anser du det? 
Finns det specifika situationer de möjligheterna uppstår? 

 
Har möjligheten att skapa och utveckla en nära relation till barnen förändrats i mindre              
barngrupper? 
Kan du beskriva varför? 
Kan du ge något konkret exempel?  

 
 

 
 

 

 
 

33 
 



 
 

BILAGA 3 ARBETSMODELL I ANALYSEN 
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