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Sammanfattning  

Stora barngrupper är ett aktuellt och återkommande ämne i både forskning och praktiknivå. 

Den tidigare forskning vår studie tagit del av visar att många upplever att grupperna är för 

stora och att det är för lite personal. Vilket i sin tur påverkar både personal och barn på ett 

negativt sätt. Förskolan har även riktlinjer och styrdokument att ta hänsyn till i utformandet av 

den pedagogiska verksamheten.   

  

Studiens syfte  

Syftet med studien är att undersöka förskollärares åsikter kring gruppstorleken i relation till 

kvalitet i förskolan.  

  

Metod  

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

semistrukturerade intervjuer. Vi intervjuade sex kvinnliga förskollärare från två förskolor i 

södra Sverige.  

  

Resultat  

Studiens resultat pekar på att stora barngrupper påverkar kvaliteten i verksamheten. 

Förskollärare belyser vilka konsekvenser det blir av för stora barngrupper. Förskollärarna 

känner sig otillräckliga och oprofessionella för att de inte hinner med alla barn. Även barnen 

påverkas genom att de blir stressade, oroliga, okoncentrerade och får svårt att ta till sig de 

instruktioner som ges. För att få den pedagogiska verksamheten att gå runt har förskollärarna 

olika strategier för lösningar de använder sig av för att få en välfungerande verksamhet.   
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INLEDNING   
I Läroplanen för förskolan (SKOLFS 2018:50, s. 5-7), förordning om läroplan för förskolan, 

beskrivs grundligt vad förskolans uppdrag är och vad som förväntas av förskollärare för att 

uppfylla kraven. Läroplanens innehåll syftar till att barn ska inhämta och utveckla kunskap 

och värden och även främja barnens utveckling och lärande samt lust att lära. Det är viktigt att 

förskollärare tar tillvara på spontana tillfällen som ges då barnen tar till sig det som sker i 

omgivningen.  

  

Det finns en pågående diskussion om stora barngrupper både på forsknings och praktiknivå.  

Detta grundar sig i att antalet inskrivna barn ökat de senaste åren och barnens vistelsetid ökat 

(Samuelsson, Williams och Sheridan 2015, s. 2). Förskollärare ska bemöta alla dessa behov 

och samtidigt hålla en hög kvalitet i verksamheten. Rätten till en förskoleplats ska ges inom 

ett par månader och det gör att barnantalet i förskolan ökar (Pramling, Samuelsson, Williams, 

Sheridan och Hellman 2016, s. 444).  

  

Enligt Skolverkets (Lärarnas tidning 2016) rekommendation skall avdelningen för de yngre 

barnen mellan 1-3 år bestå av sex till tolv barn och de äldre barnen 4-5 år bestå av nio till 

femton barn. Statistik från 2016 visar ett nationellt genomsnitt på 16,7 barn per grupp jämfört 

med 25 år sedan då gruppstorleken var 15 barn för stora barn och 12 för småbarn. Denna 

statistik bygger på antalet barn i en grupp där det varierade mycket mellan kommuner från 11 

till 26 barn (Williams, Sheridan och Pramling Samuelsson 2018). Samtidigt som ambitioner 

och krav som reviderade styrdokument på verksamheten har ökat har även barngrupperna 

vuxit. Det är stora barngrupper och periodvis hög sjukfrånvaro på pedagoger som medför 

ökad stress. Försäkringskassan släppte 2015 siffror över sjukskrivningstalen, statistiken visar 

att förskollärare tillsammans med fritidspedagoger var den fjärde mest sjukskrivna 

yrkesgruppen. Den vanligaste anledningen är “psykiskt sjukdom” där diagnoserna för 

utmattning och utbrändhet hamnar. För förskollärare och fritidspedagoger har “psykiskt 

sjukdom” ökat med 46 % under de senaste åren (Förskolan 2015).   

  

Då vi båda två arbetat inom förskolans verksamhet i tio år har vi sett en markant skillnad på 

barngruppens storlek. Barngrupperna blir större och ansvaret på förskollärare ökar allt mer. 

Därför är det viktigt att förskolläraren får förutsättningar att utföra en pedagogisk verksamhet. 

Frågan är hur det verkligen ser ut i verksamheten och hur stora barngrupper påverkar 

verksamheten. Det avser vi att studera.  
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Syfte   

Syftet med studien är att undersöka förskollärares åsikter kring gruppstorleken i relation till 

kvalitet i förskolan.  

Våra frågeställningar lyder:  

  

  

• Hur menar förskollärare att gruppstorleken påverkar barnen?  

• Hur beskriver förskollärarna sin arbetssituation i relation till gruppstorlek?  

• Hur anpassar pedagoger sitt arbetssätt efter gruppstorlek?  

  

Riktlinjer och styrdokument   

Följande del belyser de riktlinjer och styrdokument förskolan ska ta hänsyn till i utformandet 

av den pedagogiska verksamheten. Dessa riktlinjer och styrdokumenten ska genomsyra 

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

det pedagogiska arbetet.  

  

Enligt skolverkets riktlinjer är barngruppens storlek av betydelse för barns trygghet, lärande 

och utveckling. När planering av verksamheten sker bör man uppmärksamma faktorer som 

personalens kompetens, personaltäthet, sammansättning och antal barn i grupperna, men 

också av inne och utemiljön för att en barngrupp ska anses lagom stor (Skolverket 2019).    

  

I skollagens kapitel 8 och 8§ (2010:800) tydliggörs det kring barngruppens och miljöns 

betydelse “Huvudmannen ska se till att barngrupperna har en lämplig sammansättning och 

storlek och att barnen även i övrigt erbjuds en god miljö”.  

  

Statistiska centralbyrån skriver att gruppstorleken påverkar kvaliteten i verksamheten. I stora 

barngrupper kommunicerar barn mer med varandra och samspelar mindre med vuxna. Stora 

barngrupper har även en negativ inverkan på barnen i förskolan, framförallt mindre barn och 

barn med ofördelaktig socioekonomisk bakgrund, där dessa föräldrar kanske inte har någon 

utbildning och kan inte ge dem de förutsättningar barnen behöver (Statistiska centralbyrån 

2016, s. 34).  
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BAKGRUND   
Flera studier har genomförts kring huruvida storleken på barngruppen i verksamhet påverkar 

förskollärarnas pedagogiska arbete, vilket styrs av styrdokument, riktlinjer, myndigheter och 

andra dokument som förskollärare måste förhålla sig till. I denna del beskriver forskare vad de 

anser om stora barngrupper och vad skolverket rekommenderar.  

  

Vad som utmärker kvalitet i relation till gruppstorlek  

Larsson och Sommers (2009) visar i sin studie vad som utmärker en förskola med hög 

kvalitet. Möjligheterna för barnen att kunna leka tillsammans med andra barn och vuxna, även 

en miljö där vuxna är lyhörda, visar engagemang och intresse över det barnen gör och 

uttrycker är viktigt. En annan viktig aspekt är utmanande lärmiljöer där det råder tillåtande 

klimat där barn- barn och barn- vuxna relaterar till varandra, samspelar, kommunicerar och 

utmanar varandra. Williams, Sheridan och Samuelsson (2018, s.1) visar i sin studie att 

gruppstorleken är beroende av tre faktorer som påverkar förskollärares erfarenheter i 

verksamheten, så som förskollärares kvalifikationer och kompetens, fysisk inomhus och 

utomhusmiljö och sammansättningen av barngruppen. Dessa dimensioner och aspekter 

påverkar hur barngruppsstorleken kommer att fungera. Skolverkets allmänna råd (2012) anger 

att det inte finns någon bestämd gruppstorlek som är optimal i alla sammanhang.  

Förutsättningarna varierar från år till år och från grupp till grupp. En gruppstorlek kan vara 

lagom i en verksamhet men behöver inte vara det i en annan. Skolverkets allmänna råd (2012) 

anger vidare att det finns olika faktorer att ta hänsyn till när det gäller att anpassa 

barngruppens sammansättning och storlek som personalens kompetens, barnens ålder och 

barnens närvarotider. Rosenqvists studie (2014) visar att en liten barngrupp påverkar barns 

möjligheter att lära sig från varandra och att hitta kamrater, detta kan leda till att vissa lekar 

och aktiviteter uteblir. När barngruppen blir mindre kan de vuxna i arbetslaget uppleva hinder 

i att genomföra planerade och utmanande aktiviteter som i sin tur kan begränsa dessa val. 

Även en allt för liten barngrupp kan leda till en ojämn könsfördelning och åldersfördelning.  

  

Samuelsson, Williams, Sheridan och Hellmans (2016, s. 454) studie belyser förskollärarnas 

åsikter om vikten kring mötet mellan barn och kompetenta förskollärare. En harmonisk 

barngrupp grundar sig i en strukturerad verksamhet där pedagogerna vet sin roll i 

barngruppen. Barngruppen är idealisk så länge förskolläraren har kunskap, har hand om 

barnen, ser barnens behov och är kompetent i sin yrkesroll och engagerad.   

  

Vad utmärker arbete i mindre grupper  

Rosenqvists (2014, s. 31) studie visar att små barngrupper skapar “plustid” som medför mer 

tid att föra utvecklande samtal med barnen, dokumentera och analysera dokumentation men 

också möjligheten att skapa gemenskap och lärande. Williams, Sheridan och Samuelsson 

(2018) hävdar att förskollärares beteende och barns välbefinnande är av betydelse när det 

gäller interaktion. En hållbar och bra dialog mellan förskollärare och barn äger rum när det är 

tre barn i dialog med en förskollärare, och det ger även en högre kvalitet än när det är fem 

barn i dialog med en förskollärare. Förskollärare anser att de blir bättre på att kommunicera, 

utveckla meningsfulla relationer samt att miljön blir mindre stressig både för barnen och för 

dem själva i en mindre grupp. Ju fler barn det är i en grupp desto färre möjligheter finns det 

för kommunikation och dialog med det enskilda barnet, detta gör att barnen samspelar mer 

med varandra och mindre med de vuxna.   
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Samuelsson el al. (2016, s. 452) redogör för förskollärare som har en åsikt om att arbetet sker 

mer professionellt med barnen när gruppen är mindre, detta på grund av att varje barn får tid 

till att få förskollärarens uppmärksamhet där kommunikation mellan barn och förskollärare 

sker på en djupare nivå. En annan positiv aspekt med en liten barngrupp är att barnen får 

större utrymme, större koncentrationsförmåga och att fatta egna beslut kring det barnen själva 

vill göra. Ur förskollärarens synvinkel blir det betydligt lättare att lyssna till varje barns 

tankar, idéer och önskemål, men att också vara flexibel och anpassa sig till barnens intressen 

och på så sätt kunna implementera detta i verksamheten.  

  

Munton et al. (2002, s. 87) beskriver att i mindre barngrupper spenderar de vuxna mer tid till 

att integrera med barnen. Även barnen påverkas positivt i mindre barngrupper. De är mer 

verbala, mer engagerade i aktiviteter, mindre aggressiva och presterar bättre i språk och 

inlärning. Barnen tenderar att gråta mindre, de har bättre social kompetens och har lättare för 

att lära sig spelets regler.  

  

Hur påverkas kvaliteten av stora barngrupper  

Skolverkets kartläggning (2016b) tar upp bristen på tid och möjligheter att ge barnen utrymme 

för att lyssna, utmana och utveckla deras behov i en större grupp, detta medför en känsla av 

att vara oprofessionell och otillräcklig. Samuelsson, Williams och Sheridan (2015, s. 2) studie 

visar att ju större barngruppen är desto mer behöver barnen förhålla sig till både fler barn, fler 

vuxna, deras handlingar och uttryck, vilket kan bli för mycket för ett litet barn. Ju fler barn det 

är i en grupp desto fler barn behöver förskolläraren lära känna, tolka och förstå. Pramling, 

Williams och Sheridan (2015, s. 3) poängterar att det är svårt att kommunicera i stora 

barngrupper med enskilda barn och föra en dialog under en längre tid. Relationen mellan 

barnen kan påverkas då rum, material och aktiviteter begränsas på grund av fler barn i en 

grupp. En annan negativ aspekt när barnantalet ökar är att barnens sysselsättning begränsas 

om det inte finns tillräckligt med utrymme och möjligheter att genomföra aktiviteter. 

Resultatet visar även att förskollärare anser att möjligheterna att komma iväg från gården, 

experimentera och göra annat som barnen tycker om blir svårt när barngruppen är stor. Det 

kan handla om att personalen inte räcker till eller att verksamheten består av barn med 

särskilda behov, där barnet är i behov av vuxenstöd för att klara av dagen på förskolan. Allt 

detta kan bortprioriteras på grund av säkerhetsskäl. På grund av tidsbrist bortprioriteras även 

dokumentation kring barnens utveckling och lärande, tiden läggs istället på att försöka 

strukturera upp dagen (Samuelsson el al.2016, s. 450-460).   

  

Samuelsson, Williams och Sheridan (2015, s. 11) visar i sin studie att förskollärare anser att i 

stora barngrupper finns det mindre möjligheter att gå på djupet med olika innehåll.  

Förskollärarna måste förenkla undervisningen på grund av tidsbrist vilket gör att de känner sig 

otillräckliga då de inte känner sig nöjda med de pedagogiska insatserna. Förskollärarna 

upplever att de inte hinner med att implementera de mål och riktlinjer som tydliggörs i 

läroplanen när det gäller att möta varje barn i deras lärande och utveckling. Barnen får inte de 

utmaningar de behöver. Ju fler barn det är i barngruppen desto mindre tid och utrymme finns 

det för varje barn. Resultatet grundar sig på kommuner som både har små och stora 

barngrupper. Sheridan, Williams och Pramling Samuelsson (2014) påvisar i sin studie att 

barns delaktighet och inflytande minskar när barnantalet ökar och det gör att förskollärare 

medvetet väljer bort att arbeta utefter läroplanens mål och istället bygga verksamheten på 
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slumpmässiga val. Mindre grupper av barn med färre förskollärare är bättre ur ett 

kvalitetsperspektiv och för senare skolgång förutsatt att förskolläraren använder de tillfällen 

för att kommunicera och interagera med barnen för att ett lärande ska ske (Williams och 

Sheridan 2015, s. 4). Rosenqvists (2014, s. 48-49) studie visar att förskollärare anser att 

ljudnivån påverkar både barns och vuxnas arbetsvillkor. När det blir för många barn och 

vuxna på en gemensam yta påverkar det ljudnivån negativt. Det skapar en miljö där många 

pratar samtidigt som gör att både barnen och de vuxna i arbetslaget höjer sina röster för att bli 

hörda. Höga ljudnivåer påverkar möjligheterna att kommunicera och relatera till varandra. 

Kommunikation och samspel kan utebli på grund av att barnen och de vuxna blir störda av att 

ljudnivån är för hög.   

  

Munton et al. (2002, s. 84) beskriver en studie som gjordes i Nya Zeeland där 54 daghem 

undersöktes där förskollärarnas uppfattning om barngruppens ökning granskades.  

Förskollärarna i de större grupperna med 45 barn jämfört med 30 ansåg att större barngrupper 

hade negativa effekter på både barn och pedagoger. Förskollärarna tyckte att barnen blev 

överväldigade, var tvungna att tävla om material och om pedagogers tid och fokus. 

Förskollärarna hade även svårt att dela in barnen i mindre grupper och att interaktionen 

mellan barn och de vuxna uteblev. Förskollärarna tenderade att bli för restriktiva, 

kontrollerande och ointresserade när barngruppen blev för stor.  

  

Hur arbetar pedagoger i stora barngrupper  

Samuelsson, Williams och Sheridans (2015, s. 10) studie klargör att förskollärare anser att 

stora barngrupper behöver vara mer strukturerade och ha tydliga gruppindelningar för att 

verksamheten ska nå målen i läroplanen, det kan handla om att dela in barnen i mindre 

grupper delar av dagen. Detta resulterar i att barnen får utrymme och att förskolläraren får 

möjlighet att möta varje barn på deras nivå, vilket kan vara svårt på grund av organisatoriska 

faktorer, såsom närvaro av all personal, scheman och hur många rum de finns på avdelningen. 

En väl fungerande verksamhet är beroende av hur barngruppen delas upp, vilka aktiviteter 

som genomförs, tid för att skapa ordning och tid för att nå huvudsakliga mål såsom trygghet 

och stabilitet.  

  

TEORI  
Utifrån vårt valda undersökningsområde tar vi stöd i Bronfenbrenners utvecklingsekologi. 

Urie Bronfenbrenner var en rysk-amerikansk utvecklingspsykolog som var verksam i 

Moskva. Teorin går ut på att visa människans samspel mellan medfödda egenskaper och 

miljöer som människan lever i. Bronfenbrenners teori bidrar till förståelse av samband mellan 

politiska frågor, materiella resurser, pedagogiska mål, förskollärarens kompetens och hur 

förskollärare organiserar verksamheten i förskolan för att skapa villkor för barns lärande 

utifrån läroplanens intentioner (Samuelsson, Williams, Sheridan 2015, s. 4).  

  

Teoretiska perspektiv  

Bronfenbrenners teori är uppdelad i fem system Mikro-, Meso-, Exo-, Makro- och 

Chronosystem. Mikrosystemet innebär, i vår studie, barnets dagliga kontakt med sina 

föräldrar, pedagoger och vänner. Det är förskollärarens arbete med läroplanen i relation till 
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barngruppens storlek som är i fokus. Läroplanen är ett statligt dokument som har i uppgift att 

styra verksamheten från statens sida men den ska även utforma verksamheten så att det leder 

till att de skapar de bästa förutsättningarna för barns utveckling och lärande. Mesosystemet 

innebär relationen mellan olika närmiljöer. Exosystemet är de miljöer som inte direkt har 

någon kontakt med det enskilda barnet men som kan påverka. Det kan vara kommunens 

resursfördelning till förskolan, personaltäthet, personalens utbildning och storlek på 

barngruppen. Makrosystemet formas av ideologiska, ekonomiska och politiska värderingar, 

vilka även kan innefatta styrdokument som läroplanen för förskolan. Chronosystemet visar 

hur förutsättningar förändras där det tillsammans uppstår en kontext där förskollärare och barn 

påverkar eller påverkas, lär och utvecklas. Det är många och varierande faktorer som påverkar 

möjligheter och hinder för barns utveckling och lärande i verksamheten. Även vilka 

möjligheter och förutsättningar förskollärare har för att kunna utöva en pedagogisk 

verksamhet av hög kvalitet där läroplanens mål och riktlinjer implementeras i verksamheten 

(Leonard 2011, s. 6-8) se bild nedan.   

  

  

  
  

Bronfenbrenners modell synliggör hur de olika systemen samspelar och hur individen 

påverkas av de olika systemen (Philips 2017, s. 73).   

  

De olika systemen kompletterar varandra och skapar en form av balans som en uppsättning av 

ryska dockor, där varje docka passar i den andra. I den innersta dockan börjar Mikrosystemet 

som sedan stegvis blir större i ett mer omfattande system (Bronfenbrenner 1979, s.3).  
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Vi har gjort en egen tolkning av Bronfenbrenners systemekologi och plockat ut det som är 

relevant för oss, där de olika systemen samspelar och barnets påverkan av systemen. Barnet är 

i fokus där daglig kontakt med föräldrar, syskon och förskollärare utgör Mikrosystemet. 

Exosystemet är de miljöer som inte direkt har någon kontakt med barnet men som kan påverka 

såsom stora barngrupper och styrelse för privat förskola. Makrosystemet utgör ledning eller 

maktskifte som sker och som gör att villkoren förändras över tid och även styrdokument som 

läroplanen. Chronosystemet är vad alla systemen tillsammans kallas som visar på hur de är 

beroende av varandra. Bronfenbrenners teori knyter samman politiska frågor, pedagogiska 

mål, materiella resurser, kompetens hos förskolläraren samt hur förskolläraren använder sig av 

sin profession för att ett lärande ska ske (Pramling Samuelsson, Williams och Sheridan 2015, 

s. 4) se bild nedan.   

  

  

  

  
  

  

Utifrån Bronfenbrenners systemekologi har vi i vår studie valt att utgå från dessa fyra delar i 

cirkeln, där man utgår från barnet som är i centrum. Teorin knyter samman kompetensen hos 

förskollärare samt hur förskollärare planerar och utför verksamheten med barnen, detta 

hamnar under mikrosystemet. Bestämmelser kring gruppstorleken hamnar under  

Exosystemet. Här kan det exempelvis vara den kommunala nivån där förskoleförvaltningen 

bestämmer hur stora barngrupperna ska vara. Läroplanen påverkas av politiska bestämmelser 

vilket påverkar Makrosystemet. Alla fyra systemen är beroende av varandra och som bildar 

Chronosystemet.    
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METOD  
Syftet med vår undersökning är att undersöka förskollärares åsikter kring gruppstorleken i 

relation till kvalitet i förskolan. För att samla material till undersökningen planerade vi att 

genomföra kvalitativa intervjuer med förskollärare. Intervjumetoden vi valde att använda oss 

av var semistrukturerade intervjuer.    

  

Urval  

För att få en hanterbar empiri valde vi att intervjua sex förskollärare på två olika förskolor och 

för att få ett så rikt material som möjligt intervjuades förskollärare som varit verksamma 

under en längre period. De intervjuade var alla kvinnliga förskollärare och hade en 

arbetserfarenhet mellan 20-40 år. Anledningen till att vi valde att intervjua förskollärare var 

att vi ville vända oss till utbildade förskollärare. En utbildad förskollärare bör ha en 

medvetenhet kring läroplanens mål och har en vetenskaplig grund att luta sig mot och 

utvecklar en pedagogisk verksamhet. Intervjuerna skedde på två förskolor i södra Sverige 

varav den ena förskolan är en friskola och den andra kommunal. Anledningen till att vi valde 

de två förskolorna var att undersöka om det fanns några skillnader i gruppstorleken mellan 

förskolorna. Vi var enade om att intervjuerna skulle ske separat, men att alla intervjuer skulle 

genomföras samma vecka för att sedan i slutet av veckan kunna sammanställa och gå igenom 

materialet. Den kommunala förskolan ligger i en stor kommun och består av sex avdelningar, 

varav tre avdelningar är mellan åldrarna 3-5 år och resterande tre är mellan åldrarna 1-3 år. 

Personalen består av tre heltider på 24 barn på avdelningarna mellan 3-5 år och fyra heltider 

på 18 barn på avdelningen mellan 1-3 år. Den privata förskolan består av tio avdelningar, där 

sju avdelningar är mellan åldrarna 3-5 och tre avdelningar mellan åldrarna 1-3. På 

avdelningarna där barnen är 3-5 år består personalen av två heltider och 16 barn, och på 

avdelningarna där barnen är 1-3 år består personalen av tre heltider och 15 barn.  

  

Genomförande  

Pilotstudie är en teststudie där man testar att intervjua den grupp av personer man tänker rikta 

sig till. Vi valde att intervjua två personer från klassen där vi ställde våra frågor. Efter 

intervjun tillfrågades respondenterna kring huruvida de uppfattat frågorna där de gjordes små 

korrigeringar.   

  

Syftet med studien var att undersöka förskollärares tankar kring gruppstorleken i relation till 

kvalitet i förskolan. Vi valde att inte ha alltför många frågor för att få respondenterna att 

berätta själva mer om verksamheten än att enbart besvara våra frågor. Vi vände oss till 

förskollärarna i god tid på respektive förskola och bestämde tid för intervjutillfällena. I 

samband med det informerades det om syftet med undersökningen och vi tillfrågade sex 

förskollärare om intresse av att delta i undersökningen, det var två förskollärare som sa nej på 

plats och då tillfrågades några andra, resterande fyra svarade ja. Därefter fick alla deltagande 

ett samtyckes papper och ett missivbrev (se bilaga 2) där de blev informerade kring hur 

intervjun skulle gå tillväga men också information kring syftet med studien. Informanterna 

blev även garanterade anonymitet och att varje intervju skulle ta cirka 20-30 minuter (se 

bilaga 1). Utifrån vårt ställningstagande fick ingen av de som skulle intervjuas frågorna i 

förväg. Intervjuerna ägde rum på förskolan där de deltagande arbetade då det var lättast för 

informanterna att komma ifrån. Innan varje intervju ägde rum bokade vi ett rum som var 

ledigt alternativt ett personalrum om det fanns på arbetsplatsen. De rum man väljer att utföra 
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intervjun i är av vikt då resultatet kan påverkas negativt/positivt, därför är det av största vikt 

att välja ett rum där man får sitta ifred (Lantz 2013). Respondenten skall känna trygghet och 

även känna sig hemma. Varje intervju spelades in via ljudinspelning, fördelen med denna 

metod är att den som intervjuar kan koncentrera sig på respondenterna, men också att det är 

lättare att återgå till inspelningen när materialet skall analyseras. Nackdelen med denna metod 

kan vara att situationen kan kännas obekväm för de som intervjuas eller att man håller 

tillbaka, men också att det tar mycket längre tid att lyssna och skriva ut alla inspelningarna 

(Lantz 2013). Vi var båda noga med att informera varje respondent innan intervjun började att 

det enbart var vi som skulle lyssna på inspelningen (Löfdahl, Hjalmarsson och Franzen 2015).  

  

Enligt Lantz (2013) sker intervjuer i många sammanhang, nästan dagligen lyssnar vi på 

intervjuer i tv eller på radio. Vi har valt att använda oss av semistrukturerade intervjuer i vår 

studie (Lantz 2013, s. 9-10). Innan det påbörjas planering kring hur man går tillväga med sin 

undersökning bör man tänka kring vilka skillnader i grad av struktur man är ute efter. Det 

finns olika typer av intervjuer. Det finns intervjuer som kan vara helt öppna, vilket innebär att 

intervjuaren ställer en fråga och informanten svarar helt fritt. Men en intervju kan även vara 

strukturerad, vilket innebär att allt är strukturerad och förbestämd innan intervjun äger rum. 

Frågorna och följdfrågor är bestämda innan och det ställs likadana frågor och följdfrågor till 

alla respondenter (Lantz 2013, s. 41-42). Även följdfrågor ställdes utifrån respondenternas 

svar. Innan intervjuerna ägde rum skrevs fem frågor ner. Frågorna (se bilaga 1) formulerades 

så att förskollärarna skulle känna frihet att delge sina tankar men även sina erfarenheter 

(Alvehus 2013). Genom tillämpning av semistrukturerade intervjuer är det lättare att ta del av 

intervjupersonernas erfarenhet, åsikter och tankar (Fejes och Thornberg 2017, s. 16-37). 

Intervjufrågorna anpassades utifrån urvalet då frågeställningarna vände sig till förskollärarna. 

Detta för att respondenterna ska kunna relatera till studiens syfte och till sitt yrke inom 

förskolans verksamhet (Alvehus 2013).  

  

Analys  

När materialet analyseras är det väldigt lätt att börja tolka eller övertolka det som sagts i 

intervjumaterialet än om resultatet skulle grunda sig via enkäter eller experiment. Det är av 

vikt att datainsamlingen granskas kritiskt dels för att besvara frågorna och dels för att 

intervjun skall ha ett värde. Den kompetenta intervjuaren kan redovisa hur slutsatsen dragits 

samt sina metoder (Lantz 2013). Det insamlade materialet lyssnades på ordagrant där allt 

skrevs ner. Vi märkte att informanternas svar var snarlika så vi valde att kategorisera in dem i 

olika teman där likheter och skillnader uppmärksammas för att sedan tematisera intervjuerna 

och sedan studera de bakomliggande strukturerna. Efter att vi läst och sorterat in de sex olika 

intervjuerna, valde vi även att färgmarkera alla citat med olika färger vilket gav olika mönster 

och det blev mer tydligt. De olika kategorierna är förändring över tid av barngrupper och 

personaltäthet, hur man organiserar arbetet i helgrupp, hur man organiserar arbetet i mindre 

grupper, negativa effekter av stora barngrupper ur en arbetsmiljösynpunkt och när man inte 

räcker till i barngruppen. Kort efter alla intervjuer transkriberades det insamlade materialet, 

vilket innebär att vi lyssnade på varje intervju och skriv ner allt som sades (Lantz 1993). Då 

respondenterna gav snarlika svar valde vi att sorteras in materialet i olika teman i analysen. 

Efter transkriberingen raderas all ljudinspelning för att beakta nyttjandekravet.  
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Etik  

Som ansvariga för studien är det viktigt att ta hänsyn till de som deltar i undersökningen. 

Respondenterna som kommer att delta i undersökningen kommer att bli informerade kring 

syftet med undersökningen samt försäkrade anonymitet. Under studiens gång har det tagits 

hänsyn till de forskningsetiska principer som litteraturen Löfdahl, Hjalmarsson och Franzen 

(2015) tydliggör. Informationskravet är en utav de fyra forskningsetiska principer som tas 

hänsyn till under studien vilket innebär information kring vad studien gäller. Vidare har det 

även tagits hänsyn till samtyckeskravet, vilket innebär att intervjupersonerna ger sitt samtycke 

till att medverka i undersökningen. De har även blivit informerade om att de kan avbryta när 

som helst under intervjun. Konfidentialitetskravet togs hänsyn till och det innebär att svaren 

från deltagarna skall behandlas konfidentiellt. De kommer bli informerade om att varken 

förskolans, avdelningen eller förskollärarnas namn kommer att användas i studien. Det togs 

även hänsyn till nyttjandekravet, vilket innebär att svaren från deltagarna endas används i 

studien (Löfdahl, Hjalmarsson och Franzen 2015, s. 34-40).  

  

Reliabilitet och validitet  

I forskningssammanhang finns det två begrepp att ta hänsyn till, validitet och reliabilitet. 

Validitet innebär att mäta det som är relevant i sammanhanget, att använda rätt sak vid rätt 

tillfälle och reliabilitet innebär att mäta det på ett tillförlitligt sätt. Vi använde oss av en 

pilotstudie för att säkerhetsställa att de tillfrågade uppfattat våra frågeformuleringar korrekt.  

Två pedagoger deltog i pilotstudien där de gav oss kommentarer. Kommunikationen är ett sätt 

i kvalitativ studie för att säkra validiteten, den som läser skall kunna förstå innehållet och 

resultatet. Därför granskades våra frågeställningar även av vår handledare. Tillförlitligheten 

eller reliabiliteten i vår undersökning innebär att resultatet blir likvärdigt om studien upprepas. 

Detta gjorde vi genom att vi använde oss utav en pilotstudie där vi prövade våra 

frågeställningar på respondenterna, därmed ökade vi vår tillförlitlighet i undersökningen där 

de intervjuade bidrar med sina åsikter och vi blir försäkrade om att våra frågeställningar är 

noga formulerade och genomtänkta (Fejes och Thornberg 2017, s.256-274).  

  

RESULTAT  
Vi har intervjuat sex olika förskollärare för att undersöka deras tankar kring gruppstorleken i 

relation till kvalitet i förskolan. De intervjuade arbetar på två olika förskolor där den ena 

förskolan är kommunal och den andra är privat. Förskollärarna vi intervjuade hävdar att 

barngruppens storlek har förändrats de senaste tio åren och att det påverkar både barn och 

personal negativt.   

  

Förändring över tid av barngrupper och personaltäthet  

Förskollärarna som intervjuades tog upp skillnaden på gruppstorleken mellan olika förskolor, 

de menar att på vissa förskolor är barngrupperna mindre än på andra förskolor, men de 

tydliggör även skillnader som skett över tid.   

  
Jag har jobbat i en kommunal förskola, där var det större barngrupper. Det var mer 

personal också (Förskollärare 1).  
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Grupperna är betydligt mycket större idag jämför med när jag började 1993. Det är 
färre pedagoger i relation till barngruppen. Det är större fokus på undervisning och 

mindre fokus på omsorg idag (Förskollärare 4).  
   
När jag började arbeta 2008 hade vi 18 barn på 3 pedagoger, förr i tiden var 
barngruppen betydligt mindre och lugnare barn. Idag är barngruppen större, 
stressig och högljudda barn (Förskollärare 1).  

   

Förskollärare tre anger dagens situation respektive tidigare år, hon menar att det krävs ett 

högre tempo för att hinna med mer. Som förskollärare måste de planera, utvärdera och 

analysera verksamheten och barnens lärande.  

  
Vi har mycket krav på oss, om att vi ska planera, fullfölja och göra, jag känner att 
det var ett lugnare tempo förr (Förskollärare 3).  

   

I samband med att läroplanen kom har både fokus och ansvar på förskollärare ändrats.  

  
Jag kan inte minnas att kraven på oss förskollärare var så hög som den är idag. 
Läroplanen för förskolan kom 98, dessförinnan låg stor fokus på omsorg medan det 

idag ligger stort fokus på undervisningen (Förskollärare 4).  
    

Och på den tiden hade vi inte lika stora krav som vi har idag, vi hade inget 
administrativt arbete överhuvudtaget. Ingen dokumentation, inte på det viset som det 
är idag (Förskollärare 5).  

  

  

Sammanfattningsvis framkom det att förskollärarna ansåg att barngrupperna ökat de senaste 

åren men att personaltätheten är den samma oavsett barnantal. Det framkom även att ett större 

fokus ligger på undervisningen vilket resulterar i att förskollärare har större krav på sig, så som 

att planera aktiviteter, dokumentera och utföra administrativa arbetsuppgifter.   

  

Hur man organiserar arbetet i helgrupp   

Förskollärarna vi intervjuade vill jobba i mindre grupper men på grund av att det är så många 

barn i grupperna är det en svårighet, för även i de “små” grupperna blir det för många barn. 

De använder sig av olika hjälpmedel för att utforma en pedagogisk verksamhet. Lärandet sker 

på gruppnivå då man försöker ha aktiviteter ihop med många barn.   

  
Man får ta till sådana hjälpmedel som vi har fått, som kanonen som vi använder 
väldigt mycket för att kunna fånga den stora gruppen, läsa sagor, ta fram bilder för 
att visa (Förskollärare 5).  
  
Nu får man ha större grupper när man ska göra saker. Det är svårare att 
individanpassa (Förskollärare 6).  
  
Vi planerar utifrån helgrupp men allting vi gör är ju inte med alla barn 
(Förskollärare 2).  

  

Även förskollärare sex tar upp svårigheter med större barngrupper.   

  
Man försöker ha aktiviteter ihop med barnen där vi kan ha många barn samtidigt, 
att sitta med exempelvis två eller tre barn är nästintill omöjligt eller sitta med ett 
barn och ha språkträning är väldigt svårt och hinna med idag, utan då får man välja 
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en aktivitet som kanske en samling där alla kan vara med och delta  (Förskollärare 
4).  

  

Sammanfattningsvis delar förskollärarna samma uppfattning om att de flesta aktiviteter sker i 

helgrupp. De planerar aktiviteten utifrån helgrupp där så många barn så möjligt kan vara med 

och delta. Förskollärarna använder sig av olika hjälpmedel, så som digitala verktyg, bilder och 

sagor för att fånga upp barnens uppmärksamhet.   

  

Hur man organiserar arbetet i mindre grupper  

Många av förskollärare beskriver syftet med att arbeta i mindre grupper, men det finns inga 

möjligheter att dela på sig ibland på grund av personalbrist exempelvis.    

  
Vi försöker att jobba i mindre grupper, om all personal är på plats. Vi har fått något 
som kallas för statsbidrag vilket innebär att man delar på barngruppen och är två 
pedagoger i varje barngrupp, alltså som fallet är hos oss, har vi 18 barn då har vi 
fått bidrag på att dela upp gruppen i två delar och då är de två pedagoger i varje 
grupp, vilket resulterar i att barngruppen blir mindre, alla har lättare att komma till 
tals, det är inte riktig lika mycket väntan för barnen (Förskollärare 4).  

   

Här beskrivs vikten av en mindre grupp barn. Möjligheten att dela på gruppen resulterar i en 

stressfri verksamhet, både för personal och barn. Barnen får lättare och mer uppmärksamhet 

av pedagogerna när de får möjlighet att dela på barngruppen.   

  
Varje pedagog har cirka sju barn var i grupperna när man har aktiviteter men även 
där kan det vara många barn som behöver höras och synas och få hjälp med olika 

saker. Så man får göra aktiviteter utifrån vad gruppen klarar av (Förskollärare 5).  
   

När barngrupperna blir för stora behöver man dela in barnen i mindre grupper för att få en 

välfungerande verksamhet.   

  
Där jag jobbade förr var det 24 barn. När det var alla barn kände vi att då kunde vi 
nästan inte vara inne på avdelningen för vi fick inte plats. Vi hade samling, vi gick 
ut olika tider. Att inte alla 24 var inne (Förskollärare 3).  

   
På den kommunala förskolan hade vi samling i tre grupper med åtta barn i varje. 
3åringarna i en, 4-åringarna i en och 5-åringarna i en (Förskollärare 2).  

  

Sammanfattningsvis ger förskollärarna olika exempel på hur de hanterar stora barngrupper. 

De delar in barnen i mindre grupper vilket resulterar i att alla kan komma till tals och få den 

uppmärksamhet de behöver. Förskollärarna har även samling ihop med barnen under olika 

tider på dagen där barnen är indelade i mindre grupper. De går även ut olika tider för att 

barnen ska få den tid de behöver vid avklädning och påklädning men också för att inte stressa 

till aktiviteterna.  

  

Den ideala gruppstorleken  

De intervjuade förskollärarna beskriver hur de själva önskar att gruppstorleken ska se ut med 

tanke på att grupperna i förskolan ökat de senaste åren.   

   
Drömmen är självklart att ha 12 barn på yngre barns avledning och tre heltider och 
på syskon 15 barn och tre heltider (Förskollärare 4).  
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Om man ser till en 3-5 års avdelning tycker jag att 12 barn på två heltidare är 
optimalt (Förskollärare 2).  

  

Förskollärare fem och sex har samma önskemål när det gäller barngruppens storlek.  

  
De önskar ju att man kan ha så här mycket barn men jag anser att man inte kan det, 
den är för stor som den är, det ultimata är 15-16 barn på tre heltider. Då hinner 
man med mer (Förskollärare 5).  

  
Den ideala barngruppen för mig är när det är 15 barn på 3 pedagoger 
(Förskollärare 6).  

  

Sammanfattningsvis delar de flesta förskollärarna uppfattning om att det inte ska vara mer än 

femton barn på tre pedagoger i barngruppen om den ska vara idealisk.  

  

Negativa effekter av stora barngrupper ur en arbetsmiljösynpunkt  

Bortsett från att gruppstorlekens är ett problem i förskolans verksamhet så är även ljudnivån 

ett annat dilemma som många förskollärare nämner.   

   
Ju fler barn det är desto mer ljud blir det. En del barn påverkas väldigt mycket av 
ljuden. När det gäller barnen kan man märka att de blir lite stissiga och när någon 
ska säga något så pratar nästa högre och de börjar överrösta varandra vilket leder 
till en högre ljudvolym (Förskollärare 2).  

  
Det blir mer högljutt i gruppen för lokalerna är inte större, utan barngruppen blir 
större, alla ska överrösta varandra för att höras och små barn har inget språk de 
första åren, de skriker när de är glada och när de är arga så de kan blir väldigt 

mycket ljud från alla håll (Förskollärare 4).  

  

Förskollärare fem och två tydliggör stress som en negativ aspekt som stora barngrupper kan 

medföra. Något som påverkar alla i omgivningen, både barn och personal. Förskollärarna vill 

vara alla barn till lags men det blir stressigt då man inte kan hjälpa och uppmärksamma alla 

barn.  

  
Gruppstorleken påverkar alla negativt, även barnen de blir mer oroliga, mer 

stressade (Förskollärare 5).  
   

Stressen ligger på mer när det är många barn för det är många barn som kräver 
mycket uppmärksamhet och man vill vara till lags för alla barn men det kan man 
inte och då vill det till att man pratar med sig själv för att man inte ska bli för 
stressad (Förskollärare 2).  

  

I en större barngrupp påverkas barnen negativt då det finns fler barn att ta hänsyn till.  

  
I en stor grupp sker det mer, barnen blir irriterade, skriker, gnäller och slåss 

(Förskollärare 4).  
  
Den stora gruppen påverkar barnen något otroligt mycket, svårt och lyssna kan inte 
ta instruktioner på samma sätt, inte alls bra för barnen. Så många de träffar under 
sin korta tid här på förskolan (Förskollärare 5).  
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Det blir fler konflikter när det är större grupper, när fler barn ska täcka samma yta 
(Förskollärare 6).  

   

Många avdelningar brottas med allt för små lokaler. En utav dessa lokaler som togs upp under 

intervjuerna var hallsituationen.  

  
Hallen, en väldigt påfrestande situation.  Det är många barn, mycket ljud. Jag kan 
uppleva att barnen inte har fokus på det de ska göra.  De ska göra så mycket annat i 

den där hallsituationen (Förskollärare 2).  
   

Sen har vi en kaotisk situation, det kan tyckas att vi kan ta ut några barn i taget men 

det är inte så lätt när man har en korridor som är en tambur (Förskollärare 3).  
Sammanfattningsvis tydliggör förskollärarna att ljudnivån påverkar barnen negativt och att 

lokalerna har en betydande roll där det inte är tillräckligt med utrymme för antalet inskrivna 

barn. Det uppstår fler konflikter mellan barnen, de har svårare att ta till sig instruktioner på 

grund av den högsta ljudnivån som kan uppstå när de blir för många barn under en och samma 

yta. Det är ingen positivt arbetsmiljö varken för barnen eller personalen.  

  

När man inte räcker till i barngruppen  

Känslan av att inte räcka till åt alla barn är något många förskollärare går och bär på och detta 

på grund av att det är för många barn.   

   
De är att man inte riktigt räcker till. Ett barn som längtar efter mamma, en som 
gärna vill pyssla men inte kan ta ner pysslet själv sen har man två som kanske 
bråkar lite med varandra då kanske man behövs där, sen kanske man har en liten 
tyst som sitter i hörnet och tittar. Då handlar de om att vara snabb och beta av allt, 
man får helt enkelt ta en liten på höften, fram med pysslet, få dem som bråkar att bli 
sams och så vidare (Förskollärare 4).  

   
För de första känner man hela tiden att man har dåligt samvete att man inte hinner 
med alla barn, i de bästa yrket man kan ha, man räcker inte till helt enkelt och det 

är en ständig stress man går och bär på dagarna (Förskollärare 5).  
   

Sammanfattningsvis betonar förskollärarna en känsla av otillräcklighet av att inte hinna med 

alla barn på de sätt de själva har önskemål kring. Förskollärarna känner att de får springa 

mellan både aktivitet och barn för att hinna hjälpa alla barn och försöka tillgodose alla barns 

behov.  

  

Syftet med vår studie var att undersöka förskollärares tankar kring gruppstorleken i relation 

till kvalitet i förskolan. Genom dessa intervjuer har vi kommit fram till att förskollärare 

upplever att stora barngrupper leder till negativa konsekvenser för både pedagoger och barn. 

Resultatet av vår studie belyser att förskollärarna känner sig otillräckliga och oprofessionella 

när de inte hinner med alla barn, då barngruppen är för stor. Detta i sin tur påverkar barnen på 

det sätt att de blir oroliga, stressade, okoncentrerade och får svårt att ta till sig instruktioner. 

Stora barngrupper leder till minskad närvaro mellan förskollärare och barn vilket inte ger 

tillräckligt med interaktion.   
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DISKUSSION  
Undersökningens resultat kommer att diskuteras nedan i samband med litteratur och forskning 

som tagits upp tidigare samt metodval. Vi har valt att dela upp vårt resultat utifrån vår modell 

av Bronfenbrenners systemekologi.   

Mikrosystemet  

I Mikrosystemet påverkas både barn och pedagoger på individnivå.  

  

Pramling Samuelsson, Sheridan och Williams (2015, s. 1-2) redovisade i sin studie att antalet 

barn i förskolan har ökat och under tiden har även kraven på förskolorna och förskollärares 

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

verksamheten.  Skolverkets kartläggning (2016b) tar upp bristen på tid och möjligheter att ge 

barnen det de behöver för att kunna utvecklas när barngruppen blir för stor. Detta gör att 

förskollärare känner sig otillräckliga och inte professionella nog. Förskollärarna får använda 

sig av olika hjälpmedel för att utforma en pedagogisk verksamhet då det är sällan det sker ett 

lärande på individnivå eftersom det är många barn i gruppen. Samuelsson, Williams och 

Sheridan (2015, s. 7-8) klargör att förskollärare anser att det blir svårt att utmana barnen 

individuellt och hjälpa dem vidare i sina tankar och funderingar när barngruppen är för stor. 

Enligt vår åsikt sker lärandet för det mesta på gruppnivå eftersom det är för många barn i 

gruppen. Möjligheten att sätta sig ner med två till tre barn för att påbörja en aktivitet är näst 

intill omöjligt när det finns tjugo barn till som behöver förskollärarens hjälp och 

uppmärksamhet. Förskolläraren väljer då att arbeta i helgrupp där de flesta av barnen är med.   

  

Pramling, Williams och Sheridan (2018) hävdar att det blir besvärligt att kommunicera i stora 

barngrupper med enskilda barn och att utföra längre samtal med barnen. En hållbar och bra 

dialog mellan en förskollärare och barn äger rum när det är tre barn i dialog med en 

förskollärare. Aktiviteter som kan bli lidande kan vara att komma iväg från gården, 

experimentera och göra annat som barnen tycker. Även dokumentationen blir lidande då 

förskollärare inte får tid till att dokumentera barns utveckling och lärande. Det handlar om att 

personalen inte räcker till eller att verksamheten består av barn med särskilda behov, där 

barnet är i behov av ett vuxenstöd (Pramling, Williams och Sheridan 2015). Enligt 

Bronfenbrenners teori faller det här under Mikrosystemet där barn och pedagoger på 

individnivå påverkas. Genom att möjligheten att arbeta i mindre grupper minskar då det är fler 

barn i gruppen, personaltäthet och små lokaler sker arbetet lättare på gruppnivå.  

Förskolläraren kan försöka ändra verksamheten i mikrosystemet och arbeta i mindre grupper 

men då de inte har förutsättningarna för det blir det en svårighet. För att Mikrosystemet skall 

fungera på bästa sätt kommer förskollärarna med lösningar och idéer för att få en 

välfungerande verksamhet för både dem själva och barnen. På grund av att gruppstorleken är 

ett dilemma som det kontinuerligt talas om bland personalen i förskolan kan Makrosystemet 

uppmärksammas och förändring kan ske. Denna förändring gynnar både barn och personal 

och det resulterar i en hållbar och utvecklande verksamhet. Men det krävs år innan det sker 

någon förändring i makrosystemet, men i Mikrosystemet kan och finns det möjligheter till 

förändring där förskolläraren kan påverkan.  

  

Exosystemet  

Här påverkas Exosystemet där exempelvis förskole förvaltningen bestämmer gruppstorleken.   
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Rosenqvist (2014, s. 48-49) belyser att förskollärarna anser att ljudnivån påverkar både barn 

och pedagogers arbetsvillkor. Ljudnivån blir negativ på en liten yta som i en tambur där det 

ibland kan vara många barn samtidigt, på grund av att många pratar samtidigt och överröstar 

varandra. Höga ljudnivåer påverkar möjligheterna till att kommunicera och interagera med 

varandra. Kommunikation och samspel kan utebli på grund av att ljudnivån blir för hög. I 

enlighet med Bronfenbrenners teori faller situationen här under Exosystemet, där miljön inte 

direkt har någon kontakt med barnet men som kan påverka barnet, det kan handla om 

gruppstorleken. Miljön påverkas av exosystem då det inte går att göra någon ändring på 

utformningen av hallen. På den privata förskolan ser tamburen ut som en hall liknande tambur 

där det går förbi flera personer genom korridoren för att komma vidare i byggnaden. 

Förskolläraren har även i uppgift att ändra verksamhetens utformning men möjligheten att 

göra om en hall till en “riktig” tambur är en svårighet och de får anpassa sig utifrån de 

möjligheter de har. I en tambursituation kan det ske mycket lärande men på grund av 

barnantalet och gruppstorleken påverkas barnens situation och lärandet (Leonard 2011, s. 68). 

Enligt vår åsikt handlar det hela om hur strukturerad och lugn förskolläraren är i sin yrkesroll, 

men också vilka kunskaper förskolläraren har. I en tambur kan det ske enormt mycket lärande, 

att ta tillvara på denna situation och möjlighet och nyttja lärande av situationen är ett ypperligt 

tillfälle. I en tambur med sexton barn samtidigt blir situationen jobbig, tuff och stressfylld, 

alla barn ska ha hjälp samtidigt och alla vill gå ut samtidigt. Samuelsson, Williams och 

Sheridan (2015, s. 10) redogör att barngruppen bör ha tydliga gruppindelningar och vara 

strukturerade, exempelvis att några barn i taget visats i tamburen och inte alla samtidigt, vilket 

tenderar i att barnen får utrymme och förskolläraren får möjlighet att möta varje barn i 

tamburen på deras nivå och hjälpa dem med det de behöver. Grunden för en trygg och stabil 

barngrupp handlar om uppdelning av barngruppen och tid för att skapa ordning där några barn 

i taget visats i tamburen och inte alla samtidigt.  

  

Makrosystemet  

I Makrosystemet påverkas läroplanen av politiska och ideologiska strukturer.  

  

Williams, Sheridan och Pramling Samuelsson (2015) påpekar att barngrupperna har ökat för 

att lösa föräldrarnas behov av förskoleplats. Förskollärarna vi intervjuat har sett en förändring 

över tid av barngrupperna. Förr var det färre barn i barngrupperna men nu har de ökat men 

personaltätheten är densamma och det gör att stressen och pressen ligger på markant både för 

barnen och för de vuxna. Förvisso har en utav förskolan vi intervjuat sökt statsbidrag som har 

gjort att grupperna har minskat men det är något som kan förändras eftersom man söker 

statsbidrag en gång per år. Förskollärarna beskriver även hur de själva önskar att 

gruppstorleken ska se ut med tanke på hur grupperna i förskolan har ökat de senaste åren. De 

håller med om att barngruppen ska ha ungefär tolv barn på tre pedagoger. Enligt 

förskollärarna vi intervjuade upplever de tambursituationen påfrestande då det är för många 

barn som behöver hjälp samtidigt. Förskolläraren har en känsla av att känna sig otillräckliga 

och de är stressade då de inte kan hjälpa alla barn. Förskollärarna vi intervjuade talar om 

stress, den höga ljudnivån och är oroliga över att situationen inte är hållbar i det långa loppet 

samt en känsla av att inte kunna utföra någon pedagogisk verksamhet på grund av att 

barngruppen är stor jämfört med tidigare år. Enligt vår åsikt är det en bra och hållbar 

barngrupp som gör att alla barn blir sedda och får utvecklas i sin egen takt. Skolverkets 

allmänna råd (2012) skriver att det inte finns någon bestämd gruppstorlek som är optimal i 

alla sammanhang. Förutsättningarna varierar från år till år och från grupp till grupp. En 

gruppstorlek kan vara lagom i en verksamhet men behöver inte vara det i en annan. Grunden 
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till den så kallade problematiken kring gruppstorleken i förskolan är på grund av de politiska 

nivåerna i Makrosystemet, de har fått för sig att ekonomin är viktigare än barns utveckling 

och lärande. Den här problematiken faller under Bronfenbrenners makrosystem. 

Makrosystemet är det som individen inte kan påverka men den påverkar individen på det 

sättet att politikerna bestämmer hur många barn det skall vara i en barngrupp, ledningen ser 

enbart till att bestämmelserna går igenom och förskollärarna arbetar utifrån det som sagts och 

de mål som tydliggörs i läroplanen för förskolan. Detta i sin tur påverkar både barn och 

personal i förskolans verksamhet då de inte har något att säga till om när det gäller hur stora 

barngrupperna skall vara.   

  

Chronosystemet  

Alla fem system är beroende av varandra och kallas tillsammans för Chronosystem.   

  

Förskollärarna beskrev under intervjuerna de konsekvenser som blir när barngrupperna blir 

för stora. Det uppstår konflikter mellan barnen, de slåss, skriker och gnäller. Koncentrationen 

drabbas, barnen får svårt att ta in instruktioner eftersom det är för många barn. Barnen blir 

även väldigt stressade och de vuxna blir också påverkade och stressade. Samuelsson, 

Williams och Sheridan (2015, s. 2) uppmärksammar att ju större barngruppen är desto mer 

behöver barnen förhålla sig till både fler barn, fler vuxna, deras handlingar och uttryck, vilket 

kan bli för mycket för ett litet barn. Ju fler barn det är i en grupp desto fler barn behöver 

förskolläraren lära känna, tolka och förstå. Förskollärarna vi intervjuade sa även att de inte får 

tillräckligt med tid för barnen eller tid till planering för att arbeta fullt ut med förskolans 

uppdrag, vilket läroplanen kräver. Förskollärarna känner att de inte är tillräckligt 

professionella och de känner sig även otillräckliga eftersom de inte kan uppfylla det uppdraget 

de har som förskollärare.   

  

Pramling Samuelsson, Sheridan och Williams (2015, s. 265) anger att förskollärare hävdar att 

förskolans uppdrag blir svårt att uppfylla om det inte finns förutsättningar för det. 

Förskollärarna nämner även att innan den första läroplanen kom låg stort fokus på omsorg 

medan det idag ligger stort fokus på undervisning och detta gör enligt vår åsikt att kraven ökar 

automatiskt. Man ser inte till individerna utan till helheten och kraven som måste fullföljas. 

All forskning vi har tagit del av och förskollärarnas åsikter visar att verksamheten blir drabbad 

när barngruppen är för stor. Vi tror att anledningen till att konsekvenserna är återkommande 

gällande gruppstorleken i förskolan grundar sig att det inte sker någon förändring i de andra 

systemen. Alla fem system är beroende av varandra för att få en välfungerande verksamhet.  

  

METODDISKUSSION  
För att få svar på våra frågeställningar valde vi att intervjua sex olika förskollärare och vi 

anser att vi fick svar på vårt syfte. Anledningen till att vi valde semistrukturerade intervjuer 

som metod var för att få så många tankar, åsikter och erfarenheter så möjligt från 

förskollärarna. Den så kallade problematiken kring gruppstorleken i förskolan är något som 

oroar många förskollärare samt att ämnet är högaktuellt då det diskuteras både i forskning och 

praktiknivå. När planeringen gjordes inför intervjuerna var tanken att intervjua sex utvalda 

förskollärare. Men två av dessa ville inte delta i studien, vilket respekterades och vi tillfrågad 

några andra förskollärare. Vi använde oss utav semistrukturerade intervjuer med förbestämda 

frågor. Intervjufrågor gavs inte ut i förväg till respondenterna. När materialet analyserades i 
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resultatet av studien upptäckte vi att en av förskollärarna inte besvarat frågorna tillräckligt 

enligt oss. Men då vi hade fem andra förskollärare som besvarat våra frågeställningar på ett 

utförligt sätt ansåg vi att de räckte för att få svar på våra frågor. Vi uppmärksammade även att 

situationen med vissa informanter kunde upplevas som stel och obekväm. Nu i efterhand hade 

det kanske varit av betydelse att ge respondenterna intervjufrågorna i förväg, för att 

möjliggöra chansen för förskollärarna att fundera kring frågorna, men också få möjligheten att 

tänka igenom hur de verkligen arbetar i verksamheten. Nackdelen med att ge ut frågorna i 

förväg skulle kunna vara att informanterna ger genomtänkta svar kring om de hade önskat att 

verksamheten såg ut än hur verksamheten egentligen är. Eftersom vi valde intervju som metod 

bygger resultatet på förskollärarna uppfattning om huruvida verksamheten ser ut, men om 

metoden hade genomförts via observationer hade vi fått se hur verksamheten verkligen ser ut. 

Först valde vi ut vilka intervjufrågor vi skulle använda oss utav i vår studie för att få svar på 

vår undersökning och sedan valde vi vilken teori vi skulle ha som utgångspunkt i vår studie. 

Ett sätt att få med alla delar i Bronfenbrenners systemteori hade varit att bestämma teori först 

och sedan intervjufrågor för att kunna få med alla delar i systemteorin.   

  

DIDAKTISKA KONSEKVENSER  
Förutsättningarna för att påverka situationen kring de stora grupperna i förskolan är inte alltid 

lätt om inte möjligheterna finns. Dessvärre bestämmer politikerna hur många barn det skall 

vara i grupperna och finns det många barn i kö måste chefen placera barnen vare sig det finns 

plats eller inte. Förskollärarnas uppgift är att skapa en pedagogisk verksamhet och har 

skyldighet att skapa de bästa förutsättningarna för barnen och anpassa verksamheten utifrån 

de möjligheter som finns. Stora barngrupperna påverkar alla i förskolans verksamhet negativt, 

vissa förskollärare klarar inte alltid av kombinationen att följa styrdokument och pressen den 

stora barngruppen innebär, det kan gå så långt som att personalen blir sjukskriven på grund av 

stress De känner att de inte räcker till och har en känsla av att inte vara kompetenta nog då de 

inte mäktar med allt och alla barn. Vuxnas välmående är av betydelse när de vistas i barnens 

omgivning. Förskollärare som inte mår bra och som vistats bland barnen leder till att barnen 

blir stressade. Medan vuxna som är lugna och mår bra har en stresslösande effekt på barnen, 

det smittar av sig till barnen. I en mindre barngrupp blir dagsrytmen lugnare och mindre 

stressig. Det är inte positivt med allt för många relationer till olika personer för ett litet barn. 

Barn i dagens samhälle träffar på många personer under en dag på förskolan, det kan vara 

förskolepersonal, kamrater, vikarier, praktikanter och ny inskolade barn. När barnen har 

många att relatera till ökar risken för störningar i relationerna. Stressfaktorn blir då dels stark 

och dels stor, oavsett vilka relationer barnet knyter an till. En viktig del och som har en stor 

påverkan på den pedagogiska kvaliteten i förskolan är vikten kring utbildad personal. Den nya 

läroplanen för förskolan uttrycker vikten kring undervisning och för att aktiviteten skall 

klassas som undervisning bör förskollärare som är utbildade leda verksamheten.  Ett sätt att 

handskas med de stora barngrupperna på bästa sätt kan vara genom att dela in barnen i mindre 

grupper om möjligheten finns. Genom diskussioner ihop med arbetslaget kan det vara ett sätt 

att ta upp det på genom att diskutera kring hur man kan gå tillväga med de stora 

grupperna/antalet barn. För att sedan gå vidare med det till chefen och klargöra hur det 

påverkar både personal och barn då det är förskolechefens ansvar att se till så att 

förskollärarna får pedagogisk utvecklingstid för att genomföra uppdraget. Regeringen införde 

statsbidrag för att minska gruppstorleken och öka personaltätheten, detta skulle vara något 

som alla förskolor på alla avdelningar borde få. Men dessvärre är det enbart 

småbarnsavdelningar som får det då små barn har ett större behov av att visats med färre antal 

barn, men de äldre barnen har också behovet av att vistas i mindre barngrupper. Statsbidraget 
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är något som söks varje termin och är inte en självklarhet att förskolan får. Ett annat sätt att 

handskas med för stora barngrupper är till exempel i tamburen. Många av de intervjuade 

förskollärarna tog upp att man kan strukturera upp tambursituationen med att ta några barn i 

taget, det blir betydligt lättare och roligare att handskas med situationen när man kan 

kontrollera den. Förskolan ska vara en plats där utveckling och lärande sker.  

  

  

Sammanfattningsvis har vi kommit fram till vilken betydelse gruppstorleken i förskolan har 

på den pedagogiska verksamheten, barnen och förskollärarnas arbetssituation. Ju fler barn det 

är i en grupp desto mindre interaktions finns det mellan barn och förskollärarna. Detta gör att 

det bli svårare för förskollärare att tillgodose alla barns behov på deras nivå. Den forskning vi 

tagit del av samt förskollärarna vi intervjuat utryckte en känsla av att inte räcka till. Vi vill 

därför uppmärksamma att politikernas beslut påverkar förskollärarnas arbetssituation och den 

pedagogiska verksamheten.  
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Bilaga 1   

  

Intervjufrågor  

  

  

1. Hur upplever du barngruppens storlek förr och idag?  

2. Beskriv hur det pedagogiska arbetet med barnen utformas utifrån gruppstorlek i er 

verksamhet?  

3. Hur påverkar gruppstorleken din arbetssituation och barnen?  

4. Vilken typ av påfrestande situationer uppstår i en barngrupp. Ge konkreta exempel.  

5. Hur ser den ideala gruppstorleken utan enligt dig?  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

Bilaga 2   

Samtyckesblankett för förskollärare  

  

  
  

HÖGSKOLAN I BORÅS            2019-02-24  

  

Samtycke till insamling och behandling av uppgifter om dig  

  

Som en del av kursen CFÖB70, Examensarbete; Att utforska pedagogiskt arbete för 

förskollärare vid Högskolan i Borås utför vi en studie med syftet att undersöka förskollärares 

åsikter kring gruppstorleken i förskolan.  

   

Vi som utför studien skulle vilja att du lämnar vissa uppgifter om dig själv, närmare bestämt 

svar på intervjufrågor bland annat gällande din utbildning.  

  

Högskolan i Borås är personuppgiftsansvarig för behandlingen, som sker med stöd av artikel 

6.1 (a) i dataskyddsförordningen (samtycke).  

  

Uppgifterna kommer att användas oss samt vara tillgängliga för lärarna på den aktuella kursen 

och centrala administratörer vid högskolan. Uppgifterna kan dock vara att betrakta som 

allmänna handlingar som kan komma att lämnas ut i det fall något begär det i enlighet med 

offentlighetsprincipen.  

  

Uppgifterna kommer att lagras inom EU/EES eller tredje land som EU-kommissionen  

beslutat har en skyddsnivå som är adekvat, dvs. tillräckligt hög enligt 

dataskyddsförordningen. Uppgifterna kommer att raderas när de inte längre är nödvändiga.  

  

Resultatet av studien kommer att sammanställas i avidentifierad form och presenteras så att 

inga uppgifter kan spåras till dig.  

  

Du bestämmer själv om du vill delta i studien. Det är helt frivilligt att lämna  

samtycke, och du kan när som helst ta tillbaka ett lämnat samtycke. Dina uppgifter kommer då 

inte att användas mera. På grund av lagkrav kan högskolan dock vara förhindrade att omedelbart 

ta bort uppgifterna.  

 

Jag samtycker till att uppgifter om mig samlas in och behandlas enligt ovan.  

  

  



 

____________________________ 

Underskrift 

_____________________________ 

Namnförtydligande 

_____________________________ 

Ort och datum 

_____________________________ _____________________________ 

Fylls i av ansvarig lärare eller handledare 

Studentens namn 

_____________________________ _____________________________ 

Kurs och kurstillfälle 

_____________________________ _____________________________ 

Kursansvarig (namn, avdelning) 

_____________________________ _____________________________ 

 

 
  

  

  

  

  

  

  

  

   



 

Bilaga 3   

Informationsbrev   

  

 
  

  

Information till dig som deltagare i en studie om förskollärares tankar kring gruppstorleken i 

förskolan.  

 

Hej,  

Vi heter Dzwar Jalal och Rebecca Ollandezou och studerar till förskollärare vid Högskolan i 

Borås. I vårt examensarbete, Att utforska pedagogiskt arbete för förskollärare, utförs en studie 

med syftet att undersöka förskollärares åsikter kring gruppstorleken i förskolan.   

Vi har valt att använda oss utav enskilda intervjuer med förskollärare.  

Högskolan i Borås är personuppgiftsansvarig för behandlingen, som sker med stöd av artikel 

6.1 (a) i dataskyddsförordningen (samtycke).  

Uppgifterna kommer att användas av oss samt vara tillgängliga för lärarna på den aktuella 

kursen och centrala administratörer vid högskolan. Uppgifterna kan dock vara att betrakta som 

allmänna handlingar som kan komma att lämnas ut i det fall något begär det i enlighet med 

offentlighetsprincipen.   

Uppgifterna kommer att lagras inom EU/EES eller tredje land som EU-kommissionen beslutat 

har en skyddsnivå som är adekvat, dvs. tillräckligt hög enligt  dataskyddsförordningen. 

Uppgifterna kommer att raderas när de inte längre är nödvändiga.  

  

Resultatet av studien kommer att sammanställas i avidentifierad form och presenteras så att 

inga uppgifter kan spåras till dig.   

Du bestämmer själv om du vill delta i studien. Det är helt frivilligt att lämna samtycke, och du 

kan när som helst ta tillbaka ett lämnat samtycke. Dina uppgifter kommer då inte att användas 

mera. På grund av lagkrav kan högskolan dock vara förhindrade att omedelbart ta bort 

uppgifterna.   

Deltagande innebär att du kommer att få besvara ett antal frågor när du blir intervjuad. 

Frågorna kommer att spelas in, analyseras och sammanställas.   

Om du har frågor kring studien så hör gärna av dig till någon av oss.  

  



 

Rebecca Ollandezou:  xxxxxxxxxx@hotmail.com  

Tel: xxx-xxxxxxx  

  

Dzwar Jalal  

xxxxxxxxxx@hotmail.com  

Tel: xxx-xxxxxxx  

  

  

  

  

  

Tack för ditt deltagande i vår studie!  
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