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Abstrakt 

Syftet med min studie var att synliggöra hur pedagogerna formar en god läromiljö i stora 

barngrupper. Jag ville få en klarhet i hur pedagogerna förhåller sig till, och upplever arbetet 

med att tillgodose barns utveckling och lärande. Jag genomförde fem kvalitativa intervjuer med 

förskollärare i en liten kommun, där jag riktade mig mot förskolor som hade en barngrupp med 

mer än 15 barn. Resultatet av min studie visade att informanternas svårigheter var att hinna 

med arbetet både mot läroplansmålen men också att hinna tillgodose varje barns behov i stora 

barngrupper och att barn påverkas olika; behoven skiljer sig från barn till barn. Informanternas 

arbetssätt utgår från barngruppens sammansättning, och barns olika behov. Samtliga 

informanter som var med i studien var eniga om att barngrupperna är för stora idag. Deras 

önskan var att ha max 15 barn i gruppen. För att på ett bra sett tillgodose alla barns behov och 

att barnen skall bli sedda, var informanternas strategi att dela in barnen i små grupper när 

möjligheten fanns. Samtliga informanter tryckte på att tryggheten var viktig att jobba med i 

deras verksamhet. Svårigheten var att hinna se alla barnen, då fokus hamnade på själva 

gruppen och att få ihop dagen med alla vardagliga rutiner som skall göras.  

Nyckelord: förskola, kvalitén i förskolan, pedagogers förhållningssätt, stora barngrupper, 

tryggheten.  

 



Abstract  

The aim of my study was to find out how pedagogical views affect their work in large children 

groups. Furthermore, I wanted to know how the pedagogues organize a good learning 

environment to provide for children´s development and learning. I conducted five qualitative 

interviews with preschool teachers in a small municipality, where I aimed for preschools that had 

a children group with more than 15 children. The results of my study showed that the difficulties 

of informants were to work with both the learning objectives, and also to meet the needs of every 

child in large children's groups and that children are affected differently; the needs differ from 

child to child. The informants' approaches are based on the composition of the children's group, 

and the different needs of children. All informants who participated in the study agreed that the 

children's groups are too big today. Their wish was to have a maximum of 15 children in the 

group. In order to properly accommodate the needs of all children and the children to be seen, the 

informants' strategy was to divide the children into small groups when the opportunity was 

available. All informants stressed that safety was important to work in their business. The 

difficulty was to see every child, as the focus was on the group itself and getting the day together 

with all the everyday routines needing to be done. 

Keywords: preschool, the quality of preschool, pedagogue's approach, large children's groups, 

safety. 



Förord 

Jag vill passa på och tacka mina underbara kollegor som jag arbetar med idag, som peppat och 

stöttat mig att läsa färdigt för att få ut min examen. Jag vill rikta en stor eloge till min sambo 

Janne som fått stå ut med mitt skrivande, dag ut och dag in. Han har fått ta hand om det mesta 

både i hushåll och vad gäller barnen. Jag beundrar mina barn, Alice 5 år och Matteus, 8 år som 

fått se mig sitta vid datorn dagar och kvällar och som har fått ha en förståelse över att jag inte har 

kunnat vara den närvarande mamman som jag brukar vara. De kommer och kramar mig när jag 

sitter och skriver och frågar samtidigt att: ”Mamma, är du inte klar snart med arbetet”, ”Nu måste 

det vara färdigt, du har skrivit jättemycket”. Det har varit svårt att förklara för de och det har 

stundtals gjort fruktansvärt ont i mammahjärtat. Det finns även andra i min omgivning som hjälpt 

och stöttat mig på olika sätt, vilket betyder obeskrivligt mycket. Speciellt en person vid namn 

Cecilia Ranlund som har funnits vid sidan när de gäller det språkliga och formuleringar som jag 

har fastnat över. Alla ni har hjälpt mig att kämpa vidare, att inte ge upp. Att ”tro på dig själv”. Nu 

har min högsta dröm gått i uppfyllelse tack vare er alla, med den stöttning och peppning som jag 

har fått. Ett stort tack till mina informanter som ställde upp på intervjuer till min studie utan er 

hade jag inte lyckats. Tack också till min handledare Stefan Lundström, som har gett mig bra och 

tydlig feedback genom mitt skrivande på min c-uppsats. 
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Inledning 

Jag har valt att skriva om barngruppens storlek i förskolan, hur pedagogerna formar en god 

läromiljö i stora barngrupper. Intresset väcktes egentligen redan innan lärarstudierna. För flera år 

sedan satt jag och läste i förskollärartidningar om hur det debatterades om gruppstorlek, 

kompetens och hur pedagogerna skall nå upp till målen i läroplanen i de stora barngrupperna. 

Detta är fortfarande ett intressant och angeläget ämne. Jag går nu min sista termin på Luleå 

Tekniska Universitet och läser fortfarande åtskilliga artiklar om problematik kring 

barngruppernas storlek, ett problem som således fortfarande finns kvar runt om i Sverige. 

Växande barngrupper påverkar den pedagogiska verksamhetens kvalitet. Jag ville skriva om detta 

för att jag skulle få en ökad förståelse för hur det ser ut idag i förskolans verksamhet. Detta är en 

viktig kunskap och ger en förståelse som jag behöver ha med mig när jag kommer ut i det 

verkliga arbetslivet.  

Statistiska Centralbyrån (2016) skrev den 1 december i år, om att under det senaste årtiondet har 

personaltätheten inte ökat i samma takt som barngrupperna. Därtill har kompetensen, det vill säga 

utbildningsnivån, sjunkit. Jag har på mina verksamhetsförlagda utbildningar pratat med 

pedagogerna om gruppstorleken, hur den påverkar pedagogerna arbete och hur de hinner med 

arbetet som de ska. Många pedagoger upplever en oro över att de inte har armar och öron så att 

det räcker till alla barn. Tiden räcker inte alltid till för det de vill göra, och deras planeringstid 

kan bli lidande eftersom pedagogerna behövs i barngruppen. Vidare kan vi läsa om kvaliteten i 

förskoleverksamheten att från 1990-talet minskade personaltätheten stadigt i förskolorna. Under 

2000-talet har utvecklingen legat kvar på samma nivå trots att förskoleverksamheterna 

expanderar. Idag kan vi läsa att andelen utan pedagogisk utbildning har ökat med 3 

procentenheter till 28 procent. Samtidigt har andelen utbildade med förskollärarexamen minskat 

med 3 procentenheter till 39 procent. Detta upplever jag vara oroväckande eftersom 

förskollärarna har en sådan viktig roll i verksamheten och ansvaret för undervisningen i 

förskolan. 

Vi kan läsa via Sveriges kommuner och Landstings hemsida, som publicerades den 11 december 

2017, om de nya siffrorna som Skolverket och Statistiska centralbyrån har kommit ut med. 

Siffrorna visar att det var 493 300 barn inskrivna i förskolor, vilket innebär att på tio år har det 

skett en ökning med 115 000 barn. Av barn i åldrarna ett till fem år är 83 procent inskrivna i en 

förskola, och i barngruppen med åldrarna fyra till fem år är 94 procent inskrivna i förskolor. I 

förskolan har varje avdelning i genomsnitt 15,9 barn 2016 vilket har inneburit en minskning i 

barngruppen sedan 2015.   
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Syfte 

Syftet med denna studie är att synliggöra hur pedagogerna formar en god läromiljö i stora 

barngrupper. 

Frågeställning 

Hur upplever pedagogerna arbetet i stora barngrupper? 

Vilket förhållningssätt har pedagoger för att tillgodose barns lärande i stora barngrupper? 

Bakgrund 

Förskolans framväxt 

Williams, Sheridan, Pramling Samuelsson, (2016) skriver om hur förskolans moderna historia tog 

sin början under 1980-talet, då skrifter och styrdokument för dess utformning utgick från 

Socialstyrelsen. Ett par år senare kom det program som kallas för det pedagogiska programmet, 

ett program som innehöll allmänna råd och riktlinjer kring förskoleverksamheten för kommuner 

och ledningsansvariga. År 1983 kom ytterligare riktlinjer från Socialstyrelsen, som vände sig till 

förskolepersonalen – att lära i förskolan. Det tog nästan 15 år - närmare bestämt till år 1996, tills 

Utbildningsdepartementet tog över ansvaret för förskolornas verksamhet från Socialstyrelsen. Då 

kom den första nationella läroplanen för förskolan. Denna läroplan förkortas Lpfö98.  

Williams et al (2016) skriver vidare att sedan 1980-talet har barngrupperna ökat markant 

samtidigt som personaltätheten har minskat. Det genomsnittliga barnantalet har under 2000-talet 

legat på 17 barn. Detta kan ses i relation till Skolverkets rekommendation som gör gällande att 15 

barn i en grupp är optimalt för barnens utveckling och lärande. 

Kihlbom, Lidholt, Niss, (2009) beskriver författarna kvalitetsnivån i förskolan vilken de anser är 

viktig och nödvändig för att en god utveckling skall ske i förskolan för förskolans yngsta barn; 

ett- och tvååringarna. Barngruppens storlek har ökat sedan början av 90-talet utan att 

personalresurserna har ökat i motsvarande grad. Andelen ett- och tvååringar har ökat betydligt. 

De menar att gruppstorleken och personaltätheten är två viktiga faktorer för en god kvalitet i 

förskolan. I annat fall kan det ge en stor negativ påverkan, särskilt för de yngsta barnen.  
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Gruppstorlekens betydelse och sammansättning 

Williams et al (2016) skriver att när det handlar om barnomsorg och förskola i ett internationellt 

perspektiv, ligger Sverige högt i topp, vad avser ambitionsnivå i läroplanen. Därtill är förskolan i 

Sverige en del av utbildningsystemet. Gruppstorleken anses ha en stor betydelse. Det krävs 

personaltäthet för att underlätta en god kommunikation mellan eller med varandra. 

Personaltätheten är viktig för att det ska finnas möjligheter att dela in barnen i små grupper och 

för att den vuxne ska kunna komma åt och lyfta fram barns sätt att förstå. Barnen ska få möjlighet 

att kunna diskutera och att lära sig av varandra. Vidare menar Williams et al (2016) att 

personaltätheten och barngruppens storlek alltid ska ställas i förhållande till de krav som finns på 

förskolan och vilka förväntningar som finns för att ge barnen en möjlighet till likvärdig 

utbildning. Alla barn i Sverige har rätt till en förskoleplats redan från ett års ålder vilket resulterar 

i att nästan 83 procent av alla barn mellan ett och fem år är inskrivna på förskolor runt om i 

Sverige. Att förskolans verksamhet och kvalitet är så viktig för barnen beror enligt Williams et al 

(2016) att barnen under deras förskoleår ska läras, utvecklas och knyta an en social kontakt med 

andra barn och vuxna. Kvalitén på förskoleverksamheten har en stor påverkan för att barnen skall 

få må bra, leka, lära och utvecklas. Det finns flera olika faktorer som spelar in, bland annat 

barngruppens storlek. En annan viktig faktor är kompetensen bland personalen och dess förmåga 

att arbeta enligt läroplanens intentioner, samt att samverkan med föräldrar fungerar väl.  

I skolverkets allmänna råd (2016a) beskriver de definitionen av en barngrupp. Barngruppen är 

den grupp som barnen är inskrivna i och tillbringar större delen av dagen i förskolan. Vidare kan 

man läsa om allmänna råd för kvalitén i förskolan där de skriver om barngruppsstorleken. De 

menar att barngruppens storlek är en komplex fråga och att det inte finns en optimal 

barngruppsstorlek som gynnar alla, eftersom det finns skillnader mellan grupper från en tid till en 

annan tid. Det är därför viktigt att gruppstorlek och personaltäthet anpassas efter varje förskolas 

förutsättningar och behov. Faktorer som behöver beaktas är hur många barn som är i behov av 

särskilt stöd, hur många barn som har annat modersmål, samt att de behöver se över personalens 

kompetens liksom förskolans lokaler och utformning av utemiljön. 

Williams et al (2016) tar upp att här i Sverige hade Socialstyrelsen hand om barngruppernas 

storlek, där de reglerade och hade en rekommendation på högst 10 barn i de yngre grupperna och 

15 barn i gruppen för de äldre barnen. Sedan kom Skolverket med sitt riktmärke på 15 barn i 

gruppen, men även detta ändrades 2013, då Skolverket tog bort den rekommendationen. 

Skolverket hänvisade förskolan till de nya råden i skollagens (SFS 2010:800) krav och beslut, 

som skulle anpassas efter barnens bästa.  

Statistiska centralbyrån (2016) visar att storleken på grupperna påverkar den pedagogiska 

kvaliteten i verksamheten. De stora barngrupperna inverkar negativt på barnen i förskolan, 

framförallt på de allra yngsta, samt barnen som har en ogynnsam socioekonomisk bakgrund. 

Stora barngrupper påverkar även personal, som drabbas av ökad stress samt sjukfrånvaro. Detta 

påverkar barnens möjlighet till en meningsfull tid i verksamheten. Ledningsansvariga bedömer 
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att det är ekonomiska ramar och politiska beslut snarare än pedagogiska mål och personalens 

kompetens som avgör barngruppens storlek i förskolan. Mindre barngrupper är dyrare att 

administrera än större. Regeringen gav ett uppdrag till Skolverket i mars 2015, att riktmärket för 

barngruppens storlek i förskolan skulle återinföras. Riktmärken om detta skulle införas i allmänna 

råden om förskolan som kommentarer, via beprövad vetenskaplig erfarenhet där pedagogisk och 

utvecklings- socialpsykologisk forskning gjorts. Skolverket gav Sonja Sheridan och Pia Williams 

uppdraget att göra den aktuella kartläggningen. De arbetar med forskning vid Göteborgs 

Universitet. Syftet med kartläggningen var att synliggöra aktuell forskning med beprövade 

erfarenheter kring barngruppens storlek i förskolan (Skolverket, 2016b). 

Vidare skriver Skolverket (2016b) att bristen på behöriga förskollärare var alarmerande år 2015. 

Detta yrke förväntas ha många pensionsavgångar i framtiden. Samtidigt växer antalet inskrivna 

barn i förskolan. Vidare kan man i skolverkets publicering läsa att idag är förskolan en egen 

skolform, där betydelsen av personalens utbildningsnivå lyfts fram. Förskolans läroplan har 

revideras under årens lopp sedan den kom 1998. År 2016 reviderades läroplanen och kraven på 

förskollärarna kom i fokus. Förskollärarnas ansvar för de olika målområdena förtydligades i den 

nya reviderade läroplanen. 

Williams et al (2016) skriver att föräldrarna idag har ett stort behov av förskoleplats och 

barngrupperna blir större. Politikerna har i uppgift att skapa möjligheter för barn att ha rätt till en 

likvärdig förskola med hög kvalité. Det larmas från föräldrar om barngruppernas storlek, och 

förskollärarna skall möta behov och önskemål i sitt arbete med barnen, samtidigt som 

pedagogerna ska följa och omsätta läroplanen i verksamheten. De ska se till att barn har rätt till 

en likvärdig inkluderande förskola, som skall vara av hög kvalité. Barnen skall kunna utvecklas i 

trygg och bra läromiljö för barnens hälsa.  

I februari år 2016 utkom den första vetenskapliga forskningsrapporten som Pramling at el har 

gjort. Den handlar om barngruppernas storlek i förskolan – konsekvenser för utveckling och 

kvalité. Regeringen gav Skolverket i uppdrag 2015 att utifrån Williams et al (2016) 

forskningsrapport ta fram riktlinjer om barngruppens storlek i förskolan, samt nya riktmärken. De 

lyfter fram fem kvalitetsfaktorer som ska ligga till grunden för en pedagogisk verksamhet kvalité. 

De fem faktorerna de lyfter är: lärartäthet, arbetslagets kompetens och utbildning, 

socioekonomiska förhållanden och resurstilldelning, barngruppens sammansättning och 

lokalernas förutsättningar. Det behövs en samverkan mellan dessa samt en djupare förståelse. De 

menar att dessa fem faktorernas samspel styr de villkor som förskollärare påverkas av, för att 

arbeta på ett professionellt sätt med barns lärande.  

Forskarna försöker definiera vad en stor och liten barngrupp är, utifrån forskningen de gjorde. 

Williams et al (2016) kom fram till att barngruppen är för liten när de vid speciella aktiviteter 

”avbokar” för att de inser att de inte kommer att kunna genomföra en planerad aktivitet. De 

menar vidare att det behöver finnas fler barn tillgängliga för att utföra vissa aktiviteter och för att 

skapa en dynamik. Ett antal förskollärare intervjuades i deras studie. Förskollärarna uttryckte att 
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det är önskvärt att ha en liten grupp för att kunna gå iväg på exempelvis utflykt, men de sade 

även att en liten grupp kan vara ett hinder. Antalet barn är beroende på vilken aktivitet som skall 

utföras, menade de. Vissa aktiviteter gynnas av fler deltagande barn. Barngruppen är för stor när 

den vuxne känner sig stressad och upplever att denne inte hinner vara med barnen. Gruppen är 

också för stor när förskollärarna inte hinner arbeta mot läroplansmålen. Den är även för stor när 

de inte hinner se barnen; att barnen blir sedda utifrån sina behov av omsorg och lärande, och när 

barnen inte känner sig delaktiga och får ett inflytande i verksamheten. Ett annat hinder av att ha 

en stor grupp är också att det blir många relationer för barnen, som i sin tur kan leda till fler 

konflikter mellan barnen.  

Vi kan läsa om fakta på förskolan som Sveriges kommuner och Landsting publicerade (2017), 

om de nya siffrorna som Skolverket och Statistiska centralbyrån har kommit ut med året 2015. 

De nya siffrorna visar att det var 493 300 barn inskrivna i förskolan. Detta innebär att på tio år 

har det skett en ökning med 115 000 barn. Av barn i åldrarna ett till fem år är 83 procent 

inskrivna i förskolan. I barngruppen med åldrarna fyra till fem år är 94 procent inskrivna i 

förskolan. I förskolan har varje avdelning i genomsnitt 16,7 barn 2015, vilket visar på en 

minskning sen 2014. Inom den kommunala verksamheten ligger genomsnittet på 16,8 barn 

medan fristående verksamheter har en siffra på 16,5 barn. I barngruppen ett till tre år i den 

kommunala verksamheten ligger småbarnsgruppen på 13,5 barn medan i fristående verksamheter 

ligger antalet på 11,8 barn. När vi ser hur läget ser ut för examinerade förskollärare, de som har 

förskollärarexamen i verksamheterna, ligger den kommunala verksamhetens siffra på 45 procent 

och inom fristående verksamheten 28 procent. Det totala antalet personal i förskolor är 102 400 

personer.  

Skolverket (2016b) menar att miljön i förskolan skall vara utformad på ett sätt så den både stödjer 

och underlättar förskolans pedagogiska arbete. Detta för att hjälpa arbetet för förskolans personal 

som har uppdrag enligt skollagen och förskolans läroplan, behöver både inom- och 

utomhusmiljön vara utformad för att kunna bedriva olika aktiviteter som är anpassad för alla barn 

som finns i verksamheten. Det är viktigt hur miljön utformas och organiseras för att barnen ska 

ges möjlighet till att undersöka, utforska, leka och skapa. Samtidigt är det viktigt att veta att 

miljön behöver förändras och anpassas med åren, eftersom barngrupperna ständigt förändras och 

behoven skiftar.  
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Teoretiska utgångspunkter 

Williams et al (2016) lyfter fram flera teorier om barns lärande och utveckling som under de 

senaste åren varit aktuellt inom förskollärarutbildningen runt om i Sverige. Det sociokulturella 

perspektivet som de beskriver har varit en dominerande teori i förskolan och 

förskollärarutbildningen i landet. Det sociokulturella perspektivet ses som en språngbräda till 

fortsättning av dialog och kommunikation, vilket i läroplanen betraktas som ett centralt redskap 

för barns lärande i förskolan. Sett ur det sociokulturella perspektivet är innehåll och 

kommunikation sammanslaget med varandra. Barn skall ges möjlighet att skapa en förståelse om 

sin omvärld, behöver de enligt denna teori få möjlighet till att reflektera, tala och samspela, både 

barn sinsemellan och mellan vuxna och barn. 

Asplund Carlsson, Pramling Samuelsson, Kärrby (2001) synliggör en splittrad bild av hur antalet 

anställda påverkar den pedagogiska kvaliteten i förskolan. Dock är de flesta överens om att då 

man har en högre personaltäthet, bidrar det till en god kvalitet i verksamheten. En bra kvalitet på 

verksamheten innebär även att personalen har rätt kompetens. Vidare förklarar Asplund Carlsson 

et al (2001) hur viktigt det är med en god kvalitet i verksamheten. Barns möjligheter till lärande 

och utveckling är beroende av en hög kvalitet i förskolan. Kvaliteten värderas i förhållande till 

hur olika innehåll och arbetssätt bidrar till barnens lärande. Förskolan och pedagogernas 

arbetssätt skall leda till att barn utvecklas i positiv riktning, på så sätt att de lär, har roligt och mår 

bra i enlighet med förskolans läroplansmål. Det är viktigt att värna om kvalitén i förskolan, då det 

främjar barnens självkänsla. Ett gott samspel med andra är en förutsättning till livslångt lärande. 

Asplund Carlsson et al (2001) beskriver tre slag av kvalitéer: struktur-, process- och 

resultatkvalitet som påverkar förskolans organisation. Den strukturella kvaliteten är 

verksamhetens yttre förutsättningar; vad de har för resurser till sitt förfogande som exempelvis 

hur många anställda som finns i verksamheten, hur lokalerna ser ut och vilka ekonomiska 

förutsättningar som finns. Vad gäller förskolan och förskolans framtida lärandemiljö finns det 

aspekter som påverkas av de yttre förutsättningarna där pedagogerna inte har stor påverkan. Hit 

hör barngruppens storlek, vilka lokaler förskolor har och de ekonomiska förutsättningarna som 

verksamheterna har. Det pedagogerna har möjlighet att påverka är hur de utvecklar barns lärande.  

Processkvaliteten är den inre delen av verksamheten, vilket innebär kvaliteten på relationer samt 

fokus på personalens förhållningssätt och deras arbetssätt mellan barnen och personalen. De 

övergripande läroplansmålen behöver uppfyllas för att en god kvalité ska upprätthållas.  

Vidare är resultatkvaliteten det slutgiltiga målet, det vill säga vad man vill uppnå med det 

pedagogiska arbetet; vad barnen har lärt sig och vilka kunskaper de har tagit till sig under sin 

vistelse på förskolan. Det pedagogiska arbetet skall ge barnen möjlighet att förbereda sig för de 

okända. Detta innebär att barnen skall kunna använda sig av det de lär sig idag i förskolan och dra 

nytta av det i deras framtid. 
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I studien som Mårdsjö, Olsson, (2010) genomförde står det att läsa att strukturkvalitén och 

resultatkvalitén, bildar en konflikt mellan varandra. Där hon förklarar att den motsättning som 

blir är att pedagogen har sin önskan om vad de vill uppnå i den pedagogiska verksamheten 

kontrat till vad som faktiskt är möjligt att utföra utifrån yttreförutsättningarna. Pedagogernas 

uppgift är att genomföra, och verksamheten den styrs av förskolans yttre struktur. Här uppstår ett 

dilemma. För pedagogerna uppfattar att de skall bedriva i första hand en verksamhet med en 

pedagogisk inriktning, vilket innebär att pedagogerna skall utgå från läroplansmålen. 

Pedagogerna måste därigenom sätta mål i läroplanen i relation med de strukturella faktorerna som 

finns i deras vardag.  

Balldin, (2014) beskriver synen på kvalitén i förskolan. Det framkom att för att ha en bra kvalité i 

förskolan, krävs det att förskollärarna har den kompetens som krävs för att kommunicera och 

samspela med barnen. De skriver vidare att det är viktigt att kunna samtala med barnen utifrån ett 

ömsesidigt och delat fokus över en längre tid. Då är det en förutsättning att lärarna kan få göra det 

utan att bli avbrutna. Detta kräver att förskollärarna har den rätta kompetensen. Anledningen till 

att barngruppernas storlek har ökat är, menar de, att de ansvariga inom regionerna har strävat 

efter att de ska korta ner kötiderna för att ge plats åt alla barn i förskolan. Vidare berättar de att 

den utbyggnad av förskolor som skulle behövas inte är gjord i den utsträckning som var 

förväntat.  

Den forskning som gjorts av Williams et al (2016) visar att barns inflytande och delaktighet är en 

viktig del i arbetet. Barnen ska öva sig att ta ansvar själva och för andra, att samtala, att öva sig 

på att leka, och många andra uppgifter som hänger ihop med att vara del i en grupp. 

Delaktigheten är en grundläggande förutsättning för barns lärande, därför är det av stor vikt att 

skapa möjligheter för barnen att få vara delaktig och ha inflytande i verksamheten. Det blir ett 

redskap för att lära sig ett demokratiskt förhållningssätt. När barngruppens storlek blir allt för stor 

ser pedagogerna att barns inflytande i verksamheten minskar. Samma gäller när pedagogerna 

skall se och bemöta varje barn individuellt. Den individuella aspekten är svårare att tillgodose i 

en stor grupp. När det blir för stora grupper får barn svårare att komma till tals. De får svårare att 

lyssna på andra och det blir även svårare att få igenom gemensamma beslut i gruppen. Det är 

förskollärarens uppgift att rikta barns intresse mot läroplansmålen.  

Skolverket (2016b) skriver att en del av forskningen visar att personalen anser att det är för 

många barn i förskolegrupperna, samt att det inte finns något värde i att ha stora barngrupper. 

Därtill ger forskningen stöd för problematiken som kan uppstå i stora grupper för särskilt de 

yngsta barnen. I grupperna med de yngsta barnen bör det vara färre barn. De skriver vidare i 

allmänna råden att när barngrupperna blir för stora, försvinner de positiva effekterna av barnens 

vistelse i en grupp och kan förbytas till sin motsats. I en stor barngrupp kan relationerna 

påverkas, vilket kan skapa upplevelser av anonymitet och otrygghet bland barnen.  Detta kan leda 

till ett aggressivt beteende och psykiska symptom som trötthet och nedstämdhet. 
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I Skolverket (2016b) beskrivs hur barn som är tillsammans med alla andra barn i gruppen under 

större delen av dagen, skapar sämre villkor för lärande. De skriver vidare att i sådana förskolor 

där detta förekommer, sker sällan en planerad aktivitet utifrån läroplanens målområde. 

Personalen har svårt att uppmärksamma enskilda barns lärande och omsorg eftersom de sällan 

eller aldrig delas in i mindre grupper för att möjliggöra ett utvecklande samtal och interaktion 

mellan barnen. Det är även en svårighet att genomföra sådana samtal med enskilda eller med ett 

fåtal barn, eftersom andra barn och vuxna finns i närheten och pockar på uppmärksamheten.  

Skolverket (2016a) skriver att riktmärket för barngruppsstorleken inte ska ses som statistik utan 

endast just som ett riktmärke att förhålla sig till. Detta innebär att det kan vara både färre eller fler 

barn i gruppen. Det finns olika faktorer som måste ställas i relation till gruppstorlekens riktmärke, 

såsom kompetens, personaltäthet och barngruppens sammansättning, samt den fysiska miljön i 

förskolan. De främsta faktorerna som Skolverket lyfter fram är utbildning och kompetens. Saknar 

förskollärare specifika yrkes- och ämneskompetenser, behöver det vara färre barn i gruppen. 

Samma bör göras gällande om personalen är för fåtaliga i förhållande till det totala antalet barn. 

Vidare lyfter Skolverket fram sammansättningen av barn i gruppen. Finns det en obalans i 

gruppens sammansättning, bör det vara färre barn i gruppen. Ytterligare en faktor är den fysiska 

miljön.  Förskolans lokaler bör vara anpassade till antalet barn och vuxna för att kunna bedriva en 

verksamhet utifrån läroplanens mål. Utrymmena begränsar möjligheterna till det, behöver det 

vara färre barn i gruppen. Williams et al (2016) nämner att många förskolor som finns är byggda 

och konstruerade för färre barn än vad de är idag i förskolorna. Detta kan ge en negativ effekt på 

barnens möjlighet till bra lekar och lärande. Det inverkar också negativt på pedagogernas 

arbetsförhållanden. 

Balldin, (2014) lyfter fram lokalernas betydelse i förskolor. Dess betydelse har även diskuterats i 

debatter och artiklar och då framför allt lokalernas utformning och funktion och hur det påverkar 

barnen i stora barngrupper. Det har framkommit att det ofta är många barn i en lokal med liten 

yta, och att lokalerna inte är anpassade efter förskolans arbetssätt med gruppindelningar. Innan ett 

beslut togs som rör en decentraliserad förskola, hade redan Socialstyrelsen ett riktmärke. 

Balldin, (2014) beskriver hur barns vistelsetid har ökat. De påtalar att i media lyfts barnens 

vistelsetid till 50-55 timmar per vecka. Den nationella statistiken visar att cirka 30 timmar per 

vecka är medeltiden för barns vistelse i förskolan, även om det naturligtvis är en stor variation 

kring den individuella vistelsetiden. Författarna lyfter även problematiken med att barn har svårt 

att få en lugn stund med de vuxna när antalet barn ökar i gruppen, samt att ytan blir begränsad 

med så många barn, vilket gör att det blir en mer stökig miljö samt höga ljud. Detta påverkar och 

skapar en stress både hos barnen och de vuxna. Med en stor barngrupp förknippar man en 

otrygghet hos barnen och barnen känner sig vilsna och svårighet med att skapa en trygg relation.  
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Styrdokument 

Pedagogerna följer läroplanen för förskolan (Lpfö98) som reviderades år 2010, som senare 

reviderades åter en gång 2016. (Skolverket 2016 Lpfö98).  

Läroplanen beskriver hur förskoleverksamheten skall utformas. Verksamheten ska fungera enligt 

skollagens bestämmelser (SFS 2010:800). Dess uppgift är att bedriva pedagogisk verksamhet och 

personalen ska ha sådan utbildning som medger att barnens behov tillgodoses, och barngruppen 

ska ha en lämplig sammansättning. Vidare ska lokalerna vara lämpligt anpassade för sitt ändamål. 

I läroplanen kan även ses att förskolan ska erbjuda en trygg miljö. I denna trygga miljö kan 

barnen utforska omvärlden. Miljön ska locka till lek och aktiviteter. Samt att barnen skall få möta 

den vuxne som skall se till varje barns möjligheter, och den vuxne få ett samspel både med 

barnen men också enskilt i barngruppen. 

Vidare kan vi i läroplanen för förskolan (Lpfö98) läsa om mål och riktlinjer där det står att 

verksamma pedagoger skall samarbeta för att erbjuda barnen en bra miljö för deras utveckling 

och lärande. Pedagogerna ska observera och hjälpa de barn som är i behov av särskilt stöd i sin 

utveckling.  

I förskolans allmänna råd Skolverket (2016a) anges inte vad som skulle vara en rimlig storlek och 

sammansättning på barngrupperna, då det är väldigt individuellt från avdelning till avdelning. Det 

rör sig om specifika behov och särskilda förutsättningar, både hos barn och inom olika 

förskoleverksamheter. Vidare kan man läsa att barnen skall uppleva en trygghet och ha en 

kontinuitet som är viktig för att skapa varaktiga relationer mellan barn och vuxna. Det är viktigt 

att ha en kontinuitet i gruppen skapar förutsättningar för att barnet skall känna en trygghet, för när 

barnet är tryggt så kan det lära sig och utvecklas tillsammans med andra barn och vuxna. Viktigt 

att veta är att barn har svårt med för många relationer, det kan skapa en oro och stress. Detta 

ställer högra krav på de pedagoger som arbetar; de skall vara lyhörda och lyssna på barnets 

signaler. 

I skollagen (SFS, 2010:800) står det beskrivet under § 8 vad som rör ansvaret för barngrupper 

och miljön. Av lagen framgår att en huvudman ska ha ansvaret för sammansättningen och se till 

att gruppstorleken är lämplig, samt att barnen som är i förskolan ska erbjudas en god miljö. I den 

nya skollagen och de nya reformerna kan följande läsas: Alla barn och elever ska ges möjlighet 

att utvecklas så långt som möjligt, utifrån sina egna förutsättningar. Pedagogernas arbete handlar 

om att utveckla barnen och deras självkänsla samt att utveckla deras självständighet utifrån egna 

förutsättningar. 
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Metod 

I detta kapitel kommer jag att beskriva de metoder jag har använt mig av. Jag har valt att göra 

intervjuer med fem pedagoger verksamma i en liten kommun. Under metodkapitlet kommer jag 

att beskriva vad kvalitativ metod är och vad och varför kvalitativa intervjuer användes i min 

studie. Vidare kommer jag att presentera vilka informanterna är och hur jag genomförde 

insamlandet mera specifikt. Till sist redogör jag för bearbetningen och hur analysen av 

intervjuerna gick tillväga. 

Kvalitativa metoder 

I denna del presenterar jag den metod jag har använt mig av i studien. Utifrån mitt syfte, har jag 

valt att använda en metod som har skett genom kvalitativa intervjuer. Varför jag använder mig av 

en kvalitativ metod beror på att jag vill försöka förstå och få en djupare syn på vad pedagogerna 

anser om att arbeta i stora barngrupper.  

En kvalitativ metod innebär att undersöka, ta reda på och knyta an till data som erhålls till 

gällande frågeställningar, vilket sker genom mina intervjuer. Jag kommer sedan att tolka och 

analysera mitt intervjumaterial. Patel och Davidsson (2011) beskriver kvalitativa data som en 

slags mjukdata: (…) med kvalitativ inriktad forskning menar man forskning där datainsamlingen 

fokuserar på ”mjuk” data, t.ex. i form av kvalitativa intervjuer och tolkande analyser, ofta 

verbala analysmetoder av textmaterial. (s.14).  

Jag har strukturerat intervjufrågorna i olika teman för att få en tydlig struktur med öppna frågor 

som möjliggör för mig att kunna ställa följdfrågor och föra en diskussion. Kvale (1997)  

beskriver kvalitativa forskningsmetoder och detta tillvägagångssätt. Frågorna har inte ett strängt 

formulär. Med den kvalitativa metoden kan jag på ett unikt och kraftfullt sätt fånga erfarenheter 

och upptäcka den intervjuades uppfattning om fenomenet som studeras. De intervjuade kan 

förmedla sin situation till mig med sina egna ord och sitt perspektiv. Mitt val av metod innebär att 

jag får största möjliga förståelse för fenomenet som undersökts och därmed en större mängd 

användbar insamlat intervju material. Den kvalitativa metoden ger utrymme för resonemang och 

dialog. Metoden ger därmed mer material att analysera genom möjligheten att ställa följdfrågor. 

Med intervjuernas hjälp har jag fått en större förståelse för hur pedagogerna upplever läromiljön i 

förskolan.  

Intervjuer  

Studiens syfte har varit att synliggöra hur pedagogerna formar en läromiljö i stora barngrupper. 

Jag har utformat ett tjugotal intervjufrågor (se bilaga 1). Med hjälp av denna intervjumall har jag 

samlat in ett rikt material att analysera och använda mig av. Kvale (1997) beskriver samtal som 

en empirisk metod vilket ger ett grundläggande sätt att nå kunskapen igenom.  
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Jag har använt mig av tre huvudteman, nämligen strukturkvalité, processkvalité och 

resultatkvalité. Vad dessa kvalitéer innebar har jag redogjort för i bakgrundsavsnittet. Under 

dessa huvudteman har jag använt mig av några nyckelord som varit återkommande i studiens 

resultat. Dessa kommer att presenteras längre ner i kapitlet. Därefter var det dags att kontakta 

informanter för intervjuer. Jag har antingen ringt eller besökt den specifika förskolan för att 

presentera mig, min studie samt mitt syfte. Kontakterna har skett både telefonledes samt genom 

direkta besök. Jag har besökt över en handfull förskolor och haft telefonkontakt med ett tiotal 

pedagoger. På flertalet förskolor upplevde personerna att tidsbristen hindrade dem från att delta i 

en intervju. Många sa att de inte har tillräckligt lång planeringstid och var därför tveksamma till 

att avsätta sin planeringstid för en intervju. Det var således en svårighet att få tag i informanter 

för att ställa upp på intervjuer på grund av deras tidsbrist. Utgångspunkten var att intervjua 4-5 

förskollärare. Det urvalet grundades på den tid och resurser jag hade att tillgå. Trost (1997) menar 

att ett fåtal väl utförda intervjuer är att föredra framför ett flertal mindre väl utförda. Med detta i 

åtanke valde jag att göra den begränsningen. 

Jag har intervjuat fem informanter från olika förskolor i en liten kommun. Alla fem intervjuer 

varierade i tid mellan 40-60 minuter. Intervjuerna genomfördes under förmiddagar, vid totalt fem 

olika tillfällen. En intervju utfördes även på en helgdag hemma hos informanten. Varför den 

genomfördes hemma fanns lite olika anledningar till, dels hade denna person svårt att avsätta tid 

under sin arbetsdag, samt att det inte fanns tillgång till ett lämpligt rum för att få lugnt och tyst 

under intervjun. De andra intervjuerna har utförts på deras arbetsplats men i ett avskilt rum, varav 

en intervju utfördes när barnen var på sin utevistelse, vilket innebar att vi kunde sitta själva inne 

på avdelningen. 

Kvale (1997) beskriver den metod vilken jag har använt mig av som (…) halvstrukturerad 

intervjuteknik, d.v.s. varken öppet samtal eller ett strängt strukturerat formulär.(s.32). Jag har 

strukturerat upp intervjufrågorna i olika teman för att få en tydligare struktur, men detta innebar 

inte att frågorna har varit slutna utan istället öppna för följdfrågor och vidare diskussion. Med den 

kvalitativa metoden kan jag på ett unikt och kraftfullt sätt fånga erfarenheter och upptäcka den 

intervjuades uppfattning om fenomenet som studeras. De intervjuade kan förmedla sin situation 

till mig med sina egna ord och sitt perspektiv. Mitt val av metod innebär att jag får största möjliga 

förståelse för fenomenet som undersökts och därmed en större mängd användbar data. Den 

kvalitativa metoden ger utrymme för resonemang och dialog, vilket medför en större mängd data 

att analysera, genom möjligheten att ställa följdfrågor. Trost (1997) beskriver intervjun som ett 

verktyg att försöka förstå hur och vilka den intervjuades funderingar och erfarenheter är, samt att 

även att kunna särskilja och urskilja hur den intervjuades föreställning för hur omvärlden ser ut. 

Med intervjuernas hjälp har jag bildat mig en större förståelse för hur pedagogerna upplever 

läromiljön i förskolan. Intervjuerna inspelades via min mobiltelefon, vilket jag givetvis 

försäkrade mig i förväg om att varje respondent godkände. Inspelningarna gav mig möjlighet att 

lyssna på och beakta informanten samt att förbereda följdfrågor. Intervjuerna spelades in vilket 

möjliggjorde även att jag kunde anteckna vid sidan om. När jag spelar in det sagda möjliggör det 
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att inte viktiga uttalanden går om intet, vilket skulle vara lätt hänt om jag enbart hade antecknat. 

Däremot har anteckningar kunnat vara till hjälp för att dokumentera det icke sagda, såsom 

betoning och kroppsspråk. Patel och Davidsson (2011) skriver att talspråk, skriftspråk och 

kroppsspråk är vitt skilda kommuniceringssätt. Det är inte sällan som gester, mimik, betoningar, 

ironier och sättet att röra kroppen ger en annan bild än det sagda eller skrivna ordet. Intervjuerna 

transkriberades efteråt för att jag skulle kunna analysera svaren och få en korrekt överblick över 

vad som har sagts.  

Jag har tillämpat de etiska principer som Vetenskapsrådet (2002) redovisar, där en av 

huvudreglerna berör informerat samtycke. Detta innebär att jag har informerat informanterna om 

att det är ett frivilligt deltagande och att de när som helst kan avbryta deltagandet. Jag berättade 

även vad studiens syfte var och vad mina forskningsfrågor handlade om, för att de skulle få en 

bild av vad jag behöver få svar på till min studie. Utifrån detta fick de själva välja om de ville 

delta eller inte. En annan huvudregel är att skydda identiteten vilket jag har gjort genom att 

fingera namnen i min studie. Detta är något som utgör ett viktigt inslag i alla vetenskapliga 

studier vilket också Kvale (1997) poängterar. Det gör det svårare att spåra den specifika individen 

som deltagit i studien eller att kunna utröna vilken förskola de arbetar på.  

Presentation av respondenterna 

Jag har valt att kalla de fem informanterna för något annat än vad de heter i verkligheten. 

Namnen är således fingerade. Samtliga intervjupersoner var kvinnliga förskollärare i åldrarna 

mellan 38 och 67 år.  

Anna 

Anna har varit anställd på sin nuvarande arbetsplats i fem år. Förskolan ligger i en by någon mil 

från centrala staden. Innan hon började arbeta på denna förskola har hon varit i vikariepoolen 

närmare två år i den kommun hon bor i. Hon blev färdig förskollärare 2006. De har 

åldersindelade avdelningar, på denna avdelning som samtidigt är en enskild byggnad. Där arbetar 

tre pedagoger varav två är förskollärare och en är barnskötare. De har nu en barngrupp på 12 barn 

i åldrarna ett till två år. På den andra avdelningen, i huset intill, arbetar fyra pedagoger som 

utgörs av en förskollärare och tre barnskötare. Barngruppen består där av 22 barn som är mellan 

tre och fem år gamla. Då de är så många, är femåringarna en grupp; femårsgruppen, med åtta 

barn. Ibland utgör de en egen grupp och ibland gör de saker tillsammans med resten av 

barngruppen (i huset där de stora barnen är). 

Karin 

Karin har arbetat i förskola i 42 år. På denna förskola som hon är anställd vid nu har hon arbetat 

sedan 1985, d.v.s. i 32år. Karin är utbildad förskollärare och arbetar på en förskola ca tre km från 

centrala staden. Detta är en förskola som grundades redan 1971.  
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Förskolan har fem avdelningar, med åldersblandade grupper, med 18 barn på varje avdelning och 

tre pedagoger på varje avdelning. En avdelning har tre förskollärare, och resten av avdelningarna 

har två förskollärare och en barnskötare.  

Sofia  

Den tredje informanten har arbetat på en och samma förskola i 15 år. Förskolan ligger i centrala 

staden. Sofia är förskollärare på en förskola med åldersblandade grupper. De har fyra avdelningar 

på denna förskola och 18 barn per avdelning med tre heltidspedagoger. Det är i huvudsak två 

förskollärare och en barnskötare fördelade på avdelningarna, förutom en som har tre 

förskollärare. 

Susanna  

Även informanten som här kallas för Susanna har lång erfarenhet av förskolläraryrket. Hon 

började arbeta inom förskoleverksamheten 1977. Då började hon som barnskötare och utbildade 

sig vidare till förskollärare ett drygt decennium senare. Inom den förskola hon arbetar vid nu har 

hon varit i sju år. Hon var med och startade upp denna verksamhet och avdelning. Från början 

hade de bara en avdelning. Det byggdes sedan fler avdelningar. De har således tre avdelningar 

idag, med en fördelning på 18 barn per avdelning. De har åldersindelning; de barn som är på ettan 

är fyra till fem år gamla medan de som är på avdelning två och tre har de yngre barnen i åldrarna 

ett till tre år. Då barnen fyller fyra, flyttas de till den första avdelningen med äldre barn. 

Petra 

Petra har arbetat inom förskoleverksamheten sedan 1998. Hon började först som barnskötare för 

att sedan utbilda sig till förskollärare. Hon blev färdigutbildad 2006 och har varit verksam inom 

denna förskola sedan ett år efter examinationen. I 15 år har hon arbetat på samma förskola. Den 

ligger centralt staden och består av fyra avdelningar. Denna förskola har även kvällsverksamhet. 

Det är 72 inskrivna barn på förskolan med en fördelning på 18 barn per avdelning. En avdelning 

har tre förskollärare i personalen medan de övriga har en barnskötare och två förskollärare. 

Analysmetoden 

Efter intervjuerna satte jag mig ner för att lyssna igenom det inspelade materialet, för att sedan 

transkriberat ner mitt intervjumaterial ordagrant. Jag började avlyssningen av materialet när jag 

kom hem från intervjun för att alla intryck jag fick under intervjun var färskt i minnet. På det 

sättet var det lättare att kunna reflektera och analysera materialet och koppla det mot min studie 

av tidigare forskning och teorier. Kvale (1997) menar att forskaren går igenom texten efter 

intervjun för att på så sätt skaffa sig ett helhetsintryck för att sedan kunna uppmärksamma de 

mönster och teman som knyter an, vilket jag har gjort till mitt undersökningsmaterial och mot 

mitt syfte för studien.  
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Svenning (2003) menar att den kvalitativa metoden inte är så precis, men att just känsligheten är 

kanske den kvalitativa analysens främsta bidrag till samhällsvetenskaperna. Med den kvalitativa 

analysen utgår man från ett litet material och försöker tränga in i djupet i problematiken.  

Min resultatredovisning består av till största delen berättande text, däremot har jag valt att lyfta 

fram vissa citat som jag anser har stor relevans för studiens resultat. Mitt mål är, liksom Patel, 

Davidsson (2011), skriver att hitta en rätt balans mellan berättande text och citat.  

Jag har använt mig av nyckelord, som jag delat upp under huvudrubriker som sammanfattar vad 

informanterna har uttryckt inom olika områden. Dessa nyckelord har jag noterat i marginalen, 

vilket har hjälpt mig i min sammanställning av materialet, jag har tittat på vilka nyckelord som 

har varit återkommande. Mina nyckelord blev: gruppstorlek, personaltäthet och kompetensen, 

lokaler och ekonomiska förutsättningar som finns under strukturkvalitén. Sedan i nästa rubrik har 

jag relationer mellan personal, barn och förälder, arbetssättet mellan barn och personal som finns 

under huvudrubriken processkvalitén. Sist presenteras det pedagogiska arbetet, som ligger under 

huvudrubriken resultatkvalitén. Som nyckelord har jag använt mig av den teoretiska modellen 

som jag har beskrivit i den teoretiska delen som jag hämtat från Asplund, Carlsson et al (2001).  
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Resultat av intervjuerna 

Jag kommer här lägga upp mitt resultat av intervjuerna där jag förväntas att besvara mina 

forskningsfrågor. Hur upplever pedagogerna arbetet i stora barngrupper? Vilken förutsättning har 

pedagoger för att tillgodose barns lärande i stora barngrupper? Jag använder mig av de tre 

kvalitéer som jag beskrev i bakgrunden och i metodanalysen som Asplund, Carlsson el at (2001) 

beskriver. Dessa tre kvalitéer blir mina rubriker i resultatdelen.  

Strukturella kvalitén 

Den strukturella kvaliteten är verksamhetens yttre förutsättningar; vad de har för resurser till sitt 

förfogande ex hur många anställda, hur lokalerna ser ut, vilka ekonomiska förutsättningar finns. 

Gruppstorlek, personaltäthet och kompetens  

I de förskolor som jag besökte för mina intervjuer, är barnantalet 18 barn per avdelning, förutom i 

två av förskolorna vilka består av småbarnsavdelningar, där antalet barn är lite färre än 18 barn. 

Antalet pedagoger på avdelningarna var tre i samtliga förskolor som besökte. Samtliga 

informanter uppger att de inte anser att det är en rimlig storlek på barngrupperna. Deras 

önskvärda antal är högst 16 barn i en grupp, men de ser gärna att det är högst 15 barn per grupp. 

Petra menar att det beror på vilka åldrar de har på barnen. Är det många barn i åldrarna under tre 

år, räcker det med högst 15 barn. Detta eftersom de små barnen tar så mycket tid och behöver 

mycket stöttning och hjälp på ett helt annat sätt än de äldre barnen, menar samtliga informanter. 

Personalen ska hinna med alla de yngre barnen, som är mellan ett och tre år, och anser att ett 

maxantal på 15 barn i en grupp är optimalt.  

Anna och Susanna tycker att de har en rimlig storlek just nu. De arbetar med de små barnen, ett 

till tre år. Susannas grupp är i dagsläget 15 barn och det är hon glad över. Hon förklarar att 

arbetsbelastningen i förskolan inte är så hårt. Hon säger…”att det kommer väl komma den tiden 

då vi blir 18 igen men jag är glad så länge vi kan hålla den nere på 15 barn eftersom det är en 

småbarnsgrupp”. Anna har också en småbarnsgrupp där det är 12 barn mellan ett och två år, och 

just nu tycker hon att det är rimligt. Sofia har uppfattat att det finns en riktlinje som säger att det 

inte skall vara mer än 16 barn i en grupp. ”Vi vill inte bli en mindre grupp och tappa pedagoger”. 

Karin menar att gruppstorleken är en svår fråga men säger att idag har barnen väldigt långa dagar 

jämfört med förr, och då upplevs inte 18 barn som en rimlig storlek i gruppen. Även antalet 

heltidsbarn har ökat på senare år, vilket gör att det är många fler barn som är väldigt långa dagar i 

förskolan.  

Karin poängterar att om man skall se till barnens perspektiv, tycker hon att gruppstorleken med 

18 barn är för stor då barnen är så långa dagar på förskolan, men menar att det beror på vilka barn 

de har i gruppen. Sofia nämner precis som Karin att barnen har väldigt långa dagar och väldigt få 

barn är så kallade 15-timmars barn. Med det uttrycket menas att barn har rätt till 15 timmars 
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vistelsetid i veckan, om man som förälder är arbetssökande eller föräldraledig. Sofia påpekar att 

”när vi kallar att barn går heltid så tänker vi oss 40timmar/veckan, men det är inte riktigt så utan 

idag är ett heltidsbarn nu mera 50-55timmar i veckan”. Sofia säger att detta är märkbart i den 

grupp hon arbetar i eftersom de är fullbelagda i gruppen, i stort sett från morgon till kväll. 

I de förskolor där jag var och genomförde intervjuerna, har de på alla avdelningar minst två 

förskollärare och en barnskötare per avdelning. I två förskolor var de tre förskollärare på en 

avdelning. Alla utom Anna har lång erfarenhet av yrket att jobba i förskolan. Av samtliga fem 

intervjuade pedagoger, är det endast en som inte har en heltidstjänst. Anna har en 75 procents 

anställning och inom den förskolan fyller man ut med vikarier om behovet finns. Denna förskola 

har haft en problematik att få ut vikarier, eftersom den är belägen i en by utanför samhället. I den 

förskola som ligger i centrum arbetar en förskollärare 50 procent; den andra hälften täcks upp av 

ob-personal som arbetar kvällstid.  

Lokaler 

I förskolan som Susanna arbetar inom, fick jag en rundvandring där de visade hur de arbetar och 

hur de har lagt upp arbetet i de olika lokalerna. Förskolan som Susanna jobbar i har tre 

avdelningar, i den avdelning med större barn har de gjort om ett rum utifrån deras temaarbete, 

som denna termin var sagor. De har skapat en sagomiljö med bland annat en grotta, träd, skog 

och stigar på omgjorda bord. Barnen använder sig av djur, bilar och annat material, för att leka i 

sagomiljön. Susanna säger att de skapar sina egna sagor med hjälp av denna miljö och att barnen 

även leker en saga som de har hört. Barnen får skapa med sin fantasi i sagornas värld. I mitten av 

hela förskolan finns en stor lokal som samtliga avdelningar kan använda sig av. Där finns lite av 

varje för alla barn att pyssla med, titta på och arbeta med olika saker.  

I förskolan där Anna arbetar med småbarn har de gjort om i miljön. De har arbetsytor efter 

barnens storlek och materialet är på låg nivå så alla når. De har även lyft bort dörrar för att kunna 

se och ha ögonkontakt med barnen. De har även monterat en barngrind för att de yngsta barnen 

inte skall kunna gå in själva i exempelvis pyssel rummet, där små pärlor och annat pysselmaterial 

är. Personalen upplever att de får en känsla av större, mer öppna ytor, med denna lösning. Anna 

berättar vidare att på det sättet kommer de närmare barnen och barnen blir sedda.  

De andra två förskolorna ser lika ut lokalmässigt; de har ett större lekrum, där de även har 

sovvilan. Det finns ett litet kök där barnen har pyssel/målaravdelningen men som även brukas 

som matplats när det är många barn i förskolan. En önskan som informanterna har, är att de 

skulle vilja ha ett rum särskilt utformat som målarverkstad. Det finns även ett mindre rum för lek 

och läsning. Deras stora matrum där måltiderna serveras brukas även för aktiviteter som spel, lek 

och social samvaro där de kan sitta vid borden och samtala. 
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Ekonomiska förutsättningar 

Informanterna anser att de har en god överblick över de ekonomiska förutsättningar som finns i 

verksamheten. De vet vilka besparingar som görs eller måste göras. Susanna är mycket nöjd med 

förskolechefens arbete och att de får löpande information hela tiden. Vad avser 

besparingssituationen poängterar Petra att chefen skickar ut information om hur situationen är, 

exempelvis när de får eller inte får ta in vikarier. Det uppkommer lägen som kräver att de 

behöver försöka lösa problem med personalbrist med att växla mellan olika avdelningar. Sofia 

menar att det ibland kan blir känsligt eftersom de får avbryta sin planering för att exempelvis 

hjälpa en annan avdelning, för att de inte kan ta in någon vikarie eller för att kommunen har 

svårigheter med att få ut vikarier. Vikariestoppet innebär att de måste pussla mellan personal och 

se över verksamhetens avdelningar för eventuella skiftbyten, och det tär på personalen. I 

förskolan där Susanna arbetar, berättar hon att det inte är ofta de har vikarie stopp, då de är bra på 

att samarbeta mellan förskolans olika avdelningar. Detta har de fått beröm för ifrån deras 

förskolechef. 

Även informanterna i de andra förskolorna säger att det inte är ofta de har vikarie stopp, men 

chefen uppmanar dem att se över verksamheten och avdelningarna i första hand. Detta för att ta 

reda på om det går att lösa vikariebristen internt, för att vikarier inte ska tas in i onödan. Anna 

som arbetar på en småbarnsavdelning med 12 barn, i förskolan som ligger i en by utanför 

samhället, berättar att under våren 2017 fick de ta in fler barn till gruppen. Det gick de själva med 

på, för att de inte ville tappa dessa barn till någon annan förskola. Anna förklarar vidare att de vill 

kunna ta emot de barn som behöver en plats. 

Sofia är en av dem på hennes förskola som har hand om vikarieanskaffningen. Hon tycker ibland 

att det tar för mycket tid att skicka in vikariebehov till bemanningen, eller att försöka lösa 

personalbristen mellan avdelningarna. Det tar värdefull tid från närvaron i barngruppen och det 

tycker hon känns stressande. När det gäller inhandling av material får varje förskola en summa 

pengar för att inhandla material för verksamheten och de håller budgeten i verksamheten. Det är 

oftast kvar pengar när verksamheten får ett så kallat köpstopp – att de inte får köpa mer efter ett 

visst datum. Oftast finns det kvar pengar vid det datumet. Informanterna säger att de pengarna 

som är kvar måste de inhandla för, eftersom summan inte kan sparas till nästkommande års 

budgetsumma. 
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Processkvalitén 

Processkvaliteten är den inre delen av verksamheten, vilket innebär kvaliteten på relationer, med 

fokus på personalens förhållningssätt och deras arbetssätt mellan barnen och personalen. 

Relationerna mellan personal, barnen och föräldrar 

Alla informanter påvisar att tryggheten är viktig i förskolan. Petra säger att barnen skall känna 

trygghet hos dem. Detta, menar hon, är centralt därför att utan trygghet sker inget lärande. Vidare 

berättar Karin att just detta att få vara tillsammans, att få vara medforskare och föra dialog 

sinsemellan, är jätteviktigt. Framförallt detta att vara närvarande bland barnen; när grupperna är 

stora är det svårt att exempelvis kunna låta alla barn få komma till tals. Det finns många barn som 

tar stor plats både vad avser språk och behov. Informanterna försöker då dela in barnen i mindre 

grupper i den mån det går, för att alla ska få möjligheten att bli sedda och komma till tals. De är 

även ibland indelade i mindre grupper i den mån det går, när de jobbar med sina temaarbeten.  

Anna menar att de små barnen ibland kan ha svårigheter med att sitta stilla och inte kan lyssna på 

samma sätt som de äldre barnen. Då kan det bli en orolig situation för de äldre, som tappar fokus 

på det de gör. Karin berättar att på hennes förskola bjuder de in föräldrarna till en sommarfest, 

när de har arbetat klart med vårens temaarbete. På sommarfesten får barnen visa sina föräldrar 

vad de har jobbat med och vad de har lärt sig. Susanna arbetar i en småbarnsavdelning där hon 

använder sig av en pall, just för att komma ner på barnens nivå. På så sätt kommer hon närmare 

barnet för att kunna samtala och känna mera närvaro med barnen. Hon uttrycker det så här: ”Att 

komma ner på deras nivå; barnen blir sedda och ögonkontakten är på samma nivå.” 

Karin tryckte på nödvändigheten med att ha en bra och tydlig struktur, då blir barnen trygga och 

lugna och blir nöjda och delaktiga i förskolans aktiviteter. Sofia menar att tryggheten mellan barn 

i gruppen, men även med vuxna, är en grundläggande faktor, att barnen är trygga med 

förskollärarna och att föräldrarna känner sig trygga. Hon säger att det är den viktigaste biten att 

jobba med. Anna uttrycker det så här: ”För mig handlar lärandet om att växa i sig själv. Att lära 

sig hur livet i stort fungerar. För den lilla människan handlar det ju om att lära sig att vara 

tillsammans och umgås med andra människor. Att samsas i grupp”. Anna berättar vidare att på 

småbarnsavdelningen arbetar de just nu med att utveckla barns förmågor. Där är barnen så små 

och extra känsliga, och kräver en stor närhet till den vuxne. Sofia menar att tryggheten är viktigt 

både för barnen och för deras föräldrar, den viktigaste biten att jobba med. Informanterna säger 

att när de skapar en bra relation mellan varandra, kan de jobba vidare även med att bygga upp 

självkänslan. Det handlar om att våga lita på sig själva och stärka varandra. Informanterna 

poängterade då att de då skapas ett lugn i gruppen. 
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Arbetssätt mellan barn och personal 

Det är viktigt att vara delaktig, finnas där som medupptäckare och att lyssna och se barnen, anser 

informanterna att är viktigt. De för samtal och reflekterar med och mot varandra. Alla 

informanter betonar tryggheten som mycket viktigt att arbete med. Om barnen inte är trygga så 

sker inget lärande, sa Sofia.  

Alla förskolor som var delaktiga i min studie arbetar med ett temainriktat arbete, där 

informanterna utgår från vad barnen är intresserade av och lägger upp arbetet efter det. Anna på 

småbarnsavdelningen menar att de arbetar med att ta vara på barnens intresse. När det handlar om 

små barn så ser de ganska fort om intresset barnen har intresse. På förskolorna sträcker sig 

temaarbetet över båda terminerna men ibland har de temaarbete över en termin, beroende på hur 

barnen svarar och visar intresse. I temaarbetet arbetar de i helgrupp men ibland delar de in sig i 

små grupper, just för att nå ut till alla och att alla skall få komma till tals- om det finns personal 

att tillgå. På Petras avdelning har de i år varit tvungna att indelas i små grupper så fort tillfälle 

ges, eftersom de har en orolig grupp. 

När de arbetar med temaarbete så dokumenterar de löpande, både med foto och film, för att sedan 

visa barnen och reflektera och prata kring det de gjort. För att synliggöra barnens arbete hänger 

de upp dokumentationen på väggen. De förtydligar dokumentationstillfällena genom att ha 

läroplansmålen tydligt uppsatta bredvid arbetet. Detta gör det synligt för föräldrar och även för 

barnen. Samtidigt känner de en stress över att hinna med att dokumentera och samtidigt få tid till 

att vara med i gruppen och lyssna på vad barnen säger. Dokumentationen tar tid att göra och det 

skall inte dokumenteras bara för dokumentationens skull, och det krävs ett efterarbete med det. 

Resultat kvalité 

Resultatkvalitet är det slutgiltiga målet, det vill säga vad man vill uppnå med det pedagogiska 

arbetet, vad barnen har lärt sig och vilka kunskaper de har tagit till sig under sin vistelse på 

förskolan. 

Pedagogiska arbetet 

Anna som arbetar på småbarnsavdelningen poängterar att för de små är det viktigt att lära sig att 

växa i sig själv. Att alla barnen skall kunna vara tillsammans, där de arbetar med de små om att 

lära sig samsas i grupp. För de små barnen är rutiner viktigt; att känna trygghet till personalen 

och de andra barnen. Karin menar att barnen lär sig hela tiden. Barnen lär sig både i leken och i 

vardagen. Vidare poängterar Karin att om barnen skall lära sig något så är det viktigt att de är 

trygga. Även Sofia betonar att det är sådant de får arbetar med, de ska arbeta för att barnen ska 

känna sig trygga när de är i förskolan. Jobbet handlar även om att skapa trygghet mellan barnen 

och personalen, samt mellan personalen och föräldrar. Samtliga informanter återkommer till att 

de utgår ifrån barnets intresse och tar fasta på det, men att det skall vara inom läroplansmålen. 

Informanterna menar också att det är beroende på gruppens sammansättning, barnen kan delas in 
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i små grupper om den möjligheten finns. Detta är viktigt för att komma närmare barnen och se 

deras utveckling vad avser lärande. En mindre grupp medför också att det blir lättare att kunna 

samtala och reflektera med barnen, och att barnen själva får upptäcka sitt lärande. Petra berättar 

att de hade en barngrupp tidigare där de kunde vara alla tillsammans och utföra arbetet, men idag 

går inte det och då får de dela gruppen. Vissa barn behöver ha smågrupper medan andra barn 

klarar av att vara i en stor grupp. Sofia berättar att när de exempelvis är ute på gården så försöker 

de alltid ha en dialog med barnen; att bekräfta barnen. Hon säger: ”Vad de säger, att säger de: 

åkte du ner för backen, klättrar du upp för backen” Samtalen blir ett tillfälle att lära barnen olika 

saker. Den närvarande vuxna personen är väldigt viktig för barnen.  

Sofia menar att barnen lär sig hela tiden när de är i förskolan. Lärandet startar så fort de kommer 

in i hallen på morgon, där barnen tränar på att ta av och på kläderna. De skall även utmanas att 

klara av saker själva och komma vidare i sin utveckling. Samtliga informanter pratar om att vara 

närvarande, vara bredvid, och att finnas med som medupptäckare. Pedagogerna ska vara lyhörda, 

se alla barnen och samtala med barnen. Petra sa så här: ”När barnet får utforska och upptäcka 

omgivningen på egen hand och med stöd av pedagog, det är barnets intresse som är grunden för 

lärande och att vi utforskar och upptäcker tillsammans med barnen, så gör vi oss en ny kunskap 

för vi lär oss också i samma veva som dom ser sitt lärande och de är så roligt att se” Vidare 

poängterar Petra att de lär barnen att alla får komma till tals och reflektera över det arbete som de 

gör. Karin menar att de små barnen får vara med, men att det sker på deras sätt. De får vara 

delaktiga genom att se och höra vad de stora barnen gör. 

Samtliga informanter arbetar med dokumentation, som blir till en hjälp för att prata och reflektera 

över barnens lärande. Sofia berättar att deras temaarbete nu är språket. Deras arbetssätt är att 

hänga upp till exempel bilder på väggarna för att barnen skall få mötas av det på ett naturligt sätt i 

sin vardag. Med bokstäverna som hänger på väggen, får barnen ett naturligt möte och därigenom 

kan de få en dialog med barnen. De fokuserar på begrepp, och försöker konkretisera det de vill att 

barnen skall lära sig. Petra poängterar att lärandet och utvecklingen sker hela tiden. ”Vi säger 

inte; nu skall vi ha samling och lära oss det här, utan vi har ett lärande som sker hela tiden.” De 

skall se till att barnen blir självständiga individer. Vidare förklarar Sofia att ”Vi kan titta på målen 

som vi har, som ex Pelle vi ser att de här fixar han, vi har ju som inte uppnåendemål, hur vi nu 

utmana han nu då, ja då måste vi tänka till de här fixa han, de är hur vi utmanar han vidare, det är 

ett lärande hela tiden”. Petra poängterar vikten av att vara tillsammans med barnen, för att 

upptäcka och utforska tillsammans, och samtidigt anammar de vuxna ny kunskap samtidigt som 

barnen ser sitt lärande.  
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Diskussion   

Här kommer jag att lägga upp min diskussion där jag ska besvara mina forskningsfrågor. 

Diskussionen utgår från samma struktur som resultatdelen för att tydliggöra för er läsare om vad 

som har framkommit utifrån de tre kvalitéerna som Asplund, Carlsson el at (2001) beskriver. 

Strukturkvalitén är den yttre delen och innefattar personaltäthet, lokaler och ekonomiska 

förutsättningar. Processkvalitén som innefattar den inre delen i verksamheten; relationer mellan 

personal, barn och föräldrar och arbetssättet mellan barn och personal. Slutligen diskuteras 

resultatkvalitén, som sammanfattar det pedagogiska arbetet.   

Strukturkvalité 

Jag nämnde i studiens inledning om debatterna i tidningar, samt oron som har framkommit i 

media bland föräldrar och pedagoger, vad avser barngruppens storlek och hur det påverkar 

verksamheten samt pedagoger och barn i gruppen. I mitt intervjuresultat framkom det att flera 

pedagoger upplever att en gruppstorlek med 18 barn är för stor för att de skall hinna tillgodose 

varje barns behov. Samtliga informanter var eniga om att max 15 barn i gruppen hade varit ett 

önskvärt antal. Anna som arbetar på småbarnsavdelningen tycker att deras nuvarande 

gruppstorlek med 12 barn är rimligt eftersom att de just nu hinner med de inplanerade 

aktiviteterna som finns.    

I Skolverkets (2016a) allmänna råd i förskolan, vad avser barngruppernas storlek. Vilket de 

menar att det är en komplex fråga och att det inte finns en optimal gruppstorlek som gynnar alla. 

Fram till år 2013 rekommenderade Socialstyrelsen en gruppstorlek med högst 10 barn i 

småbarnsgrupperna och 15 barn per grupp vad avser grupper med äldre barn. Denna 

rekommendation ändrade sedan Skolverket året 2013, där de hänvisar till förskolans nya skollag 

(SFS 2010:800); krav på att utgångspunkten ska vara för barnens bästa. Enligt denna 

rekommendation ska kommunerna själva få besluta om storleken på barngrupperna.  Jag tycker 

att en rekommendation ska finnas för att kunna sträva mot något som upplevs som en ”behaglig” 

storlek på barngruppen. Naturligtvis har själva sammansättningen på gruppen betydelse som både 

forskarna och informanterna säger. Jag tror att det är lättare att ha något att sträva efter; ungefär 

som att i läroplanen sträva efter ett mål. 

Samtliga av mina informanter har erfarenheter av att arbeta i både små och stora barngrupper och 

alla tyckte att en skillnad på två, tre barn färre eller fler utgjorde en enorm skillnad. Sofia 

uttryckte det som att ”man kanske inte tror det är sant, att hur 2-3 barn kan göra sådan stor 

skillnad i gruppen”. Givetvis påverkar också andra faktorer, exempelvis sammansättningen i 

gruppen, men i huvudsak är det själva antalet som utgör skillnaden. Jag själv har varit mycket ute 

i förskolor runt om i den kommun jag bor i och visst är det så, att det märks när det blir färre barn 

i gruppen. Man är mycket närmare barnen och hinner se barnen på ett helt annat sätt. Dessutom 

blir möjligheten till exempelvis utflykter och andra aktiviteter lättare att genomföra i en mindre 

grupp. Mina informanter poängterade att det inte ska vara fler pedagoger i gruppen, utan de ansåg 
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hellre att man minskar på barnantalet. Informanterna beskrev en stresspåverkan över att 

barngrupperna är för stora och att de inte hinner med allt arbete mot målen de satt upp för 

verksamheten, inte bara på grund av storleken utan även på grund av hur gruppen var 

sammansatt. Det finns barn med särskilda behov av stöd och det förekommer väldigt små barn i 

en åldersblandad grupp.    

Informanternas upplevelser är överensstämmande med vad Skolverket (2016b) skriver om 

gruppstorlek; att en stor grupp inverkar negativt på barnen och främst för de minsta barnen. 

Vidare skriver Skolverket att personal lider av stressymptom och att sjukskrivningar har ökat, 

vilket också informanterna i min studie beskriver. Det informanterna tryckte på var att de har för 

mycket administrativt arbete där informanterna menar att de tar tid från barngruppen. Tiden med 

barnen anser jag är en oerhört viktig del av arbetet i verksamheten. Jag upptäcker själv när jag är 

ute i arbetslivet inom förskolan, hur det administrativa arbetet tar tid från att vara med barnen. 

Informanterna påtalar hur mycket de får sitta ner och dokumentera och läsa på inför deras 

pedagogiska caféer. Jag förstår mycket väl att stressen ökar, och att det blir sjukskrivningar bland 

personalen. Detta tycker jag påverkar arbetssituationen negativt. Det är en väldigt stressig 

situation som inte bara påverkar pedagogen själva utan det påverkar även kollegorna och barnen 

som finns i verksamheten. Williams et al (2016) framhäver problematiken kring stora 

barngrupper, där de menar att stressen som förskollärarna upplever beror på att de i stora 

barngrupper inte hinner vara närvarande fullt ut med samtliga barn. Tiden räcker inte till, och 

dessutom upplever de stress då de inte hinner uppnå läroplansmålen som har utformats i 

verksamheten. Denna problematik beskriver Balldin, (2014) som menar att barnen har svårt att få 

en lugn stund med de vuxna när grupperna ökar storlek, samt att det blir en stökig miljö som 

skapar en stress både hos barnen och de vuxna.   

När det gäller kompetens och personaltäthet trycker informanterna på att det uppkommer en 

sårbar situation om någon blir borta, exempelvis på grund av sjukdom, och de har planerat att 

göra något arbete. Om det kommer någon som inte har adekvat utbildning eller är ny i 

verksamheten, får pedagogerna skjuta fram tema-arbetet och lägga fokus på att hålla de 

vardagliga rutinerna flytande i verksamheten. Asplund, Carlsson et al (2001) skriver att ju högre 

personaltäthet man har, desto bättre blir kvalitén i verksamheten. För att få den kvalité som 

verksamheten skall ha, krävs det att personalen har rätt kompetens. Det är viktigt att tillgodose 

alla barns behov och det är pedagogernas arbetssätt och vilket förhållningssätt de har, samt hur 

arbetet i verksamheten organiseras, som blir den avgörande faktorn. Sofia och de andra 

informanterna poängterar att det krävs tydliga strukturer och att ha en profession som krävs i 

arbetet för att barnen skall få en bra lärandesituation och miljö. Det är viktigt att förskollärarna 

ska kunna läsa av barnen, och se deras skiftande behov av särskilt stöd.    

I det pedagogiska programmet som kom ut från Socialstyrelsen (1993) blev de riktlinjer som 

vände sig till förskollärarna tydligare. Informanterna har uppmärksammat hur ansvaret har ökat 

succesivt genom åren. Jag som förälder, som har barn i förskoleåldern, ser utvecklingen med ett 

större ansvarspåläggande väldigt tydligt. 
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Vid utvecklingssamtal och vid avlämning och hämtning, ser jag dokumentationsarbetet i pärmar 

och på väggar. Även via samtal med pedagogerna framgår kraven på prestation i form av 

dokumentation såväl som planering av aktiviteter och utformande av teman. Nya krav och 

riktlinjer som blir allt tydligare skall följas, vilket kräver både tid och kompetens. Det framgick 

av en informant när hon beskrev de allt större krav som finns på förskollärarna idag. Det är 

förskollärarna som får bära det yttersta ansvaret och det är inte hållbart, menade informanten. 

Problematiken med ett allt större ansvar som påläggs förskollärarna beskriver Asplund, Carlsson, 

Kärrby (2001).  Vidare menade informanten att de skall se till att barnen lär sig och utvecklar 

sina egna förmågor samt att de skall bli självständiga individer. Det står i nya skollagen (SFS 

2010:800) och de nya reformerna – I utmaningar för skola, att alla barn skall ges det stöd som 

krävs för att få möjlighet att utvecklas så långt som möjligt, utifrån barnets individuella 

förutsättningar.   

Vad rör den fysiska miljön och lokalerna i verksamheterna, beskrev Anna mer specifikt hur de 

har försökt omarbeta deras miljö för att den ska bli mer öppen och uppmuntra till utforskande för 

barnen. Idag är väldigt många förskolor i äldre skick. Det görs inte några större renoveringar, och 

många förskolor byggdes för många år sedan, då grupperna inte var så stora som idag. Detta har 

jag noterat utifrån lokalernas anpassning till verksamheten i de förskolor som jag har arbetat 

inom. Slitaget blir allt större eftersom grupperna är stora. Fler barn finns i verksamheten och 

barnen har längre dagar i förskolan. Detta sliter på innemiljöns interiör. En uppljusning och 

förnyelse tror jag skulle skapa en trevligare vistelsemiljö. Anna berättade att på hennes 

småbarnsavdelning har de plockat bort dörrarna för att pedagogerna skall kunna se barnen och 

barnen skall se pedagogen, de upplevde att de kommer närmare barnen på det sättet. Det står att 

läsa i läroplanen Skolverket 2016 (Lpfö98) att lokalerna skall vara lämpligt anpassade efter 

ändamålet. Vidare berättade även Susanna att de på deras förskola gjorde om miljön utifrån det 

aktuella tema-arbete, som i år var sagor.  

Informanterna ansåg sig ha god kunskap om de ekonomiska förutsättningarna och sa att de får 

löpande information från förskolecheferna om vad som sker i verksamheten. Men det 

informanterna ansåg vara känsligt, var då de får indikationer på att de inte får ta in vikarier i 

”onödan”, utan att de skall se över verksamheten, om det går att lösa avdelningsvis ifall att någon 

blir sjuk eller tillfälligt frånvarande av någon annan anledning. Jag skulle vilja föreslå att de 

hellre tar vara på personalen och inte ha fokus på den kostnad som uppstår genom att ta in en 

vikarie.  De ekonomiska förutsättningarna påverkar pedagogerna vilket informanterna beskrev. 

De får avvara planeringstid för att fylla ut och vara i barngruppen om någon är borta. 

Ekonomiska ramar och politiska beslut, snarare än verksamhetens pedagogiska mål och den 

kompetens som pedagogerna har, avgör barngruppens storlek i förskolan enligt Skolverket 

(2016b). Mindre barngrupper innebär en mera kostsam administration än vad större grupper 

genererar, skriver de.  

Informanterna menar att det påverkar barnen i gruppen, eftersom planeringen för verksamheten 

blir lidande. Sofia var en av de som ansvarar för vikarieanskaffningen och hon poängterade att 
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det är ett stresspåslag, som gör att viktig tid från barngruppen går åt till att försöka få ut vikarier 

till verksamheten. Jag kan förtydliga detta; eftersom mitt material till studien är ljudinspelat, 

framgår inte gester, mimik och tonfall. Sådan icke verbal kommunikation går inte att 

dokumentera via ljudinspelning. När informanten berättade om problematiken, var budskapet 

väldigt tydligt. Jag såg genom hennes ansiktsuttryck och gester, vilken påfrestelse det är.  

Processkvalitén 

Det som framkom i min studie var främst hur viktigt tryggheten är för barnen. Det ska finnas 

trygghet mellan barn och personal men även trygghet mellan föräldrar och personal. 

Informanterna menar att om barnen inte är trygga med pedagogerna eller trygga i sig själva så 

sker inget lärande. Williams et al (2016) beskriver i deras forskning, att pedagogerna skall se till 

att barnen får rätt till en likvärdig inkluderande förskola som ska vara av hög kvalité, detta för att 

barnen skall kunna utvecklas i en trygg och bra läromiljö.    

Det står i (Skolverket 2016a) i allmänna råd för förskolan: att barnens upplevelse av trygghet och 

kontinuitet är två viktiga aspekter för att skapa varaktiga och tillförlitliga relationer mellan barnet 

och den vuxne. Förskolan har i uppdrag att lägga grunden för ett livslångt lärande där 

verksamheten skall vara trygg och lärorik för alla som finns i verksamheten. Är barnet tryggt, 

skapar det lärande och utveckling. Informanterna påvisade också vikten av att vara närvarande 

och tillsammans med barnen, att vara medupptäckare och då skapas ett lugn i gruppen.  Williams 

et al (2016) skriver om vikten av att barnen skall få vara delaktiga och ha inflytande i 

verksamheten. Det är en grundläggande förutsättning, men när barngruppen är för stor minskar 

barnens inflytande. Barnen får svårt att komma till tals och även att lyssna på andra.  Jag tror inte 

att det beror bara på gruppstorlek utan även på hur sammansättningen är i gruppen. Desto yngre 

barnen är, desto mer kräver det en vuxens närhet. En informant nämnde att de äldre barnen blir 

frustrerade över att inte få utföra sin aktivitet utan att bli störda.  

Asplund, Carlsson et al (2001) beskriver vikten av att värna om kvalitén, för att det främjar 

barnens självkänsla. Att ha ett gott samspel mellan varandra hjälper till för att få ett bra livslångt 

lärande. Detta arbetar informanterna för, och de påtalade att gruppstorleken är stor och det blir 

svårigheter med att hinna se och samtala med barnen på ett pedagogiskt sätt. Då delar 

pedagogerna in barnen i mindre grupper, för att få en bra relation till varandra och kunna föra en 

dialog på ett bättre sätt. Jag anser att om förskolläraren är professionell och har en tydlig struktur 

samt rätt förhållningsätt, kan denne uppnå ett gott pedagogiskt arbete. 

Karin beskrev hur viktigt det är att vara närvarande bland barnen och med barnen, när 

barngruppstoleken är för stor blir det svårt att alla barnen skall få komma till tals. Informanterna 

tryckte på att det är viktigt att alla barn skall bli sedda och att den vuxna försöker lyssna på 

barnen. Det poängterade även Williams et al (2016) i sin vetenskapliga forskningsrapport, 

Barngruppen är för stor när den vuxne inte hinner se barnen utifrån barnens behov av omsorg och 

lärande. Den forskning som Williams et al (2016) gjorde under 2015 visar att än idag stämmer 

deras resultat överens med vad informanterna i denna studie upplever.   
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Resultatkvalitén 

Med resultatkvalitén menas vad barnen har lärt sig under sin vistelse på förskolan. Den ska ge en 

förberedelse för framtiden, vilket informanterna påvisade i resultatet. Barnen får träna sin 

förmåga genom att samtala mellan varandra och reflektera över sitt egna lärande. Genom 

dokumentation synliggör informanterna arbetet som de har gjort med barnen. De hänger upp 

alster på väggar, filmar och fotar för att tydliggöra för barnen vad som gjorts, och starta en 

reflektion över barnets arbete och lärande. Vidare använde pedagogerna måltiderna till samtal 

och reflektion. De upplevde att de får möjlighet att se alla barnen på ett annat sett vid måltiderna, 

än de kunde göra under andra tider.     

I Skolverket (2016b) står det att pedagogerna har en svårighet med utvecklande samtal med 

enskilda eller ett fåtal barn, då andra barn och vuxna finns i närheten och pockar på 

uppmärksamhet. Informanterna påtalade att de upplevde att måltiderna är en lugnare situation där 

samtalet kommer fram mer och informanterna fick möjlighet att se varje barn och kunna föra ett 

pedagogiskt samtal. Detta kan de inte alltid göra i den stora gruppen under dagen. Williams et al 

(2016) skriver att barnen skall få möjlighet att kunna diskutera och genom det lära sig av 

varandra. Det kunde ses av studiens resultat, att informanterna verkligen försökte ta tillfället då 

vid måltiderna som de har under dagen, för att samtala och reflektera tillsammans med barnen. 

Vid måltiderna gavs tillfälle till att få att barnen känna sig sedda och uppmärksammade, och det 

gavs möjligheter till att låta samtliga få komma till tals.  

Williams et al (2016) förklarar vidare att barnens första levnadsår i förskolan är viktiga för att de 

ska lära sig utvecklas och att knyta an en social kontakt med andra barn och vuxna. De menar att 

förskolans verksamhet och kvalité är viktig. Att få vara delaktig som barn i verksamheten och att 

få lära sig ansvar är också viktigt. Det är även av vikt att de vuxna som arbetar i verksamheten 

ska kunna vara med som medupptäckare och reflektera med barnen, och att samtal och dialoger 

skall ske såväl mellan vuxna och barn som mellan barnen. Det skapar en trygghet för barnen och 

bidrar till att barnen kan känna sig delaktiga i förskoleverksamheten. När den vuxen aktivt deltar 

i barnens lek och upptäckande, erhålls en större möjlighet att kunna reflektera och samtidigt 

skapa en kontakt med barnen. Det skapar ett lärande både för barnen och för den vuxne. 

Samtidigt får barnen en chans till att få känna en trygghet när den vuxne finns bredvid eller är 

delaktig i leken.   

Det kan läsas i Williams et al (2016) att barn har en viktig del i inflytandet och delaktigheten i 

arbetet, där barnen skall öva sig att ta ansvar för sig själv men även för andra. Att samtala och 

öva i leken är viktiga uppgifter som hänger ihop med att vara en del i gruppen. Asplund, Carlsson 

et al (2001) skriver att kvalité värderas i förhållande till hur olika program, innehåll och arbetssätt 

bidrar till barnens lärande. Förskolan och pedagogernas arbetssätt skall leda till att barn utvecklas 

i positiv riktning, på så sätt att de lär, har roligt och mår bra i enlighet med förskolans läroplans 

mål. Det är viktigt att värna om kvalitén i förskolan, då det främjar barnens självkänsla, ett gott 

samspel med andra samt är en förutsättning till livslångt lärande. Alla informanterna tryckte 

verkligen på att de skall se till att alla barnen får och har en trygghet i förskolan för då lär och 
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utvecklas barnen bäst. När den vuxne är delaktig med barnen i leken på ett aktivt sätt, då kan 

barnen känna en trygghet samtidigt som barnen har roligt. Mina erfarenheter är att när jag är 

delaktig på ett aktivt sätt med barnen, tycker jag mig se ett mycket gladare och lekfullare barn, än 

om jag står på sidan om och iakttar och betraktar det som händer. Samtidigt ges möjligheten till 

att reflektera över barns lärande och därigenom också kunna bygga upp barnens självkänsla. Att 

vara aktivt deltagande i det barnen gör, tror jag som blivande förskollärare/lärare att man kan 

vinna mycket på. Att ha en bra kontakt med föräldrarna skapar en trygghet för alla. Informanterna 

menar att det pedagogiska arbetet påbörjas redan när de kommer till förskolan. De säger att det 

pedagogiska arbetet sker hela tiden.  

Resultatet av min studie påvisar en uttalad stress bland pedagogerna, där de anser att de har 

mycket mer administrativa uppgifter att göra idag än tidigare. Detta är för att kraven på 

pedagogerna ökade genom att läroplansmålen blev tydligare och det ställs större krav på 

förskollärarna idag än vad de hade tidigare. Idag omfattas arbetet av mycket mer dokumentation 

än förut. Tid för att planera vad som skall göras i verksamheten kan bli lidande. De ska kalla in 

vikarier vid sjukdom och gå igenom åtskilliga rapporter och böcker, som de har fått i uppgift av 

sina förskolechefer. Jag funderar på; varför är det så? En tanke är att det har förändrats mycket i 

förskolans värld och i läroplanens mål, och att de som har läst mot förskollärare för länge sedan 

behöver nå ny kunskap. Den kunskapen kan fås på ett enklare sätt än att behöva uppdatera sin 

utbildning. De ska läsa på kring senaste forskningen och kunna följa med och få kunskapen om 

förändringarna. Deras planeringstider räcker inte till, för att de kan få gå in och fylla ut på en 

avdelning där det saknas personal. Dessutom ska förskolelärarnas planeringstid räcka till att läsa 

igenom rapporter och andra skrifter. Det praktiska arbetet i verksamheten med barnen blir lidande 

när de inte kan planera aktiviteterna i den utsträckning som de skulle behöva. Jag är av 

uppfattningen att samtliga pedagoger ute i verksamheterna gör ett fantastiskt arbete. De ska 

upprätthålla alla de krav som ställs på dem inom deras profession. Trots allt arbete de får lägga 

ner på mycket annat än att vara tillsammans med barnen, får de verksamheten att fungera. I denna 

studie har jag fått många tankar att rulla igång och frågor som var intressanta att få svar på. 

Genom studiens gång har jag tagit till mig många viktiga kunskaper, som jag kommer att ha god 

nytta av i framtiden. Jag har fått en djupare bild av vilket förhållningsätt som krävs för att forma 

en god läromiljö. 
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Reliabilitet och validitet   

Studiens syfte var att beskriva hur pedagogerna formar en god läromiljö i stora barngrupper. Jag 

valde att göra intervjuer för att få en förståelse hur pedagogernas upplever arbetet i stora 

barngrupper. Jag valde bort enkätundersökning för att istället använda mig av intervjuer med 

öppna frågor. Utifrån denna metod kunde jag få nyanserade och utförliga svar utifrån mitt syfte. 

Enligt Kvale (1997) är forskningsintervjun ett samtal som har en struktur och ett syfte. För att få 

en hög validitet i studien gjorde jag intervjumall som kopplades mot mitt syfte. I min metod 

använde jag mig av inspelningar, som gav mig möjlighet att lyssna på och beakta informanten 

samt att förbereda följdfrågor och få en ökad validitet till min studie. Att intervjuerna spelades in 

möjliggjorde även att jag kunde anteckna vid sidan om. Att spela in det sagda utesluter risken för 

att viktiga uttalanden går om intet, vilket skulle vara lätt hänt om jag enbart hade antecknat. 

Därutöver har anteckningar kunnat vara till hjälp för att dokumentera det icke sagda, såsom 

betoning och kroppsspråk. Patel och Davidsson, (2011) skriver att talspråk, skriftspråk och 

kroppsspråk är vitt skilda kommuniceringssätt. Det är inte sällan som gester, mimik, betoningar, 

ironier och sättet att röra kroppen ger en annan bild än det sagda eller skrivna ordet.    

Jag kunde ha använt mig av andra datainsamlingsmetoder så som att vara och observera ute i 

verksamheten. Det hade kunnat utgöra ett komplement till intervjuerna som hade kunnat utöka 

mina resultat. Genom observation som metod hade jag även kunnat göra jämförelser för att se 

skillnader i pedagogernas arbetssätt och förhållningsätt i stora barngrupper. Jag anser dock att 

min studie har besvarat syftet.   

Kvale (1997) beskriver reliabilitet som en pålitlighet, att kunna avgöra om metoden ger ett 

tillförlitligt resultat i undersökningens alla stadier. Att nå en hög trovärdighet genom studien sker 

genom ett tydligt och noggrant sätt. Någon annan skall kunna utföra en liknande studie med ett 

snarlikt resultat. Jag intervjuade fem olika personer där alla hade samma kompetens men med 

olika långa arbetslivserfarenheter. Jag använde mig av samma intervjuguide genom alla 

intervjuer, vilket gav mig liknande svar ifrån samtliga intervjupersoner. Kvale (1997) menar att 

forskarens personliga erfarenheter genom tidigare studier har en avgörande roll för kvalitén på 

studien. Eftersom jag själv inte har några större erfarenheter av tidigare intervjuer som metod, är 

det angeläget att inkludera detta faktum i studiens trovärdighet.   
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Förslag till vidare forskning   

I min studie har syftet varit att synliggöra hur pedagogerna formar en god läromiljö i stora 

barngrupper. Syftet har sedan format mina forskningsfrågor, som berör pedagogernas upplevelser 

och förhållningssätt i arbetet med stora barngrupper.  

En faktor som har varit av särskilt intresse var den information som rörde stadsbidraget 2015, 

som skulle möjliggöra en nedskärning på barngruppernas storlek. Mina informanter nämnde 

ingenting om detta. Förskolor kunde ansöka om statsbidraget för att det skulle kunna ske en 

minskning på barngruppens storlek. I arbetet med studien kom jag över en lista där jag kunde se 

att några av de förskolor jag har varit i för intervjuer, har ansökt och fått beviljat bidraget. Trots 

detta, ansåg samtliga informanter att alla att barngrupperna är för stora. Det väcker en undran, om 

de har fått kännedom om bidraget, och det gör även att jag ställer mig frågande till om de 

verkligen har fått bidraget, eller att bidraget har använts till annat. Eftersom det har varit 

ungefärligt samma antal inskrivna barn i förskolorna under en längre tid, är en fråga som kan vara 

intressant att undersöka följande: Hur har bidraget använts och har barngrupperna blivit mindre 

där förskolorna har fått beviljat stadsbidraget? Och om inte; vart har bidraget tagit vägen? Detta 

skulle förslagsvis kunnat studera vidare; nämligen vad detta stadsbidrag har gett för resultat i 

förskolorna. 
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Bilaga 1 

Bakgrund: 

1) Hur länge har ni arbetat inom förskolan? 

2) Hur ser er förskola ut med antal avdelningar, barn, pedagoger, utbildning? 

3) Hur många pedagoger arbetar på avdelningen? Deltid/Heltid 

4) Hur många barn finns i verksamheten på avdelningen? Deltid/heltid?  

5) Anser du det är en rimlig storlek på barngruppen? 

6) Hur många barn/pedagog ansvarar ni för? 

Verksamhet: 

7) Hur definierar Ni lärande? (vad är lärande för dig? ) 

8) Vad tycker du är viktigt att arbeta med i verksamheten på förskolan? 

9) Vad har Ni för aktiviteter i verksamheten med barnen för att uppnå målen kring barns 

lärande? Uppdelning i åldersgrupper? Varför? 

10) Hur kan en dag se ut på Er avdelning? 

11) Uppstår de situationer där ni upplever att ni skulle behöva vara fler pedagoger?  

Gruppstorlek/belastning: 

12) Har du erfarenhet av att arbeta med olika gruppstorlekar?  

13) Vad tycker du att skillnaderna är mellan olika gruppstorlekar? 

14) Hur påverkar det dig som pedagog? 

15) Hur tycker du att arbetsbelastningen är på dig som förskollärare på förskolan/avdelningen? 

16) Hinner ni med alla sysslor som skall göras per dag/termin/år?  

17) (Följd fråga) Vad är orsaken att ni inte gör de anser du? 

18) Har arbetsbelastningen förändrats under senaste åren? På vilket sätt? 

Besparingar: 

19) Får ni information om besparingar som har gjorts/skall genomföras på förskolan? 

20) Vad för slags besparingar har gjort senaste tiden? (indragen personal, fler barn, minskade 

inköp m.m.)? 

Övrigt: 

21) Är de något som du skulle vilja tillägga utöver de jag har frågat om som kan vara intressant 

att ta upp i mitt arbete? 

 




