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Stora barngrupper och hur det påverkar barns stress och lärande är en fråga som flitigt debatteras i media, men 
än så länge har inte politikerna gjort något för att grupperna ska blir mindre. Därför valdes ämnet i den här 
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1. Inledning 

 

Efter att ha läst i tidningen Förskolan (2009:9) om hur stora barngrupper skapar stress hos 
barn och personal och då det pågår en debatt i media kring stora barngrupper och deras 
eventuella negativa påverkan på barnen, så valde jag att titta närmare på ämnet i mitt 
examensarbete. Tv-programmet Uppdrag granskning (https://svt.se) tog upp problemet i ett 
av sina program där de bland annat påpekade att stora barngrupper ger stressade barn och 
stressad personal. Även i Aktuellt togs temat upp i mars 2011 och då intervjuades den danske 
familjeterapeuten Jesper Juul i ämnet. Juul menar i programmet att grupper med 20 barn 
skapar mer stress jämfört med grupper med 15 barn. I en grupp på 20 barn blir det alldeles för 
mycket aktivitet och stoj. Det blir mycket externa stimuli för barnen med följden att de blir 
stressade och oroliga. (http://svt.se) 
 

Eftersom jag är verksam inom barnomsorgen sedan drygt 20 år har jag varit med om en 

ganska stor förändring i storleken på barngruppen och har mött kollegor som byter jobb till 

följd av växande barngrupper. Jag tror därför att det kan vara av intresse att göra en studie 

kring pedagogers förhållningssätt till stora barngrupper och hur de organiserar verksamheten 

för att på bästa sätt sträva mot målen i läroplanen för förskolan Lpfö98.  

I läroplanen (Lpfö98) finns bland annat följande mål som pedagogerna i förskolorna har att 

förhålla sig till och min uppfattning är att stora barngrupper ibland kan kännas som ett hinder 

i deras strävan att nå målen. Läroplanen säger att förskolans uppgift är att i samarbete med 

föräldrarna ge varje barn möjlighet till att utvecklas efter sina förutsättningar. Det handlar 

framför allt om att se det enskilda barnet och dess möjligheter.  

Förskolan skall, varhelst den anordnas, arbeta för att nå de mål som ställts upp för den 
pedagogiska verksamheten. Omsorg om det enskilda barnets välbefinnande, trygghet, utveckling 
och lärande skall prägla arbetet i förskolan. Hänsyn skall tas till barnens olika förutsättningar 
och behov. Detta innebär att verksamheten inte kan utformas på samma sätt överallt och att 
förskolans resurser därför inte skall fördelas lika. 

 Förskolan ska erbjuda barnen en trygg miljö som samtidigt utmanar och lockar till lek och 
aktivitet. Den ska inspirera barnen att utforska omvärlden. I förskolan ska barnen möta vuxna 
som ser varje barns möjligheter och som engagerar sig i samspelet med både det enskilda barnet 
och barngruppen. (Skolverket, 2006) 

I skollagen står det att kommunerna måste tillhandahålla förskolor av god kvalitet, vilket 

innebär att personalen ska ha rätt utbildning eller erfarenhet av barns behov för att kunna 

uppnå en god pedagogisk verksamhet. Men det finns ingen definition på hur stor gruppen bör 

vara, här talar man snarare om att gruppen skall ha en ”lämplig sammansättning och storlek”. 

Vad som är lämpligt är dock upp till varje huvudman/kommun att bestämma. (SFS:800)  

 

https://svt.se/2.8402/1.128586/
http://svt.se/2.22620/1.2377918/


2 
 

Kickie Teveborg (1997), förskollärare med många års erfarenhet skriver i boken Arbete i 

stora barngrupper att pedagoger inte har någon direkt påverkan kring antalet barn som 

placeras i gruppen. Däremot kan de påverka kvalitén genom att använda sina kunskaper till att 

anpassa verksamheten utifrån rådande villkor för den. Förutsättningarna kan förändra 

verksamheten till det bättre oavsett hur stor barngruppen är. Det gäller att se svårigheterna och 

försöka bemästra dem med ett medvetet förhållningssätt och genom att se möjligheterna 

istället för hindren.  

 

Skolverkets allmänna råd (2005) om förskolans kvalitet är baserade på Skollagen, Läroplan 

för förskolan och barnperspektivet i FN:s barnkonvention. De utgår också från vad 

forskningen och beprövad erfarenhet säger.  Enligt dessa råd finns det inga belägg för att det 

finns någon gruppstorlek eller personaltäthet som passar i alla sammanhang utan 

förutsättningarna ser olika ut på olika ställen. Det är gruppens sammansättning som avgör hur 

organisationen ska se ut. Kommunerna avgör utifrån sina lokala förhållanden hur stora 

grupperna ska vara och hur mycket personal som ska finnas i grupperna. Enligt Skolverkets 

utvärdering av förskolan har det främst varit ekonomiska överväganden som avgjort 

gruppstorlekarna. Vidare i de allmänna råden för förskolan (2005) står det att om gruppen är 

lagom stor kan barnen ha en relation till övriga barn samt vara delaktiga i vad som händer. 

När gruppen blir för stor blir det svårt att överblicka relationerna och barnen får en känsla av 

att vara anonyma och kan känna sig otrygga. I de stora grupperna är det ofta höga ljudnivåer 

och det skapas stress som är negativt för barns inlärning och utveckling.  

 

Sonja Sheridan och Ingrid Pramling- Samuelsson (2009), forskare i pedagogik menar i Barns 

lärande – fokus i kvalitetsarbetet att genom att pedagogerna är medvetna om vilka aspekter 

som är viktiga för att uppnå en hög kvalitet på omsorgen är det lättare att utveckla 

verksamheten till att bli så bra som möjligt för barns lärande. Enligt författarna definieras hög 

kvalitet i barnomsorgen av tydliga mål i verksamheten, relationen mellan antalet barn och 

vuxna, personalens kunnighet och utbildning, personalomsättning, stämningen i gruppen, 

kommunikationen mellan barn, föräldrar och personal samt tillgång till pedagogiskt material. 

Den faktor som är av störst betydelse för kvalitén är enligt författarna lärarnas och barnens 

förhållningssätt i form av lyhördhet, engagemang och kunskap om varje enskild individ.  
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I Skolverkets rapport om gruppstorlek Gruppstorlekar och personaltäthet i förskola, 

förskoleklass och fritidshem (2003) betonas att det finns flera betydelsefulla aspekter för att 

verksamheterna ska nå målen i måldokumenten. Det är framför allt barngruppens 

sammansättning, personalens kompetens och lokalernas storlek och beskaffenhet. 

Läroplanerna tydliggör personalens ansvar för varje enskilt barns utveckling och lärande. Med 

många barn och få vuxna i en grupp blir det ofta svårare att arbeta efter läroplanernas mål och 

riktlinjer, barns inflytande, barns individuella behov och samtidigt främja hänsynstagande. I 

en stor grupp finns det risk för att relationerna blir ytliga. Vidare påverkar storleken på 

gruppen och personaltätheten kvaliteten i förskola och skolbarnsomsorg på olika sätt. Till 

exempel så innebär en stor barngrupp med lite personal tillfälle till färre dialoger mellan barn 

och vuxna. (Skolverket, 2003) 
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2. Syfte och frågeställningar 

 

Syftet är att beskriva och analysera pedagogers föreställningar om och erfarenheter av 
växande barngrupper ur ett lärandeperspektiv. 
 

För att uppnå syftet ställs följande frågor: 

 

 Vilka fördelar respektive nackdelar upplever pedagogerna med växande barngrupper? 

 

 På vilket/vilka sätt upplever pedagogerna att barngruppens storlek påverkar val av 

lärandeformer och hur upplever de att det påverkar barns lärande? 

 

 Hur bemöter pedagogerna växande barngrupper för att uppnå målen i Lpfö? 

  

 Hur ser den ideala barngruppen ut enligt pedagogerna och varför?  

 

3. Definition av begrepp 

 

Med växande barngrupper menar jag att antalet barn i gruppen ökar hela tiden medans 

personalstyrkan är densamma.   

Med kvalitet i förskolan menar jag möjligheterna att se varje enskild barns behov, och arbeta 

på bästa möjliga sätt utifrån förutsättningarna som finns i verksamheten.  
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4. Metod och material 
 

I följande avsnitt tänker jag beskriva vilka metoder och material jag använt mig av i min 

studie. Jag inleder med att beskriva vilken metod jag valde att arbeta utifrån och sedan 

beskriver jag analysmetoden. Efter det kommer ett avsnitt om forskningsetiken, en 

beskrivning på genomförandet och till sist en metoddiskussion. 

  4.1. Val av metod 

Mitt val av metod föll på den kvalitativa forskningen då jag är nyfiken på vilka erfarenheter 

och föreställningar som pedagoger har om ett specifikt fenomen. 

Enligt Steinar Kvale (1997) syftar den kvalitativa forskningen på hur något är beskaffat.  Den 

kvalitativa metoden är ett verktyg för att nå svar på forskningsfrågor. Staffan Larsson (1986) 

skriver att det som är unikt med den kvalitativa metoden är att vi vill karaktärisera eller 

gestalta något. I mitt fall handlar det om att ta reda på hur pedagogerna uppfattar situationen 

med stora barngrupper i förskolan. Jag använde mig av halvstrukturerade intervjuer för att 

under intervjuns gång ha möjlighet att ändra frågorna (se bilaga 2). 

Kvale (1997) skriver att forskningsintervjun är ett samspel mellan forskaren och respondenten 

där ny kunskap kan träda fram genom samtalet. Hänsyn måste tas till att jag som forskare har 

en maktposition i form av att jag styr samtalet genom mina frågor.  

Jag har intervjuat fem stycken förskollärare i en mindre kommun i södra Sverige. Urvalet 

skedde genom att jag tog kontakt med två förskolechefer i kommunen som sedan frågade sina 

anställda om de kunde tänka sig att ställa upp på en intervju.  

   4.2. Analysmetod 

Mitt val av analysmetod föll på fenomenografin då jag anser att det är den metod som passar 

bäst in på min studie och mitt metodval.  

Larsson (1986) menar att det grundläggande för den fenomenografiska ansatsen ligger i 

skillnaden mellan hur något är eller hur det uppfattas att vara. Larsson (1986) skriver också 

om den första ordningens perspektiv (handlar om fakta och vad en utomstående kan 

observera) och den andra ordningens perspektiv (handlar om hur vi upplever saker och hur det 

uppfattas). Inom fenomenografin är det den andra ordningens perspektiv som vi har i fokus. 

Fenomenografin bygger på empiriskt material i form av intervjuer med personer om deras 

vardag för att ta reda på deras uppfattningar kring ett fenomen. Deras uppfattning behöver inte 
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stämma överens med hur något verkligen är utan det är just uppfattningen som är viktig 

(Larsson, 1986). 

Lars-Ove Dahlgren & Kristina Johansson (2009) skriver att fenomenografin är den 

metodansats som bäst lämpar sig för beskrivningar och analyser av hur människor tänker 

kring olika fenomen.  

  4.3. Forskningsetik  

Vetenskapsrådet (2011) har publicerat riktlinjer för forskningsetiska principer. I riktlinjerna 

ställs fyra krav som forskaren ska följa, nämligen; informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Principernas syfte är att de ska ange normer för 

förhållandet mellan forskare och respondent. Dessa krav tog jag hänsyn till i min studie på 

följande vis.  

Informationskravet genom att jag informerade informanterna om vad studien handlar om 

och vad deras roll i studien är. Jag upplyste också om att deras deltagande är frivilligt och att 

de när som helst kan avbryta sin medverkan.  

Samtyckeskravet genom att jag bad om informanterna och förskolecheferna om samtycke till 

deltagande i min studie. 

Konfidentialitetskravet genom att jag talade om för informanterna att jag kommer att 

avidentifiera alla uppgifter kring deras deltagande i studien. Jag kommer att fingera namn på 

förskolorna och förskollärarna jag intervjuar, och även kommunen. Jag informerade också om 

att allt material jag samlar in förvaras hemma hos mig i ett låst skåp. 

Nyttjandekravet genom att jag berättade för respondenterna att insamlat material endast ska 

användas i min studie och att inga obehöriga ska få ta del av det.  Jag berättade också för dem 

att de om de vill kan få ta del av det färdiga resultatet. 
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  4.4. Genomförande 

Jag kontaktade några förskolechefer i en liten kommun i södra Sverige och frågade om jag 

kunde komma ut och intervjua några förskollärare på deras enheter.  De skickade mig förslag 

på informanter och utifrån detta valde jag slumpmässigt ut fem förskollärare till mina 

intervjuer. Därefter skickade jag ut ett missivbrev (bilaga1) till informanterna där jag kort 

talade om vem jag är och bakgrunden till min studie. I missivbrevet informerade jag också 

informanterna om forskningsetiken och på vilket sätt den berör dem. I samband med utskicket 

av missivbrevet gjorde vi en överenskommelse om när och var intervjuerna skulle äga rum. 

Kvale (1997) menar att forskaren bör visa respekt för informanten samt lyssna uppmärksamt 

och visa intresse för vad han/hon säger för att skapa en god atmosfär vid intervjuerna. Utifrån 

mitt syfte och mina forskningsfrågor formulerade jag en intervjuguide som grund för mina 

intervjuer (bilaga 2). 

Innan jag genomförde mina intervjuer så gjorde jag en pilotstudie med en kollega där jag 

testade om mina frågor fungerade bra och om jag kunde få svar på mitt syfte. Det visade sig 

vara relevanta frågor och därför gjordes inga ändringar utan jag fortsatte min studie som 

planerat.  

När jag kom till själva intervjusituationen började jag med att berätta om forskningsetiken 

ytterligare en gång för informanterna, detta för att göra etiken synlig för dem så att de vet vad 

det innebär för dem. Viktigt att tänka på när intervjun genomförs är att den helst ska äga rum i 

ett avskilt och ostört rum där endast intervjuaren och respondenten befinner sig. Alan Bryman 

(2002) anser att intervjun bör ske i en lugn miljö för att inspelningen av den ska bli så bra som 

möjligt och för att informanten ska få tala ostört. Jag bandade mina intervjuer med hjälp av en 

bandspelare. Bryman(2002) säger att jag som forskare ska vara observant på vad informanten 

säger och därför inte bli störd av att anteckna.  

Efter att ha genomfört mina intervjuer transkriberade och analyserade jag dem med hjälp av 

fenomenografisk metod, det vill säga att jag analyserade och hittade olika kategorier av svar 

för att få svar på mina forskningsfrågor. Jag började med att lyssna på mitt material flera 

gånger och sedan transkriberade jag det ordagrant med undantag av pauser och hummande. 

För studiens resultat är det inte relevant vilket kön informanterna har så jag valde att sätta 

kvinnonamn på samtliga i mina transkriberingar.  

Transkriberingarna genomförde jag samma vecka som mina intervjuer för att kunna höra 

nyanser i talet på bästa sätt. Enligt Jan Trost (2010) är det av stor vikt att forskaren själv 
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skriver rent sitt material då han/hon deltagit i intervjun och därför kan tolka dolda budskap 

när det är dags att analysera materialet. När jag var klar med transkriberingarna läste jag 

igenom dem flera gånger för att se om jag kunde nå mitt syfte med undersökningen.  

Efter att ha läst transkriberingarna noga så utgick jag från mina fyra forskningsfrågor och 

klippte ut svar på dem i mina transkriberingar. Jag valde att färgkoda svaren för att hålla reda 

på vem som sa vad. Därefter letade jag skillnader och likheter för att kunna hitta kategorier. 

Larsson (1986)  menar att kärnan i analysen är att jämföra de olika svaren och genom denna 

jämförelse kan man se det som är karaktäristiskt för en uppfattning.  

När jag analyserade mitt material kunde jag urskilja följande kategorier om pedagogernas 

erfarenheter av växande barngrupper: 

 Konsekvenser av växande barngrupper 

 Möjligheter med växande barngrupper 

 Lärande kopplat till växande barngrupper 

 

  4.5 Metoddiskussion 

Mina metodval visade sig fungera bra i studien. Intervjuerna gick bra och frågorna jag ställde 

gav svar på mina forskningsfrågor. Det var bra att göra en pilotstudie innan de riktiga 

intervjuerna för när jag lyssnade på den upptäckte jag att jag hade svårt att vara tyst under 

tiden som informanten pratade. Detta tog jag lärdom av och under resten av intervjuerna flöt 

det på bra. Analysmetoden fungerade också bra, det var enligt mig rätt sätt att hantera 

materialet på. En faktor som kan ha påverkat min studie kan vara att informanterna visste om 

att jag arbetar i förskolan och därför blev kanske inte allt uttalat under intervjuerna utan det 

blev en del nickande i samförstånd kring vissa frågor. Efter genomförda intervjuer sa samtliga 

informanter att de ville ta del av det färdiga resultatet och det kändes inspirerande för mig när 

jag fortsatte mitt skrivande. 
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5. Teori 

 

I följande avsnitt kommer jag att beskriva olika lärandeteorier. Jag har valt att beskriva 

sociokulturell, kognitiv-konstruktiv och behavioristisk lärandeteori för att jag har under mina 

verksamma år som pedagog i förskolan erfarit att alla tre finns representerade i verksamheten 

på ett eller annat sätt.  

Jag ska i studien förhålla mig till dessa tre teorier i analysen genom att jämföra pedagogernas 

uttalanden med dem. Det kan med andra ord ses handla om vad de uppfattar för hinder och 

möjligheter för barns lärande med de växande barngrupperna. Vår läroplan baseras på ett 

sociokulturellt lärande men hur upplever pedagogerna att barngruppens storlek påverkar 

möjligheten till det? I texten som följer har jag utgått från Roger Säljös (2000), forskare i 

pedagogik, tolkningar och beskrivningar av de två lärandeteorierna (sociokulturell och 

kognitiv-konstruktivistisk). Vid beskrivningen av den behavioristiska teorin har jag utgått 

både från Roger Säljö (2000) och Burrhus Frederick Skinner (1969). 

 

  5.1. Sociokulturell lärandeteori 

Vygotskij var en rysk psykolog som grundade den sociokulturella lärandeteorin. I den här 

teorin är den sociala omgivningen och kulturen det mest avgörande för hur individens lärande 

och utveckling sker.  Lärandet sker i interaktionen mellan individer . Kommunikation och 

interaktion är viktiga beståndsdelar i individens tillägnande av kunskap.  Genom 

kommunikation med personer i omgivningen tillägnar vi oss nya kunskaper och färdigheter. 

(Säljö, 2000) 

Säljö (2000) beskriver att det är i lek och samspel med andra människor som barnen uppnår 

kunskaper och förståelse för omvärlden och vidare lär de sig också hur de ska uppföra sig för 

att nå samhällets normer. Han tar också upp vikten av att vi samtalar med barnen kring vad 

som händer i leken för att göra dem medvetna om att det finns olika sätt att tänka och agera. 

Språket är enligt Säljö vår viktigaste artefakt. 

Säljö (2000) tar också upp pedagogens roll i det sociokulturella perspektivet. Han menar att vi 

pedagoger ska kunna se hur tanke, handling och språk formar individen som helhet. Vi ska ha 

en förståelse för att barnets handlingar speglas av tidigare erfarenheter och detta är vikigt för 

att vi ska möta dem i den proximala utvecklingszonen som Vygotskij talar om. Det innebär att 
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vi ska möta dem där de är för att de ska kunna utvecklas vidare.  Vår roll är också att vara 

aktiva vägledare åt barnen genom att stödja dem i deras utforskning av världen.  

  5.2. Kognitiv-konstruktivistisk lärandeteori 

I den kognitiv-konstruktivistiska lärandeteorin sker lärande inom individen. Barnet är aktivt 

och kunskapen konstrueras genom handlingar och erfarenheter. Jean Piaget var en schweizisk 

pedagog som studerade kunskapens uppkomst och utveckling. Han var en förespråkare för 

konstruktivismen och menade att barns utveckling går igenom olika stadier vilka bygger på 

varandra och det går inte att hoppa över något stadium. Imitation är en viktig del i barns 

inlärning, framförallt i det första stadiet sedan går barns utveckling vidare i nästa stadie med 

att språket utvecklas och barnet kan tänka ut saker på förhand. I det tredje stadiet utvecklas 

barns logiska tänkande och i det fjärde och sista stadiet kommer det kritiska tänkandet. (Säljö, 

2000).  

Pedagogens roll i den kognitiv-konstruktivistiska lärande teorin är att vara passiv och inte 

gripa in i barnets lärandeprocess. Barnet ska utforska omvärlden på egen hand. Det vi som 

pedagoger ska göra är att handleda och skapa bästa möjliga förutsättningar åt barnet i deras 

lärandeprocess. Vi ska vara medvetna om i vilket utvecklingsstadie barnet befinner sig för att 

ge barnet utmaningar som det är moget för. (Säljö, 2000).  

Christer Stensmo (1994) skriver att samspelet i lärandet i den här teorin sker genom att 

pedagogen förser barnet med lämpligt material för att leda dem vidare i lärprocessen.  

  5.3. Behavioristisk lärandeteori 

B.F. Skinner var en amerikansk psykologiprofessor som var med och utarbetade den 

behavioristiska lärandeteorin. Grundsynen i den här teorin är att lärandet sker genom att 

barnet får förstärkning eller beröm för sitt beteende. Enligt Skinner är barn formbara och 

deras kunskaper formas av omvärlden (Skinner, 1969). 

Lärandet bygger på fysisk erfarenhet och kan inte kopplas samman med tänkande. 

Definitionen på inlärning är en förändring av yttre observerbara beteenden, därför att Skinner 

anser att det yttre beteendet är verkligt och konkret (Säljö, 2000).  

Skinner (1969) beskriver i sin bok tre förstärkningsbetingelser som påverkar barnens beteende 

och hur det förändras. Den första är learning by doing (John Dewey var upphovsman till den 

här förstärkningsbetingelsen) (lärande genom handling), här sker lärandet genom att individen 

är aktiv. Läraren ska nöta in kunskapen men barnen tar den till sig genom övning. Den andra 
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är lärande genom erfarenhet, här ska barnen lära sig av den befintliga miljön och läraren ska 

erbjuda olika erfarenheter. Men dessa erfarenheter måste samtidigt kopplas samman med 

olika aktiviteter.  Den tredje och sista förstärkningsbetingelsen är Trial and error (Lärande 

genom misstag) vilken syftar på beteendets följder belöning och straff.  Eleverna lär sig 

genom att lösa problem, de får sedan förstärkning i form av belöning om det går bra och straff 

om det inte går bra. Hur det än går så lär de sig något av det. (Skinner, 1969). Lärarens 

uppgift blir i den här teorin att hjälpa eleverna att lära. Här är läraren den aktiva och barnet 

den passiva. Läraren ska ”mata” barnet med kunskap och eleven lär sig genom att öva. 

 

 

 

 

 

 

 



12 
 

6. Tidigare forskning 
 

Under den här rubriken presenterar jag forskning som gjorts kring betydelsen av gruppens 

storlek i förskolan. Forskningen i ämnet har framför allt tillkommit under 90-talet då en 

stegring på antalet barn i grupperna skedde samtidigt som de ekonomiska resurserna 

minskade. I samband med detta började media att uppmärksamma problemet och det skrevs 

en del artiklar i tidningar om det. Det förefaller ha uppstått ett allmänintresse där flera 

forskare samt Skolverket ville veta hur det verkligen förhåller sig. Det har dock varit svårt att 

hitta forskning som direkt handlar om mitt ämne, jag har i stället valt ut några avhandlingar 

som handlar om kvalitet i förskolan, forskning om grupper samt om att lärande sker 

sociokulturellt där barngruppen lyfts som en viktig faktor. Forskningen jag använt mig av i 

studien har jag funnit via bibliotekets databaser samt genom att använda mig av referenser i 

avhandlingar eller uppsatser. Den ena uppsatsen jag använt i studien har en vän till mig skrivit 

och den andra hittade jag via uppsatser.se. Sökord jag använt mig av var grupp, grupp-, 

kvalitet i förskolan, lärande, förskola. Jag sökte även på internationella studier men har inte 

hittat något som känns relevant för min studie. Jag tänker förhålla mig till tidigare forskning 

när jag genomför min analys av mina intervjuer genom att jämföra och se om jag kommer 

fram till liknande resultat.  

Maj Asplund-Carlsson, Ingrid Pramling-Samuelsson & Gunni Kärrby (2001) har skrivit 

kunskapsöversikten Strukturella faktorer och pedagogisk kvalitet i barnomsorg och skola i 

samråd med Skolverkets avdelning för uppföljning och utvärdering. Den bygger på tidigare 

forskning kring strukturella faktorer och pedagogisk kvalitet i Sverige, England och Usa. 

Syftet är att se hur olika ramfaktorer som storleken på gruppen samt personaltäthet påverkar 

kvalitet och resultat i skola och förskola. Författarna skriver att forskningen visar att antalet 

mänskliga relationer ökar snabbt med varje ny person som kommer in i gruppen. Ju större 

grupp desto svårare blir det för de vuxna att överblicka och barn som behöver hjälp in i leken 

får inte tillräckligt med stöd för att klara av det.  

 

Pia Williams (2001) har skrivit en doktorsavhandling Barn lär av varandra. Samlärande i 

förskola och skola Hon har varit ute i verksamheten och intervjuat barn om hur de uppfattar 

eller tolkar samarbete och att lära av varandra samt gjort videoobservationer på barns lek i 

både förskoleklass och förskola. Syftet är att försöka visa hur barns lärande sker i samspel 

med kompisar. Hon skriver om att språkliga uttryck tillsammans med andra personer hjälper 
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barnen att få syn på sitt lärande. Gruppen ses som en grogrund för barnen att hitta sin identitet 

och känna trygghet. Hon skriver också att barn tycker om att lära av andra barn och därför är 

kompisar viktiga för barns utveckling. Vidare menar hon också att barns lärande inte är en 

individuell process utan kollektiv. Det är i samlärandet som utveckling sker.  

 

Anna-Karin Eriksson (2010) har i sitt examensarbete på avancerad nivå skrivit om Barns lek 

och stress i förskolan – en intervjustudie med sju förskollärare. Syftet med studien är att 

beskriva och analysera förskollärares resonemang kring den fria leken i förskolan och 

förskolebarns stress. I hennes analys av intervjumaterialet framkommer olika anledningar till 

vad som kan påverka barns stress och där skriver hon om att faktorer som påverkar barns 

stress bland annat handlar om förskollärarnas kunskaper och inställning till lek, men också av 

ekonomiska aspekter. En ekonomisk aspekt är barnantalet i förhållande till barns stress. Stora 

barngrupper uppfattas ge höga ljudnivåer och utrymmet skall delas med många och det här 

anser informanterna i studien påverka barns stress negativt. 

 

Sture Sjödin (1991) studerar i sin avhandling Problemlösning i grupp effekterna av några 

väsentliga faktorer vid grupparbete i allmänhet och problemlösning i synnerhet. Hans 

avhandling bygger på tre klassrumsstudier där problemlösning i grupp var i fokus. Han tittade 

också närmare på hur gruppsammansättningen och gruppstorleken påverkade 

problemlösningen.  Han skriver att gruppstorleken har stor betydelse vid problemlösning. I en 

stor grupp finns visserligen fler resurser i form av att alla har olika kunskaper i sin 

”ryggsäck”. Men när grupperna blir större blir det svårare att kommunicera med alla och 

därför blir det ofta naturligt att dela in stora grupper i mindre. Även gruppmedlemmarnas 

känsla av samhörighet kan minska när gruppen blir större. I pedagogiska sammanhang anser 

Sjödin att det inte går att bestämma en gruppstorlek som passar i alla sammanhang utan 

gruppen måste se olika ut i olika situationer. När gruppstorleken ändras så ändras också 

förutsättningarna för det som gruppen ska producera därför att det blir svårare att koordinera 

alla gruppmedlemmars åsikter. 

 

I Birgitta Lidholts (1999) avhandling Anpassning, kamp och flykt är syftet att öka förståelsen 

för personalens varierade sätt att handskas med de pågående förändringarna i förskolan. 

Speciellt efter stora besparingar i förskolan på 90-talet då barngrupperna blev allt större. 

Studien baseras på deltagande observationer vid möten av olika slag, ex. personalmöten, 

veckoplanering samt på informella intervjuer och dokumentinsamling.  Hon skriver i sin 
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slutdiskussion att en del av informanterna i hennes studie fått rådet att skära ned på 

ambitionsnivån och vara nöjda med det arbete de faktiskt utför, varpå en av informanterna 

uttrycker: ” Hur ska vi kunna var nöjda om Lisa gråter och vi inte hinner prata med Kalle?” 

Hon beskriver att informanterna är bekymrade för kvaliteten på barnomsorgen och de 

uttrycker att de inte har möjlighet att se och möta alla barn.  

En av Lidholts (1999) slutsatser är att personalen på förskolorna vill ha arbetsro och att de 

därför anpassar sig och hittar strategier för att arbetet ska bli meningsfullt. ”Man får göra det 

bästa av situationen”. I slutdiskussionen skriver Lidholt också om att informanterna anser att 

förskolan borde vara för barnens skull men de upplever i stället att den tenderar att bli för 

föräldrarnas och samhällets skull. 

Kristina Piltz-Maliks & Elisabet Sjögren Olsson (1998) syfte med sin FOU-rapport Vem vill 

leka med mig? är att belysa hur organisatoriska faktorer som kontinuitet i personal- och 

barngrupp samt barngruppens sammansättning och storlek påverkar barngruppens 

psykologiska klimat särskilt med tanke på integration av barn i behov av särskilt stöd. Studien 

bygger på deltagande observationer, arbetslagens egna skattningar och faktauppgifter. 

Författarna menar att när en grupp ökas med ett fåtal barn ökar antalet mänskliga relationer 

fort. Gruppen blir svår att överblicka för de vuxna.  

Piltz-Maliks & Sjögren Olsson (1998) skriver att gruppens sammansättning och kvaliteten i 

relationerna mellan barnen troligen påverkar möjligheterna att integrera barn i behov av 

särskilt stöd och ge dem den omsorg som de kräver. Författarna anser att ett sätt att bidra med 

stödinsatser till barn i behov av särskilt stöd är att minska barnantalet och behålla 

personalstyrkan. Då har pedagogerna möjlighet att se och hinna med alla barn i gruppen och 

kan då motverka utstötning. Det blir också lättare att integrera barnen med behov av särskilt 

stöd i verksamheten då. Vidare delar författarna pedagogernas oro för de växande 

barngrupperna och då särskilt med tanke på barn i behov av särskilt stöd. Alla barn fungerar 

inte i stora barngrupper. Det finns en gräns för hur mycket problem en barngrupp kan bära 

och hur mycket arbetsuppgifter som pedagogerna klarar av utan att det får negativa 

konsekvenser för gruppen i form av utstötning till exempel.  

Piltz-Maliks & Sjögren Olsson (1998) menar att arbetet i stora barngrupper kräver att 

pedagogerna förändrar sitt arbetssätt men det krävs också organisation. Personalen är 

förskolans viktigaste resurs och det krävs kompetens och känslomässigt engagemang. 

Tendensen i förskolorna i studien är en mer vuxenstyrd pedagogik där pedagogerna väljer att 
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arbeta med barn i större eller mindre grupper. Då blir det lättare för pedagogerna att ha 

överblick, men det sker på bekostnad av barnens möjlighet att välja kompisar och 

sysselsättningar. Avslutningsvis i sin studie skriver författarna att det vilar ett tungt 

samhällsansvar på våra politiker, tjänstemän, personal och föräldrar när det gäller att skapa 

bra förutsättningar för våra förskolor att uppnå god kvalitet. 

 

Mia Andersson & Lotta Johansson (2010) skriver om lustfyllt lärande i sin c-uppsats Det är 

intressant faktiskt, för det begreppet har man ju kastat sig med. Det är en kvalitativ studie 

som bygger på intervjuer om och med pedagoger om hur de använder sig av begreppet 

lustfyllt lärande. I sitt resultat kommer de fram till att de stora barngrupperna påverkar det 

lustfyllda lärandet negativt. Det saknas tid, och det är svårt att hitta de där spontana 

situationerna där pedagogen direkt kan spinna vidare på något som ett barn vill göra. De 

skriver vidare att de vardagliga rutinerna samt administrativt arbete med dokumentationer tar 

mycket tid och då måste något annat stå tillbaka. 
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7. Analys  
 

I det här avsnittet kommer jag att presentera min analys av materialet jag samlat in. Efter att 

ha granskat mitt material flera gånger så hittade jag ett mönster i det som informanterna 

berättade om kring växande barngrupper och mina kategorier trädde fram. Jag börjar med att 

skriva om konsekvenser av växande barngrupper, därefter tar jag upp möjligheter med 

växande barngrupper och till sist lärande kopplat till växande barngrupper. 

  7.1. Konsekvenser av växande barngrupper 

De stora barngrupperna ger enligt pedagogerna olika konsekvenser i arbetet med barnen, både 

negativa och positiva även om de negativa faktorerna är övervägande. Stress, yta, struktur, 

ökat socialt samspel är enligt mina informanter faktorer som är konsekvenser av stora 

barngrupper.  

    7.1.1. Stress 

En återkommande faktor som uppkom i alla mina intervjuer var att växande barngrupper 

orsakade tidsbrist och därmed stress i verksamheten. Informanterna upplever sin vardag i 

förskolan som stressig och forcerad. Flera av dem uttrycker en otillräcklighetskänsla och 

funderingar kring om de gör ett bra jobb. En av informanterna tycker att det största problemet 

är att inte hinna samtala eller ha relationer med alla barn på det sätt som hon skulle vilja. Hon 

uttrycker att hon bara har ögonen framåt och två händer, och att hon inte räcker till och det här 

tyckte flertalet av mina informanter. De påpekar att det hela tiden är snabba, tvära kast och 

man måste vara med. De vill mycket men upplever att de inte hinner tillgodose varje barns 

intresse så mycket som de skulle vilja. De säger sig uppleva att de inte hinner tillgodose varje 

barns behov på ett bra sätt. Alla dessa faktorer leder enligt dem till att personalen känner sig 

stressade och att de inte tycker att de utför sitt arbete på bästa sätt.   

/…/  har du inte personal att fylla upp med ordentligt, vilket i ärlighetens namn är ju det 
vanligaste så är det ju problem för då hinner vi ju inte med barnen ordentligt och den 
otillräcklighetskänslan… förstår man först när man kommer ut i verksamheten. Nackdelarna då, 
det handlar om att du inte hinner med och du får inte samma översikt om det är för många 
individer (Disa).  

Man får ju en inre stress av att man känner att man inte hinner med sitt jobb. Jag kan känna vissa 
gånger så här, att har jag verkligen klarat mitt jobb i dag? Har jag gjort ett bra jobb? Pratade jag 
verkligen med Pelle i dag och hur pratade jag med honom? (Lena) 

Det är ju det här man känner att man vill ju liksom verkligen kunna se varje barns intresse mer, 
mer än vad man gör. (Kamilla) 
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Men tidsbristen och därmed stressen som ses komma av stora barngrupper, drabbar av allt att 

döma inte bara pedagogerna.  Mina informanter pratar också om hur stressen påverkar barnen 

i verksamheten på olika sätt. De ser vuxna som ständigt är i rörelse mellan att hjälpa ett barn 

att knyta skorna för att sedan lösa en konflikt i rummet bredvid. Stressen uppfattas så att säga 

smitta av sig. Informanterna upplever också att barnen själva har svårt att vara i nuet. I 

sammanhanget talar pedagogerna om att det skett en förändring och orsaken som nämns är 

växande barngrupper. 

 
/…/  för alltså barnen känner ju att vi är stressade. Vi far omkring som vantar för att vi ska 
försöka se alla och försöka tillgodose alla och kunna hjälpa den där och fixa den där…(Malin) 

Barnen med är stressade, de är tre timmar innan det de ska göra. Om vi ska gå ut om en timme 
så kan de ändå sitta och säga när ska vi gå ut ja men vi ska inte gå ut nu för nu gör vi det här och 
sen går det tio minuter, ska vi gå ut nu? Då är de redan där framme fast de ska vara här. Det 
jobbar vi också med det här … att vara i nuet. Det hade man ju inte förr så, den stressen. Och det 
har ju med gruppens storlek att göra, kan jag inte tänka mig något annat (Malin).  

 

Enligt Lidholt (1999) är informanterna i hennes studie bekymrade för kvaliteten på 

barnomsorgen och de uttrycker att de inte har möjlighet att se och möta alla barn. Detta 

framkommer även hos mina informanter som en av de största stötestenarna i arbetet på 

förskolan.  

Andersson & Johansson (2010) skriver om att det saknas tid och att det kan vara svårt att 

genomföra saker spontant med barnen när de kommer och ber om att få göra något. 

Informanterna i deras studie upplever att det ställs andra krav på till exempel dokumentation 

som gör att de inte hinner stanna upp och ta tillvara barns intresse i den dagliga kontakten 

med barnen.   

 

   7.1.2. Yta 

Flera av informanterna pratar om att lokalerna inte är anpassade för antalet barn som är 

inskrivna på förskolan och att det blir en negativ faktor för framförallt barnen. Det finns inte 

utrymme för att gå åt sidan och få lugn och ro utan det är mycket buller. Trängseln gör också 

att det blir mer konflikter.  

Lokalerna är inte anpassade till stora barngrupper därför att det var inte så från början. Man har 
inte ändrat lokalerna fast man har ändrat barngrupperna, vilket gör att barnen kommer aldrig 
undan. Det är alltid sex – sju barn i ett rum som kanske ska leka tre olika saker (Malin). 
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Det blir ju för trångt för dem, de har ju inte tillräckligt med utrymme på förskolan heller. Alltså 
de får leka tätt ihop och det gör ju att det också blir mer konflikter. De ska tampas om mer 
(Johanna).  

Lokalerna och utemiljön ser olika ut på olika förskolor men ändå ska det vara lika många barn 

på alla ställen. I Läroplanen står det att verksamheten kan se olika ut på olika ställen, till 

exempel beroende på hur lokaler är anskaffade eller hur stor personalstyrkan är men i 

verkligheten är det enligt mina informanter i stället så att det ser lika ut på alla ställen oavsett 

hur lokalerna är utformade. Är det 24 barn som gäller på en syskonavdelning 1-6 år så gäller 

det överallt, det vill säga pedagogerna upplever inte att ytan anpassas efter antalet barn. Det är 

antalet barn per förskolegrupp som beaktas.  

Det finns ju liksom inte det här att man går på hur stort det är på den här förskolan. Kan man 
vara så många barn där inne, det tänker de liksom inte på utan det är in med så många som 
möjligt bara. (Kamilla). 

Du skulle aldrig få vuxna att godkänna att vara så många på så liten yta. Du skulle inte få vuxna 
att vara många på dubbelt så stor yta. De skulle behöva ännu mer plats. Men barnen måste vara 
det. Sen är det ju alltid fasta siffror och det funkar inte heller. Min gamla förskola, stor gård 
byggd för förskola jämfört med min nya förskola, samma premisser ekonomiskt samma 
premisser alltihopa men har en liten skiten gård i jämförelse (Disa). 

Eriksson (2010) skriver i sin magisteruppsats att utrymmet skall delas med många och enligt 

informanterna i hennes studie påverkar det barns stress negativt. Det finns enligt Eriksson 

också en ekonomisk aspekt där barnantalet i förhållande till barns stress är avgörande i form 

av att barngrupperna blir större och större för att förskolan inte ska gå med förlust. 

    7.1.3. Struktur  

En konsekvens som enligt pedagogerna uppstått genom växande barngrupper är att det krävs 

mer struktur och organisation i form av regler för att få det att fungera och därmed har 

möjligheterna till spontanitet försvunnit.  Informanterna beskriver att arbetet i förskolan ser 

annorlunda ut när det är stora barngrupper jämfört med mindre barngrupper. De anser vidare 

att det krävs kompetent och flexibel personal med kunskap om hur stora grupper fungerar.  En 

konsekvens som uppkommer i mina intervjuer är att det inte finns utrymme för spontanitet. 

Rutiner och struktur betonas vara det som styr verksamheten för att det ska fungera.  

Det krävs väldigt mycket av pedagogerna som jobbar i verksamheten. Det är ju verkligen när 
man har större barngrupper, då är ju organisation och struktur betydligt mycket viktigare än 
kanske, man kanske kan vara mer flexibel när man har en mindre barngrupp. När man har en 
stor barngrupp då måste allting flyta. Det går liksom inte att bryta det för mycket, 
organisationen, utan det måste alltid flyta. Man måste ju ha tydlig struktur och veta vad ska jag 
göra i dag. Man måste veta sin roll. (Lena).  

Regler och struktur, det blir ju regler och struktur. Det går ju inte att frångå, man får vara väldigt 
strukturerad. (Malin) 
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Det gör ju också att man måste ha väldigt mycket i ryggraden… att man ska vara flexibel. Men 
är vi många barn så blir det lite mer, jag vill inte kalla det löpande band… men det blir lite mer 
måsten för att man ska fixa verksamheten. (Johanna) 

Piltz-Maliks & Sjögren Olsson (1998) menar att arbetet i stora barngrupper kräver att 

pedagogerna förändrar sitt arbetssätt och organisation är en viktig faktor. Det framhäver, som 

ovan visats, även informanterna i min studie.  

 

   7.1.4. Ökat socialt samspel 

Ytterligare en konsekvens som enligt pedagogerna uppstår av att grupperna blir allt större i 

förskolan är att barnen måste visa framfötterna för att bli hörda och sedda ordentligt. Det är 

också svårare att bli en i gruppen när det är många individer, roller tappas och barn som är 

tysta och blyga tenderar att hamna åt sidan.   

Nackdel är ju också att du måste hela tiden vara först, annars syns du inte, där har vi märkt en 
stor skillnad. Annars så syns du inte.(Malin) 

Nackdelar med de stora barngrupperna är ju liksom att det ställer ju till för barnen med, det 
gäller ju liksom för barnen att man ska höras och synas. Ju mer man syns ju mer uppmärksamhet 
får man. Det blir lite så. (Kamilla). 

Det blir ju lite svårare att hitta sin roll i en större grupp och bli trygg i den gruppen, det är ju lite 
svårare än att ha en mindre grupp och ett mindre antal individer när man ska försöka känna och 
ta in vilka roller de har. (Lena)  

Även vid valet av lärandeformer och vid bemötandet av barnen i de växande barngrupperna är 

det sociala samspelet viktigt.  Det händer enligt informanterna att vissa aktiviteter till exempel 

pyssel kan få stå tillbaka till förmån för att barnen måste lära sig sociala spelregler först. Först 

när barnen vet hur de ska bete sig gentemot varandra kan övriga aktiviteter komma ifråga. 

 
Alltså man, den pedagogiska det går ju inte det här pysslet som man hade förr utan det är ju en 
annan verksamhet som passar för mer antal barn, typ lekar kör vi mycket ute..vi lär oss 
regellekar hur man är mot varandra. Det är mycket sånt hela tiden. (Malin) 

Det är svårt att hinna med men man får ju ändå ha en bra rutin kanske när de kommer på 
morgonen så att man kan ta emot dem då. Man får lägga fokus på vissa delar för då har man ju 
blivit sedd. Man måste ju förändra miljön efter hur barnens behov är. (Johanna) 

Det ligger mer på det sociala. Jag tror att det har blivit så med tanke på de växande 
barngrupperna. Man har liksom flyttat fokus, ja men man måste fungera gruppmässigt så det det 
är allt och sen kommer det andra. (Kamilla)  

Informanterna uttrycker att det blivit viktigast att fokusera på att gruppen fungerar, sedan kan 

det ges utrymme för övriga aktiviteter. Sjödin (1991) fann i sina observationer att det är 

viktigt att först svetsa samman gruppen för att gruppen ska kunna utföra ett bra arbete. 
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  7.2. Möjligheter med växande barngrupper 

Den här kategorin handlar om de möjligheter som pedagogerna lyfter fram med de växande 

barngrupperna och hur de planerar verksamheten för att få det att fungera när individerna är 

många. Jag börjar med att ta upp pedagogernas inställning kring hur de ser på situationen 

med stora barngrupper sedan på hur det sociala samspelet ser ut och sist på hur informanterna 

tycker att den ideala barngruppen ser ut.   

   7.2.1. Pedagogernas inställning 

I intervjuerna med pedagogerna framträder en vad som kan tolkas som en självreflektion hos 

pedagogerna. Flera av dem talar om att det handlar om att se möjligheterna i de förändringar 

som sker och att det hänger ihop med pedagogernas inställning till de växande barngrupperna. 

Här nämns bland annat att det av pedagogerna krävs en förmåga att anpassa sig och att de 

måste hitta strategier för att styra upp den växande verksamheten.  Om rätt inställning finns 

hos pedagogerna så går det, enligt mina informanter, att få verksamheten att fungera riktigt 

bra.  

Det ligger ju mycket på personalen med för det är ju lätt att skylla på att grupperna är stora, för 
det handlar ju också om hur personalen organiserar det med som jag säger. Men det handlar ju 
också om hur folk, personalen tänker… det har ju varit färre barn i barngrupperna men man har 
ändå tyckt att det varit mycket barn så det handlar ju ändå om att man måste upprätthålla vissa 
nivåer. Hur man jobbar, att man är lite på tå och använder de här lärandeformerna för om du inte 
vill så kan du säga det här även om det är arton barn på avdelningen i stället för tjugotvå. … Det 
är de egna metodvalen det handlar om. (Disa) 

Man gör ju det bästa av det man har. Man får ju utnyttja varen da liten situation och man 
försöker dela upp sig så mycket som möjligt och se till så att man är en pedagog i varje rum och 
finns så nära barnen som möjligt, och det är ju mycket att dela upp dem för det märker vi ju att 
det fungerar ju. (Kamilla)  

Men visst skulle man vilja ge dem mer och det är väl lite det här att själv tar jag eget ansvar, att 
man själv får välja lite mer saker som man är intresserad av. (Johanna) 

 

Enligt Piltz-Maliks & Sjögren Olsson (1998) är personalen förskolans viktigaste resurs och 

det krävs kompetens och känslomässigt engagemang.  Informanterna säger i mina intervjuer 

att genom att anpassa arbetssättet så går det att få en bra verksamhet även när barngrupperna 

är stora. Även Lidholt (1999) skriver om att personalen på förskolorna anpassar sig och hittar 

strategier för att arbetet ska bli meningsfullt och för att de ska få arbetsro. Enligt 

informanterna i min studie är indelning av gruppen i mindre grupper ett sätt att klara av de 

stora barngrupperna.  Detta uttrycker även Sjödin (1991) i sin avhandling. Han finner att när 

grupperna blir större blir kommunikationen svårare och därför blir det naturligt att dela in 

stora grupper i mindre.  
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   7.2.2. Socialt samspel 

Det framkommer i intervjuerna att det sociala samspelet är viktigt för barnens lärande och 

utveckling. Barn lär sig hela tiden, både av varandra och av de vuxna som finns i 

verksamheten så enligt mina informanter finns det en fördel med stora barngrupper i att 

barnen har ett större urval av kamrater.  

Fördelen med att vara flera om man ska ha flera barn i en grupp är ju det att de, barn lär ju av 
varandra. De har också olika valmöjligheter att hitta nya kontakter eller lekkompisar. Samspel 
med andra barn, att man har chansen att få välja. (Johanna). 

Fördelar med stora barngrupper, det finns ju alltid nån där. Alltså möjligheten till att hitta en 
kompis du kan leka med är ju större. (Lena). 

Det sociala samspelet är ju jätteviktigt. Att bli trygg i gruppen och lära sig gränser och läsa av 
kroppsspråk och hela den här sociala biten. Alltså gruppens storlek tror jag har betydelse till det. 
Det tror jag absolut. (Lena)  

Min tolkning är att informanterna vill framhäva att de jobbar sociokulturellt precis som 

läroplanen visar och de är medvetna om att lärande sker hela tiden i samspel med vuxna och 

barn på förskolan.  Här överensstämmer min tolkning och informanternas åsikter med vad 

Williams (2001)skriver om i sin avhandling. Hon visar här att barns lärande inte är en 

individuell process utan kollektiv, det är i samspel med kompisar och omgivningen som 

lärande sker.  
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   7.2.3. Ideal barngrupp 

Mina informanter uttrycker en önskan om att gruppens sammansättning skulle spela roll för 

dess storlek och därmed att inte ekonomin skulle få bestämma gruppernas omfattning. Här 

framträder genomgående en önskan om att kunna påverka detta. En gemensam nämnare här 

var att det borde vara flexibelt antal barn i grupperna. Uppfattningen att sammansättningen av 

gruppen är överordnad storleken framträder under intervjuerna, det vill säga inte antalet barn 

utan vilka barn i kombination ses vara avgörande. Enligt skollagen (SFS:800) skall gruppen 

ha en lämplig sammansättning och storlek, men det beskrivs inte hur det ska se ut på varje 

enhet utan det är upp till huvudmannen/kommunen att bestämma. I realiteten menar mina 

informanter att det tänket inte finns. Alla förskolor ska ha lika många barn utifrån 

personalstyrkan. De uttrycker en rädsla för att om de ger efter en termin och tar in ett par extra 

barn så kommer de att få fortsätta ha många barn.  

Barngruppens sammansättning spelar ju väldigt väldigt stor roll. Man önskar ju att man finge 
sätta ihop barngruppen. Vi anser att det skulle vara flexibelt antal, men då får vi anpassa 
personalen efter barnen. (Malin) 

Vi får ju inte styra nånting.  Om vi har en ”jobbig” barngrupp inom citationstecken så får du inte 
ha mindre barn för det utan det är ju faktiskt ekonomin som styr att vi ska ha fulla barngrupper. 
Man kan ju också ha flexibilitet att nu skulle vi kunna ha sexton för det fungerar i den här 
barngruppen. Men man vågar inte för då får man ju alltid ha sexton är man ju rädd, hellre mindre 
antal barn och mindre personal än att ha mycket barn och mycket personal. Då skulle man hinna 
med dem på ett annat vis. Man skulle se dem och kunna göra det där lilla extra. (Johanna) 

Man vill ju ha mindre grupper. När situationen kommer att det finns mer pengar så är det ju 
oftast så att det kan komma in extra personal men det ger ju inte så mycket. Du får mer verkan 
om du hade kunnat plocka ner barngrupperna så det är ju egentligen det, när man pratar med 
folket här när man jobbar så är det ju det som folket vill… det man vill är att få ner antalet i 
gruppen. Det har ju en avgörande betydelse för det sätter ju gränserna och ramarna på många 
sätt. (Disa)  

 

Informanternas erfarenheter och föreställningar kring gruppen sammansättning 

överensstämmer med det Sjödin (1991) finner i sin studie. Sjödin visar här att det i 

pedagogiska sammanhang inte går att bestämma en gruppstorlek som passar i alla 

sammanhang utan gruppen måste se olika ut i olika situationer.  Även Piltz-Maliks & Sjögren 

Olsson (1998) finner i sin studie att ett sätt att bidra med stödinsatser till barn i behov av 

särskilt stöd är att minska barnantalet och behålla personalstyrkan. Då har pedagogerna 

möjlighet att se och hinna med alla barn i gruppen och kan då motverka utstötning.  

  7.3. Lärande kopplat till växande barngrupper 

Den tredje och sista kategorin utgörs av på vilket/vilka sätt informanterna uppfattar att de kan 

leva upp till målen i läroplanen med de förutsättningar som råder i verksamheten i och med 
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växande barngrupper men också om hur lärandeformer påverkas av detta. I det sista avsnittet 

kommer också min tolkning av vilka lärandeteorier som framträder i mitt insamlade material. 

   

   7.3.1. Läroplan  

När jag frågar informanterna om de känner att tid finns till lärande i verksamheten och om de 

hinner med att leva upp till läroplanen säger samtliga mina informanter att tid till lärande 

finns och även möjligheterna till att leva upp till målen i läroplanen. I kommunen där jag 

genomfört mina intervjuer jobbar samtliga förskolor med individuella utvecklingsplaner och 

mina informanter ger uttryck för att det är en stor hjälp i att se till att målen nås och att 

verksamheten utformas efter läroplanen, vilket nedanstående citat visar på:  

Vi har fått in iup:n i jobbet. När vi går igenom barnens starka sidor då sätter vi kryss för olika 
kanske lek, socialt, ja vi har massa. Sen utefter det formar vi verksamheten efter vad alla barnen 
behöver. Där landar vi våran verksamhet utefter läroplanen då. Men det gäller ju att använda 
iup:n rätt där. Då ser man ju gruppen som en helhet fast ändå individen. (Malin) 

I de individuella utvecklingsplanerna kan man se där liksom, vad finns det för behov, vad 
återkommer i gruppen det kan man jobba med. (Disa) 

Vi har ju nånting som kallas iup, individuell utvecklingsplan… den sitter vi ju med kontinuerligt 
och kolla igenom och där lyfter ju vi då barnens intresse och starka sidor och det ju var de är nu, 
inte hur de har vart då utan vi går ju efter var de är nu och vad intresset är nu. Där formar ju vi 
då verksamheten… så det är ju iup:erna som är väldigt styrande eller om barnen säger 
någonting. (Lena) 

Jag tolkar informanternas uttalanden om iup:n  som att det känns som en bra måttstock på att 

de faktiskt utför sina jobb som de ska och ser alla individer. I iup:erna framkommer också vad 

individerna behöver jobba mer med och informanterna säger att de utformar sin verksamhet 

utifrån dessa. På så sätt ser de att de når målen i läroplanen. De anser också att tiden till 

lärande finns trots de stora barngrupperna.  

Alltså jag tror inte att det finns, jag tror inte det finns så mycket forskning eller indikationer på 
att barn lär sig mindre. Det tror jag ju inte, för jag tror att vi är så himla flexibla på förskolan så 
att vi fixar, det kommer mer arbetsbördor men vi fixar det på nåt sätt ändå, och jag vet inte hur 
vi gör det men man gör det bara. (Johanna) 

Enligt informanterna i studien kan barnens delaktighet i verksamheten också ses lidande. 

Detta kan ses strida mot läroplanens mål. Växande barngrupper gör det inte möjligt för 

pedagoger i förskolan att leva upp till de styrdokument de lyder under utan följden blir att 

pedagogerna känner sig otillräckliga och stressade. 

Men det finns ju inte tid till att leva upp till målen i läroplanen på ett bra sätt. Det finns ju ofta 
att man kan nå det okej, vissa barn kan nå det mycket bra men det är oftast de som är drivande 
själva. (Disa) 
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Informanten uttrycker att de når målen men att det fortfarande kan bli bättre, hon upplever att 

de barn som når målen bäst är de som är aktiva och drivande. Min tolkning här är att 

informanten vill att alla barn ska nå målen lika bra men att det inte alltid blir så.  
 

   7.3.2. Lärandeteori 

Flera av informanterna menar också att visst når de målen men kanske inte på det sätt som de 

skulle vilja. Det finns hela tiden mer som de skulle vilja hinna med. De uttrycker att de skulle 

vilja ge barnen mer, till exempel sitta ner och spela spel med ett barn. De talar också mycket 

om att barn lär av varandra och de lär under hela dagen inte bara i fasta situationer. Jag tolkar 

det som att de ger uttryck för en önskan om ett sociokulturellt lärande där barn lär sig hela 

tiden i samspel med andra barn och vuxna och att vi vuxna måste vägleda barnen i deras 

lärande. Vygotskij benämner det här som den proximala zonen, pedagogerna möter barnen 

där de är och vägleder dem vidare i sitt lärande. 

Sen behöver de kanske puffas för att lära sig och vi vuxna kan behövas till hands för att hjälpa 
dem in i leken. (Malin) 

Man kanske skull hinna hjälpa till med att bygga en koja för det har de velat ha hjälp med och 
utmana dem i det de är i just nu. (Lena)  

Vidare pratar informanterna om att barngruppens storlek inte bör ha jättestor betydelse för 

barns lärande eftersom lärandet sker sociokulturellt hela tiden i samspel med omgivningen. 

Min tolkning är att informanterna känner att barnen lär sig även om de som vuxna inte hinner 

kommunicera med dem hela tiden. 

Alltså egentligen ska ju inte storleken ha betydelse för barns lärande för de lär ju, alltså så fort 
de leker så lär de ju. När de gör någonting så lär de ju förhoppningsvis. Syftet med det är ju att 
de ska lära sig. Lite så att gör de ingenting så lär de ju sig på nåt sätt av det också. Sen kanske de 
behöver puffas för att lära sig och komma in i och kunna utvecklas. Men det är ju upp till oss 
och se till då och alla behöver ju inte det samtidigt. Det går ju i vågor hela tiden så det fixar man. 
(Malin) 

Barn lär ju väldigt mycket av andra barn också… vi vill ju ge dem av allt då vi vill ju gärna ge 
dem en faktabas att stå på samtidigt som de har den här sociala biten att man kan stå och prata 
inför en grupp och man kan umgås med sina kompisar. (Kamilla)  

Men samtidigt talar informanterna om att det blir mer och mer styrt ju större grupperna blir 

och min tolkning av det här är att behaviorismen lever kvar genom att den vuxne styr vad 

barnet ska göra och barnet lär sig genom att öva.  

Jag tycker det blir mer styrt. Att det blir vi pedagoger som bestämmer mer för man rår 
inte över situationen riktigt. Jag upplever att det blir mer styrt ju mer barn. Ju större 
barngrupp ju mer styrt och det är ju lite så att när det är lite mer styrt utgår det oftare 
från pedagogerna än barnen när det är mycket barn. (Johanna)  



25 
 

När man har en stor barngrupp då måste allting flyta. Det går liksom inte att bryta det. 
Man måste ha tydlig struktur och veta vad jag ska göra idag. Man måste veta sin roll. 
(Lena) 

Piltz-Maliks & Sjögren-Olsson (1998) skriver också om att tendensen i förskolorna i studien 

är en mer vuxenstyrd pedagogik där pedagogerna väljer att arbeta med barn i större eller 

mindre grupper. Då blir det lättare för pedagogerna att ha överblick, men det sker på 

bekostnad av barnens möjlighet att välja kompisar och sysselsättningar. 

Även den kognitiv-konstruktivistiska synen på lärande ser jag framträda i mitt material . Där 

är samspelet fokuserat på att de vuxna förser barnen med lämpligt material för sitt lärande.  

Det handlar också om att barnet utforskar världen på egen hand. Informanterna säger att de 

ställt ner material på barnens nivå för att de själva ska kunna ta fram det de vill göra. Min 

tolkning blir då att de arbetar enligt den kognitiv-konstruktivistiska lärandeteorin på så sätt att 

de förser barnen med lämpligt material men det är upp till barnen att göra något av det.  

/.../ sen är det lite så att allting det som står framme ska ju barnen få möjlighet att använda. Vi 
har ju t.ex. ateljé som alltid står framme och sen är det lite barnens intresse vad de vill göra. Det 
finns ett urval för dem och de vet att det finns…(Lena) 

/.../ vi har ju ställt ner lite och så får de fixa det de kan själva annars så får de göra något annat. 
(Malin).  

Sammanfattningsvis finns alla tre teorier som jag valt att analysera utifrån representerade i 

materialet. Pedagogerna i studien uttrycker att de vill arbeta sociokulturellt och min 

upplevelse när jag analyserade materialet var att de också tycker att de arbetar så, men det 

hade varit intressant om jag haft någon fråga i min intervjuguide kring lärandeteorierna och 

fått pedagogernas uppfattningar kring vilka teorier som finns representerade i förskolan. 
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8. Slutdiskussion  
 

Skolverkets undervisningsråd Carina Hall menar att utvecklingen mot allt fler stora grupper i 

förskolan är oroväckande därför att en faktor på kvalitet är barngruppernas storlek och 

sammansättning. Eftersom allt fler barn går i förskolan i dag så är kvaliteten jätteviktig. 

(http://www.skolverket.se) 

På jordbruksverkets hemsida kan man läsa om djurhållning. Där finns klara regler utskrivna 

för hur stort ett bås för en ko eller en spilta för en häst ska vara, men när det gäller våra barn 

så finns det inga sådana regler. (www.svj.se) Skrämmande att det inte tas hänsyn till hur 

lokalerna ser ut innan de fyller på med fler barn. Det här uttrycker även informanterna i 

studien. 
Du skulle aldrig få vuxna att godkänna att vara så många på så liten yta. Du skulle inte få vuxna 
att vara många på dubbelt så stor yta. De skulle behöva ännu mer plats. Men barnen måste vara 
det.(Disa) 

Enligt Piltz-Maliks & Sjögren-Olsson (1998) vilar ett tungt samhällsansvar på våra politiker, 

tjänstemän, personal och föräldrar när det gäller att skapa bra förutsättningar för våra 

förskolor att uppnå god kvalitet. Det här finns det kommuner som tagit fasta på och i en 

kommun i sydöstra Sverige har en arbetsgrupp mot stora barngrupper startats där de bland 

annat tänker genomföra manifestationer och namninsamlingar för att påverka politikerna till 

att göra något åt det. Det handlar om att det vore bättre med mindre grupper och färre 

personal för det blir lättare att överblicka och barnen behöver inte anstränga sig för att synas 

och höras, vilket enligt mina informanter kan gynna de tysta, blyga barnen som lätt kommer i 

skymundan i stora grupper.   

I min studie ser mina pedagoger likhet med ovanstående kritik och de baksidor som tidigare 

forskning lyft fram med växande barngrupper. Mina informanter har lyft otillräcklighet som 

leder till stress, för små ytor, stora barngrupper och personalens inställning till växande 

barngrupper.  En intressant faktor i mina intervjuer och som jag inte funnit att varken 

mediadebatt eller tidigare forskning beaktat är fördelar med stora/växande barngrupper som 

de som arbetar i verksamheten kan uppfatta. Pedagogerna i min studie talar om att 

möjligheterna för barnen att hitta en kompis i en större grupp är lättare än i en mindre grupp.  

 

Informanterna i studien tycker att det borde vara sammansättningen på gruppen som borde 

vara avgörande för antalet barn. I en fungerande barngrupp där allt flyter skulle det kunna 

http://www.skolverket.se/
http://www.svj.se/
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vara fler barn medans i en barngrupp där det är mycket konflikter eller flera barn som har 

olika svårigheter till exempel språkförseningar kunde det vara färre barn. De här uttalandena 

överensstämmer med skollagen och skolverkets allmänna råd att verksamheten ska kunna se 

olika ut på olika ställen och utifrån olika förutsättningar.  

 

Min upplevelse av det informanterna berättar är att de känner frustration över att det ser ut 

som det gör men de hittar ändå strategier för att forma verksamheten så bra som möjligt. 

Samtidigt så uttrycker de att de skulle vilja ge barnen mer och när jag frågar om hur deras 

ideala barngrupp ser ut så uttrycker samtliga informanter att de vill ha färre barn i grupperna. 

/…/ vi är så himla flexibla på förskolan så att vi fixar, det kommer mer arbetsbördor men vi fixar 
det på nåt sätt ändå, och jag vet inte hur vi gör det men man gör det bara. Men visst skulle man 
vilja ge dem mer..(Johanna) 

3 februari, 2011 rapporterade Ekonyheterna om att regeringen har fått i uppdrag av de fyra 

oppositionspartierna i riksdagens utbildningsutskott att utreda om eventuellt fler delar av 

arbetsmiljölagstiftningen ska kunna gälla på förskolorna än idag. Om arbetsmiljölagen stärks 

skulle bland annat barngruppernas storlek, lokalernas utformning, ljudmiljön och hur 

förskolan hanterar smittskyddet, det vill säga vilka regler som ska gälla när barnen är sjuka 

kunna påverkas enligt oppositionspartierna. I skrivandets stund är ännu ingen lag skriven, 

men i och med att förskolan från och med juli 2011 blir en egen skolform så kommer troligen 

en lag till stånd inom en snar framtid enligt arbetsmiljöverket. (http://www.av.se) 

 

9. Förslag på vidare forskning 
 

Det skulle vara intressant att genomföra en kvalitativ studie med observationer som bas. Jag 

skulle vilja gå ut och se hur verksamheten ser ut och se hur pedagogerna bemöter barnen, är 

det de barn som hörs och syns som får mest uppmärksamhet eller ser pedagogerna alla barn? 

Då det framkommer i min studie att behaviorismen fortfarande finns kvar i verksamheten 

skulle det också vara intressant att göra en studie om hur förskollärare ser på lärande utifrån 

olika lärandeteorier samt deras uppfattningar och erfarenheter om hur de jobbar utifrån dessa.  
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Bilaga1, missivbrev 

Hej! 

Jag heter Mia Andersson. Jag studerar på halvfart till lärare mot förskola/förskoleklass 210 hp 
vid Linköpings universitet och ska nu skriva mitt examensarbete. Övrig tid arbetar jag halvtid 
på en förskola i Tranås. 

Undersökningen jag valt att göra handlar om barngruppens storlek och hur den påverkar den 
pedagogiska verksamheten.  

Studien baseras på intervjuer med förskollärare och därför skulle jag vilja träffa dig för att få 
ställa några frågor. Jag har varit i kontakt med förskolechefen och fått tillstånd till att 
genomföra mina intervjuer. Intervjun kommer att ta ca 30 minuter och jag kommer ut till din 
arbetsplats och genomför den. Jag kommer att spela in intervjun på en bandspelare för att jag 
ska kunna hålla fokus på intervjun på bästa sätt. I studien kommer jag följa forskningsetiken 
vilket för dig innebär: 

1. Anonymitet, jag kommer att avidentifiera både din förskola och dig i min text. 
2. Frivilligt deltagande, du kan när som helst välja att avbryta intervjun. 
3. Om du under studiens gång ångrar ditt deltagande i studien kan du höra av dig till mig 

så stryker jag din intervju. 
4. Om du vill ta del av undersökningsresultatet när jag är klar så får du det. 
5. Intervjun ska endast användas i mitt arbete. 
6. Studien kommer i färdigt skick att publiceras på nätet. 

Tack för ditt deltagande! 

 

Med vänlig hälsning 

Mia Andersson 

 

 

 

 

 



 

Bilaga 2, intervjuguide 

 

1. Vilken utbildning har du och hur lång är din yrkeserfarenhet? 

2. Vilken slags verksamhet arbetar du i nu? 

3. Hur stor barngrupp har ni? 

4. Vilka fördelar finns med stora barngrupper? 

5. Vilka nackdelar finns med stora barngrupper? 

6. Hur bemöter ni växande barngrupper i Er pedagogiska verksamhet?  

7. Vilken betydelse har barngruppens storlek för den pedagogiska verksamheten? 

8. Hur tillgodoser ni varje barns olika behov utifrån växande barngrupper? 

9. Vilken roll spelar gruppens sammansättning för antalet barn i gruppen? 

10. Hur många barn tycker du är lagom i en barngrupp? Motivera! 

11. Påverkar gruppens storlek ert val av lärandeformer, och i så fall på vilket sätt? 

12. Upplever du att barngruppens storlek har betydelse för barns lärande? Finns det tid till 

att leva upp till målen i läroplanen? Motivera. 

 


