
 

Akademin för utbildning, kultur och  
kommunikation 

 
 

 

Stora barngrupper 
Har de stora barngrupperna någon betydelse för de yngsta barnens lärande? 

 
Författare: 
Jessica Olsson 
Malin Lindblom 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Akademin för utbildning, kultur 
och kommunikation  
Pedagogik  
Examensarbete i 
lärarutbildningen  
Grundnivå, 15 hp.  

Handledare Margaret Obondo 
Examinator  
Termin 7                                      
År 2013 



 

Akademin för utbildning, kultur och  
kommunikation 

 

 

 

 

 

Examensarbete på 
Grundnivå 

15 högskolepoäng 
 

SAMMANFATTNING 
 

Jessica Olsson & Malin Lindblom 

Stora barngrupper 

Har de stora barngrupperna någon betydelse för de yngsta barnens lärande? 

 

2013                                                                                                  Antal sidor: 22 

 

Vårt syfte med denna studie var att undersöka hur barns lärande, trygghet, behov och 

fysisk miljö påverkas av stora barngrupper. Vi valde att använda oss av kvalitativ 

metod i form av ett ostrukturerat frågeformulär med öppna frågor. Enkäten vände sig 

till pedagoger på några förskolor i Eskilstuna, då vi ville ha pedagogernas tankar om 

barns lärande i stora barngrupper, eftersom de är aktiva i verksamheten. I resultatet 

så framkom det att barns lärande påverkas både positivt och negativt av stora 

barngrupper. Resultatet visade även att det är svårt att tillgodose alla barns behov, 

räcka till som pedagog för att alla barn ska vara trygga och att samlärandet är viktigt. 

Slutsatsen blir att ju större barngrupperna är desto svårare är det att leva upp till 

läroplanens mål och skapa en trygg miljö där det lusfyllda lärandet kan ta sin början. 
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1. Inledning 
SVT Nyheters artikel ”Vi är oroliga” - Skolverket om stora barngrupper (2012)” och 
Lärarnas nyheters artikel ”Större barngrupper för de minsta (2013)”är bara två av 
många artiklar som handlar om de stora barngrupper som präglar förskolor idag som 
vi har läst och reagerat över. Vi har också hört att trycket från barnomsorgskön är 
stark och att det behövs placeras in barn i de redan stora barngrupperna och att det 
är många av de nya barnen som är mellan ett och tre år. I Skolverkets Allmänna råd 
för kvalité i förskolan (2005) kan man läsa att riktmärket för en barngrupp är 15 
stycken barn för att skapa optimal utveckling hos barnen, speciellt för de yngre 
barnen och barn i behov av stöd. Vi har själva sett hur barnantalet ökat i förskolorna 
då vi har tre egna barn som går och har gått i förskolan. Barngrupperna är stora och 
det har vi fått erfara under vår VFU(praktik) under utbildningen. Pedagogerna 
stressar med alla ”måsten” som ska göras, möten hit och administrativt dit och 
samtidigt ska de hinna med alla barnen. Vi har barn både på en nybyggd förskola och 
på en av de äldre. På den nya förskolan så är barngrupperna så stora att de delas in i 
grupper under dagen för att verksamheten skall bli meningsfull. I den nya förskolan 
är miljön inspirerande och anpassad efter barngruppens storlek i jämförelse med de 
äldre förskolorna där barnantalet är nästan lika högt men med trånga lokaler som 
inte är lika anpassade efter så många barn. I Skolverkets allmänna råd med 
kommentar för pedagogisk omsorg (2012) så står det att det inte finns någon optimal 
storlek för gruppstorlek, att det variera från grupp till grupp. De skriver också att om 
barngrupperna blir för stora så kan de positiva effekterna i en barngrupp bli negativa. 
Vi tror att teori och praktik inte stämmer ihop så därför undrar vi om det blir en 
krock någonstans på vägen? 

Vi kommer snart att befinna oss ute i verksamheten och arbeta med att ge barnen en 
helhet. Denna undersökning kan ge oss möjlighet att reflektera över hur vi skall vara 
verksamma. Det kan ge oss en vägvisare över hur vi behöver planera verksamheten 
för att tillgodose barnens behov och även erbjuda möjligheter till lärande i stora 
barngrupper. Barnen tillbringar sina första fem år på förskolan och tillsammans med 
föräldrarna ska vi ge dem en trygg vardag där omsorg och lärande bildar 
grundstenarna. ¨Förskolans verksamhet skall präglas av en pedagogik där 
omvårdnad, omsorg, fostran och lärande bildar en helhet¨ (Lpfö 98 2010, s. 9). Med 
det helhetstänket i fokus ville vi undersöka om de i nuläget stora barngrupperna 
påverkar de yngsta barnens möjligheter till lärande. Vi ville även undersöka om de 
stora barngrupperna har någon betydelse för barns trygghet, behov och om 
lärandemiljön påverkas. Dessa faktorer tycker vi hör ihop med barns lärande utifrån 
helhetssynen från läroplanen.  

1.1 Syfte 
Syftet är att undersöka vad pedagogerna anser om stora barngrupper och vilken 
betydelse de stora barngrupperna har för barnens lärande. 

1.2 Forskningsfrågor 
 Vilken positiv/negativ betydelse har stora barngrupper på de små barnens 

lärande? 

 Vilken betydelse har stora barngrupper på faktorerna trygghet, behov och 
lärandemiljö som är betydande för små barns lärande? 
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1.3 Begreppsdefinitioner 
Nedan kommer vi att definiera några begrepp som är relevanta för vår studie. Vi har 
använt oss av förklaringar ifrån Nationalencyklopedin (2013-05-06). 

Lärande (lära) – skaffa sig kunskaper och färdigheter. 

Behov – begrepp som används för att förklara människors målinriktade beteende. 
Det finns både biologiska (ex. törst, hunger), psykologiska och sociala (ex. 
trygghet)behov. 

Miljö – omgivningen, allt som finns runt omkring oss bl.a. lokaler. 

Lärandemiljö - ute/inne miljö som främjar barns utveckling.  

2. Litteraturgenomgång 

Under detta avsnitt kommer vi med hjälp av litteratur beskriva barns lärande och 
utveckling.  Vi kommer att förklara kategorierna lärande, trygghet, behov och 
lärandemiljö med hjälp av vald litteratur. Vi har även valt att ha med litteratur om 
barngruppen då undersökningen handlar om stora barngrupper i förhållande till 
lärande. Litteraturgenomgången har två delar, först behandlar vi litteratur kring de 
olika kategorierna för att sedan presentera tidigare/aktuell forskning som rör 
kategorierna lärande, barngrupp, behov och lärandemiljö. Båda delarna i 
litteraturgenomgången kommer användas när vi ska analysera och diskutera vårt 
resultat. 

2.1 Sociokulturell teori 
Vårt perspektiv på barns lärande genom undersökningen bygger på delar av den 
sociokulturella teorin där upplevelser, samspel och sociala relationer är grunden för 
lärande. Vygotskijs förhållningssätt till lärande är grunden för sociokulturell teori 
skriver Smidt (2010). För Vygotskij var allt lärande socialt, han ansåg att 
erfarenheter, idéer och begrepp medieras genom mer erfarna personer. Lärandet blir 
som en resa som börjar med att barnet upptäcker och försöker förstå omvärlden, 
föremål och människorna i den.  Under resans gång möter barnet andra personer 
som är kunnigare än det själv och får då möta språk eller andra kulturella redskap 
som hjälper barnet i sin förståelse. Barnet kan vartefter använda sig av dessa nya 
erfarenheter och kunskaper. Strandberg (2006) skriver att Vygotskij menar att de 
yttre aktiviteterna en människa möter skapar ett råmaterial för inre processer. Att 
människan inte är något ensidigt inre utan någon som tar del av kulturen. Eftersom 
relationen mellan människan och kulturen är föränderlig så utvecklas och förändras 
barnets förhållande till sin miljö.  

2.2 Lärande  
I Lpfö 98 (2010) kan du läsa att förskolans verksamhet skall präglas av en helhetssyn 
på barnets och dess behov, där omvårdnad, omsorg, fostran och lärande blir en 
helhet. Verksamheten skall stimulera barnens utveckling och lärande samt erbjuda en 
trygg omsorg. Barnen skall genom verksamheten få möjlighet att utveckla en 
förståelse för dem själva och sin omvärld. Verksamheten skall utgå ifrån barnens 
erfarenheter, intressen och behov. Verksamheten ska ta tillvara på barnens tankar, 
idéer och åsikter för att skapa en mångfald i lärandet. Pramling och Pramling 
Samuelsson (2008) skriver att lek och omsorg är det centrala i förskolans verksamhet 
men att det idag även ställs mer och mer krav på att verksamheten även innehåller 
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olika aspekter för att utveckla barns lärande. Förskolan använder sig bland annat av 
att arbeta med olika temaarbeten för att låta barnen möta exempelvis skriftspråket 
och matematik. I motsatts till skolan är det mer fokus i förskolan på HUR barn lär 
och inte VAD de lär.  

Pedagogiken i verksamheten ska utgå från barnen skriver Skolverket (2012). Lärande 
är något som alltid sker och den pedagogiska omsorgen har betydelse för barns 
utveckling. Den pedagogiska verksamheten ska utgå från barnens välbefinnande, 
trygghet och utveckling. Trygghet och tillit till sin omgivning är faktorer som måste 
finnas för att utveckling och lärande ska ske. Förskolan ska se en helhet på barnet och 
dess behov där omsorg, lärande och utveckling bildar ramarna. 

Ett exempel på lärande i förskolan skriver Niss och Söderström (2006) om. De 
beskriver en lärandesituation i form av en samling, de anser att samlingen skall ha 
fokus på gemenskap. När samlingen är planerad efter barnens intresse och skapar 
samspel och glädje så får barnen ta del av andras känslor, erfarenheter och lärdomar. 
Samlingen får inte ha fokus på att lära barnen sitta stilla för dessa färdigheter 
kommer då barnen är motiverade och kan uppfatta meningen med att vänta. 

Persson (2008) skriver om de allra yngsta barnens samlärande. ”För de allra yngsta 
barnen på förskolan är kroppen och dess uttryck av intresse för samspel och 
relationer mellan barnen” (s.51). Han skriver om en forskare vid namn Gunvor 
Løkken som har forskat mycket kring de yngsta barnen i förskolan. Gunvor anser att 
de små barnen visar samspel och kommunikation genom deras kroppar och hon drar 
också en slutsats om att små barn utvecklas bäst i grupper med jämnåriga barn. Där 
lyfter hon fram det viktiga samspelet mellan barnen och att det ger en närhet som 
utvecklar barnens identitet, självuppfattning, social kompetens och tillhörighet. 
Williams (2006) beskriver barns samlärande ur ett sociokulturellt perspektiv där 
lärande sker genom interaktion. För små barn beskriver författaren hur viktigt det är 
att barn får vara tillsammans med andra barn, genom lek, samarbete, bråk, gråt, att 
få känna delaktighet och omsorg. I förskolan sker nästan allting gemensamt antingen 
mellan barnen eller mellan vuxen och barn. I motsats till Gunvor Løkkens åsikter 
menar Williams att små barn imiterar och lär sig av de äldre kamraterna och genom 
ålderblandade grupper så byter man erfarenheter av varandra och ett lärande sker. I 
Lpfö 98 (2010)  så står det att lärande både sker genom samspel mellan vuxna och 
barn och att barn lär av varandra. Williams(2006) skriver om Vygotskij och hans 
teori om zonen för den proximala utvecklingen . Zonen handlar om att barnen 
utvecklas i samspel med andra och utvecklas genom ett utbyte av varandras 
erfarenheter. Barns samlärande behöver inte alltid betyda att de äldre lär de mindre 
barnen utan den som har mest erfarenhet inom lärandeområdet. I förskolan skriver 
författaren att miljön och den vuxnes närvaro är av stor betydelse för barnens 
lärande, både genom lek och också lärandesituationer. 

2.3 Trygghet  
När det lilla barnet börjar förskolan är det viktigt att det finns en pedagog som barnet 
kan knyta an till skriver Niss och Söderström (2006). Anknytningen och den relation 
till pedagogen som skapas är viktiga för barnets trygghetskänsla. Pedagogen blir 
grunden för barnets trygghet och underlättar vid separationen med föräldrarna.  
Anknytning är även ett biologiskt behov för överlevnad hos barnet.  För att ge barnet 
en trygg anknytning krävs att pedagogen har förmågan att tillgodose barnets behov 
och även att pedagogen har tid i mötet med barnet. Niss (2009) skriver att kärnan i 
förskolans arbete är att skapa relationer, dessa goda relationer kan vara mellan 
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barnen och mellan barn och vuxna. Relationerna som skapas är sedan i sin tur en 
förutsättning för att barnen skall känna sig trygga. Barnet behöver känna att det finns 
någon som bryr sig och visar intresse för honom eller henne. Den vuxne i förskolan 
får ansvaret att skapa positiva relationer och visa intresse till varje enskilt barn. Även 
blyga och osäkra barn behöver skapa relationer och då får pedagogen komma på olika 
sätt att skapa trygghet och en god relation till dessa barn. Med små barn kan närhet 
vara en viktig del både för trygghet och också samspel. En del små barn vill ha en 
vuxens närhet för att kunna samspela och skapa relationer och känna sig trygga. 

Heinemann (2012) skriver en artikel om Malin Broberg och Anders Broberg aktuella 
med boken Anknytning i förskolan. Vikten av trygghet för lek och lärande. I artikeln 
kan du läsa att författarnas tes är att god omvårdnad är en förutsättning för lek och 
lärande, speciellt för de yngsta barnen på ett till två år. För dessa små barn är 
trygghet och vuxenrelationer extra viktiga. Därför behöver de små barnen mindre 
barngrupper att vara i så de har möjlighet att få vuxenstöd, tröst och närhet. 
Författarna tycker att förskolan till stor del anpassar sin verksamhet efter de lite äldre 
barnen (tre till fem år) och menar på att det är en enorm skillnad mellan de äldre och 
yngre barnens behov. I artikeln som Heinemann (2012) skriver så anser Malin 
Broberg och Anders broberg att de politiska beslut som grundades på 
forskningsresultat från 1980- talet kanske skulle behöva ses över då pedagogik, 
gruppstorlek och personaltäthet är helt annorlunda idag. Malin Broberg anser att de 
senaste förskolereformerna saknar barnperspektiv och fokuserar istället på 
platsgaranti, maxtaxa och organisatorisk mångfald. Hon avsaknar en motsvarande 
satsning på god omvårdnad men ser istället hur kravet på tillgänglighet gett kraftigt 
ökade barngrupper och lägre personaltäthet vilket försämrar möjligheten till god 
omvårdnad. Anders Broberg menar att de små barnens sätt att lära och utforska 
skiljer mot de äldre barnens, så för de små barnen är det den trygga relationen till 
pedagogen som är det viktigaste. 

Granberg (2003) skriver om små barns behov av närvarande pedagoger och att det 
inte finns några föreskrifter gällande antal barn i förhållande till vuxna. Små barn 
behöver närhet och kontakt med vuxna och några få barn för sin utveckling. För att 
utveckla sig själv skriver författaren att små barn behöver trygghet, kontinuitet och 
intimitet. Små barn behöver vistas i småbarnsgrupper och ha stora lekytor och nära 
kontakt med pedagoger. Små barn behöver omvårdnad, kärlek och stimulans. 
Författaren skriver att om man skulle sätta tre rubriken under små barns behov så 
skulle det vara dessa tre. Omvårdnad är fysiska behov, till kärlek räknas samtal, 
uppmärksamhet, stöd, respekt, empati och omtanke. Stimulans är alla aktiviteter och 
utmaningar för alla sinnen. För det viktigaste för barn under tre år är trygghet skriver 
författaren. För små barn handlar trygghet om den fysiska omsorgen, sina behov och 
den psykiska omsorgen. Små barn behöver ordning i sin tillvaro och rutiner, 
förskolans dagliga verksamhet ger barnen en trygghet i deras vardag. 

2.4 Behov 
Granberg (1999) skriver att småbarnspedagogiken finns i omsorgssituationerna och 
att man som pedagog ska se till vardagens lärandemöjligheter. Författaren skriver 
också att stora barngrupper inte ska ses som något hinder utan man ska försöka se 
möjligheterna genom att se barngruppen som en tillgång och se det som en utmaning 
i det pedagogiska arbetet med små barn. Det kan vara svårt att gå ifrån och ägna sig 
helt åt ett barn men vid omsorgssituationerna får man möjlighet att fokusera på ett 
barn vid exempelvis blöjbyten, toalettbesök och på och avklädning. Vid 
matsituationer så ges barnen möjlighet att samtala även i stora barngrupper. Dessa 
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tillfällen är viktiga att tas tillvara på för att uppmärksamma de små barnen i 
förskolan, då Granberg (1999) anser att varje barn ska ha rätt att mötas med 
ögonkontakt och namn. Även Niss och Söderström (2006) skriver att 
vardagssituationer är ett bra tillfälle att i en små barns grupp arbeta med barnens 
språkutveckling.  Barnet utvecklar sitt språk i samspel med vuxna och andra barn. 
Barnet måste få känna att pedagogen är intresserad och har tid att lyssna. 

2.5 Lärandemiljö 
I Skolverket (2012) står det att miljön påverkar vilket lärande och utveckling som är 
möjligt. Den dagliga omsorgen med barnens behov ska lokalerna vara anpassade till 
och att det går att bedriva en varierande verksamhet för de barn som deltar i 
verksamheten. Barnen ska också få ta del av en varierande verksamhet som 
stimulerar barns utveckling och lärande, där utomhusvistelsen ska vara trygg och 
under säkra förhållanden. En aspekt för utveckling och lärande är att den fysiska 
miljön är säker, trygg, lämplig och tillgänglig för barn i olika åldrar. Lokalens 
utformning, storlek, material och miljö ska vara utformade så att det ska kunna 
bedrivas en bra pedagogiska verksamhet som ger möjlighet till lärande både enskilt 
och i grupp. 

Isbell (2012) belyser barns värld och vilka faktorer som har stor betydelse för deras 
utveckling. Runt barnen finns människor, upplevelser, föremål och den fysiska 
miljön. Den fysiska miljön ska anpassas efter barnens nivå utvecklingsmässigt och 
när barnet befinner sig i en sådan miljö och leker så kommunicerar och integrerar de 
med varandra. Förskolans lekmiljö skriver författaren om och att den innehåller både 
sociala och fysiska faktorer. Sociala faktorer är den möjlighet som ges till interaktion 
med andra barn och förskollärare och de fysiska faktorerna är material och rum som 
finns runt barnen. Dessa två faktorer är viktiga för barns utveckling och att de 
integrerar med varandra skriver Isbell (2012).  Granberg (2003) skriver att 
pedagogernas viktigaste uppgift när det gäller att utforma en lekstimulerande miljö 
för små barn utifrån lokalernas förutsättningar är att utgå från barngruppen. Även De 
Jong (2010) skriver om vikten av samspel med den fysiska miljön för barns lärande. 
Hon anser att samspel med och i den fysiska miljön lägger grunden för barns 
utveckling och lärande. Därför har aspekter som hur förskolan är uppbyggd, 
rummens storlek och den rumsliga strukturen på förskolans gård betydelse för hur 
barnen kan samspela med miljön och varandra. Historiskt sett har den fysiska miljön 
ändrats från dåtidens barnkrubbor där miljön skulle efterlikna hemmet till att senare 
anpassas efter behovet att mer efterlikna en ateljé eller verkstad med 
aktivitetsstationer, lekhallar och hemvister. 

Granberg (2003) skriver att den fysiska miljön ska utgå från barnens behov och 
uppmana små barn till lek. I Lpfö 98 (2010) står det att förskolan ska erbjuda en 
trygg miljö och som lockar till aktivitet och lek. Miljön ska vara anpassad efter stora 
och små grupper skriver Granberg (2003) där det ska finnas platser för avskildhet, 
vila och aktivitet för barnen. Lokalernas storlek skriver författaren att det saknar 
information om hur många barn och vuxna som får vistas i lokalen samtidigt. Även 
Karlsson(2008) skriver att förskolans miljö påverkar barnens lek i form av material, 
lokaler. Där även utemiljön ska räknas som förskoleverksamhetens pedagogiska miljö 
där barnen utvecklar lek och lärande. I Lpfö 98(2010) beskrivs att utomhusvistelsen 
ska vara en del av verksamheten som kan leda till lek både i naturmiljö eller planerad 
utomhusmiljö. Granberg(2003) beskriver utemiljön för små barn som en stor del i 
deras utveckling, då små barn utforskar terrängen och utvecklar sin grovmotorik.  
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2.6 Barngrupp 
Storleken på barngrupperna i förskolan har förändrats under årens lopp skriver 
Persson (2008). Under 1990- talet så började man minska kostnaderna för 
barnomsorgen och det ledde till att man minskade antalet personal och ökade antalet 
barn i gruppen. Barngrupperna fortsatte att öka i storlek och nådde en historisk hög 
nivå under 2000-talet. Man kunde också se att det skilde väldigt mycket i varje 
kommun på barngruppstorleken, det kunde variera mellan 10 – 22 barn . Att kvalité i 
förskola skulle vara kopplat till samspel mellan vuxna och barn skriver författaren. 
Personalens kompetens är en avgörande faktor för förskolans kvalité.  Persson 
(2008) fortsätter att skriva om de yttre ramarna som styr förskolans verksamhet som 
personaltäthet och barngruppernas storlek.  Inom dessa ramar så är det personalens 
förhållningsätt, kunnande och kompetens som är avgörande för hur de vill möjliggöra 
en fungerande och utvecklande verksamhet. Det arbetslag som lyckas kombinera 
barnfokuserande strategier med ett fungerande samspel skapar en lyhörd och 
fungerande barngrupp. För de allra minsta barnen så är barngruppens storlek det 
viktigaste yttre strukturella villkoret för att skapa en god kvalité i förskolan. 

Skolverket (2012) skriver om barngruppens storlek som kan variera från grupp till 
grupp och att det inte finns någon bestämd gruppstorlek som är optimal. Både en för 
stor gruppen och en för liten kan ha sina för och nackdelar. Det viktigaste är att 
barngruppens sammansättning och storlek tillgodoser både det enskilda barnet och 
gruppens behov.  Om en barngrupp blir för stor så kan det få vissa konsekvenser, 
samspelet mellan personal och barn kan påverkas och det kan bli svårt med alla 
relationer och det kan leda till otrygghet. En för liten barngrupp kan också leda till 
negativa konsekvenser en begränsning av samspel och lek som kan påverka barnens 
utveckling och lärande. Även Granberg (1999) skriver om stora barngrupper och att 
en ökad gruppstorlek för små barn har gjort att pedagogerna känner att man inte 
hinner med alla barn och känslan att inte räcka till uppstår då de känner att deras 
förmåga att tillgodose allas olika behov, förväntningar och krav är otillräcklig. 
Pedagogerna känner en frustration över att arbetsuppgifterna har blivit fler och mer 
krävande och att mycket tid går åt att hålla sig à jour med alla förändringar och 
omorganisationer i arbetet.  Långsamt utvidgas barngrupperna och kravet på 
innehållet i förskolorna har ökat skriver författaren. Verksamheten ska vara 
genomtänkt och dokumenterad. Då förskolan har drabbats av politiska och 
ekonomiska beslut, försvinner mycket tid från barngruppen och det blir bara svårare 
och svårare att tillgodose allas behov. 

Johansson (reviderad, 2011) skriver att personalen har fått större ansvar och det har 
lett till fler administrativa arbetsuppgifter samtidigt som barnantalet blivit allt fler i 
barngrupperna. De viktigaste målen i förskolan och som hållit i sedan 
barnstugeutredningens dagar är barns trygghet, sociala och individuella utveckling. 
Dessa mål har i dagens läge mött hinder i verksamheten och pedagogerna i denna 
studie som handlar om de yngsta barnens lärande ansåg att de hinder för arbetet är 
de yttre förutsättningarna som stora barngrupper, tidsbrist och brist på personal.  
Studien belyser också vad det ökade barnatalet gör med småbarnsverksamheten. De 
arbetsuppgifter som ingår i verksamheten för de yngsta barnen är svåra att skjuta 
upp. Viktigt att belysa här är när tiden inte räcker till och tiden upplevs som ett 
hinder. Kommunerna måste förstå att små barn är sårbara och de som drabbas mest 
av de ekonomiska begränsningarna. 
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3. Tidigare/ aktuell forskning 
I detta avsnitt kommer vi att gå igenom tidigare och aktuell forskning som rör 
kategorierna lärande, behov och lärandemiljö. Vi har även valt att presentera 
forskning gällande barngruppen i sig. Kategorin trygghet har vi inte tagit med här då 
vi har underlag för den i tidigare litteraturgenomgång. 

3.1 Lärande  
Sheridan, Pramling Samuelsson och Johansson (2009) skriver om barns tidiga 
lärande i en tvärsnittstudie. Syftet med studien är att vinna kunskap om vad som 
karaktäriserar förskolan som lärandemiljö genom att studera olika variationer av 
lärandemiljöer i samband med barns kunnande och erfarande inom 
innehållsområdena språk/kommunikation, matematik och samspel. För att få 
kunskap om barns lärande i förskolan har man observerat och analyserat barns 
kommunikativa, matematiska och sociala kompetenser. Dessa kompetenser har även 
relaterats till förskolans pedagogiska kvalitet. Studien har gjorts i Göteborg med 
omnejd med totalt 38 deltagande förskoleavdelningar, varav 21 är småbarnsgrupper 
(ett till tre år) och 17 syskongrupper (ett till fem år) med sammanlagt ca 230 barn i 
åldern ett till två år. De vuxna som deltagit i studien är 73 stycken förskollärare, 43 
stycken barnskötare och 4 personer med annan utbildning samt barnens föräldrar.  
Sheridan, Pramling Samuelsson och Johansson (2009) skriver att barns lärande är 
både socialt och kulturellt och att man inte kan särskilja barns kognitiva, sociala och 
emotionella lärande och utveckling. Dessa bildar en helhet i barnens agerande i 
omvärlden genom erfarande och kommunicerande. Grunden till barns lärande får de 
genom relationer och erfarenheter i den sociala praktik de befinner sig i.  

I tvärsnittstudien som Sheridan, Pramling Samuelsson och Johansson (2009)  gjorde 
använde de sig av enkäter. En till föräldrarna och en till pedagogerna. Enkäterna var 
ett sätt att få kunskap om vad pedagoger och föräldrar anser vara en bra förskola och 
vad som är viktigt för barnen att lära sig i förskolan. Av föräldraenkäten framkom att 
föräldrarna tycker att förskolan är bra om det är en trygg och lugn plats för barnen att 
lära sig på. Att barnen uppmuntras att prova nya saker, att barnen blir respekterade 
och uppmuntras och tillåts att uttrycka tankar och åsikter. Att förskolan kombinerar 
lek och lärande anses viktigt då både pedagogerna och föräldrarna i studien tycker att 
barnen lär genom lek.  Av pedagogenkäten framkom att pedagogerna tycker att det är 
viktigt att barnens lärande i förskolan handlar om att de både ska utvecklas som 
individer och socialt samtidigt som de skall stimuleras intellektuellt. Att barnen blir 
respekterade och lär sig respektera andra, ta hänsyn till andra, kunna leka med sina 
kompisar och lära sig olika saker är olika aspekter som nämns. Föräldrar och 
pedagoger var överens om att barnen lär sig leka med andra barn, att de utvecklar 
självständighet, självtillit och självförtroende, får kompetens att samarbeta, lär sig 
bemästra sin kropp och utvecklar sin språkliga och kommunikativa förmåga i 
förskolan. Pedagogerna fick rangordna vad de tyckte barnen lär sig i förskolan. Först 
kom öva samarbete, hänsynstagande och respekt för andra. Därefter kom 
utvecklingen av barnens språkliga och kommunikativa förmåga och på tredje plats 
kom barnens utveckling av självständighet, självtillit och självförtroende. 

3.2 Behov 
Johansson (2003) skriver i boken Möten för lärande som har samma syfte som 
kunskapsöversikten från 2011 som vi tidigare nämnt att omsorgssituationer är ett bra 
tillfälle för samspel mellan barnen och pedagogerna. Där är samtalet mellan barn och 
vuxen blir väsentligt. Forskaren skriver även att samtalet i vardagen är väldigt 
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betydelsefullt.  Det gäller för pedagogerna att ta tillvara på tillfällen och situationer 
under dagen där de tar initiativ till samtal med barnen eller uppmärksammar när 
barnen vill samtala. Vardagliga situationer eller omsorgssituationer beskrivs som bra 
tillfällen till samtal med det enskilda barnet.   

3.3  Lärandemiljö 
Björklid (2005) nämner olika aspekter kring förskolans miljö i en kunskapsöversikt. 
Syftet med kunskapsöversikt en var att dokumentera den fysiska miljöns betydelse 
för barns lärprocesser. Då lärande inte endast sker i en miljö utan i alla de miljöer 
barnen möter. Rapporten innehåller forskning om samspelet mellan barnets lärande 
och den fysiska miljön både inomhus och utomhus på förskolor och grundskolor. 
Lärande omfattar både det formella som det informella lärandet. Kunskapsöversikten 
förväntas ge en ökad förståelse för den fysiska miljöns betydelse för barns 
lärprocesser samt bidra till kunskap för olika yrkeskategorier såsom pedagoger, 
arkitekter och planerare med mera inom olika nivåer. Ytterligare ett syfte med denna 
kunskapsöversikt kan vara att bidra till att utveckla undervisning om samspelet 
mellan lärande och fysisk miljö bland annat lärarutbildning och arkitektutbildningar.  
Kunskapsöversikten behandlar forsknings- och vissa utvecklingsarbeten i huvudsak 
från Sverige men även från andra länder i Norden från omkring 1990-talet och 
framåt. Några slutsatser enligt Björklid (2005) är att lärandet sker hela tiden och på 
alla platser både i formella och informella lärandemiljöer. Den fysiska miljön skapar 
såväl förutsättningar och hinder för lärande. Om barnen inte upplever den fysiska 
miljön som tillgänglig, trygg och stimulerande så utforskar barnen inte den miljön, 
vilket kan hämma barnets utveckling både fysiskt, kognitivt och socialt. 
Bland annat skriver författaren att det är viktigt att skapa miljöer som stimulerar 
barnens lust att upptäcka och utforska för att verksamheten skall kunna bedrivas i 
riktning mot läroplanens mål. Miljön sänder ut budskap om vilken form av 
verksamhet som kan bedrivas och skall utformas så att barnens lärande underlättas, 
utmanas och stimuleras. Miljön får inte vara statisk utan skall vara föränderlig och 
följa barnens intressen. 

Persson(2008) skriver om vilken betydelse den fysiska miljön har för barns lärande i 
en forskningsöversikt. Han fick i uppdrag att göra denna forskningsöversikt med 
syftet att sammanställa forskning som rör yngre barns lärande i förskola, 
förskoleklass och fritidshem. Han redogör för forskning under tidsperioden 1990 – 
2007 och det är främst forskning om svensk förskola, förskoleklass och fritidshem 
som redovisas. Fokus ligger på barns lärande i förskola, förskoleklass och fritidshem 
och inte lärande i andra sociala sammanhang. Persson (2008) skriver att forskning 
från förskolan beskriver att det är alldeles för trånga lokaler och utrymme för barnen, 
lokalerna är ofta byggda efter ett mindre antal barn i barngruppen än det är idag. 
Detta kan leda till problem när man ska organisera verksamheten och gör att det blir 
svårt att arbeta på det vis man önskar. Han framhåller också forskning som säger att 
det är alldeles för hög ljudnivå och brist på platser för avskildhet och vila. Barnen 
behöver stora ytor där de kan ha grovmotoriks aktiviteter och röra sig. Även utomhus 
ska det finnas material som barnen kan använda.  

3.4 Barngrupp 
 I tvärsnittstudien med enkäterna som Sheridan, Pramling Samuelsson och 
Johansson (2009) gjorde som vi nämnt tidigare, så fick pedagogerna olika frågor 
rörande deras arbetstillfredsställelse. Tillfredställelsen varierade och en orsak till 
lägre tillfredställelse bland pedagogerna var de stora barngrupperna. Gruppstorleken 
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påverkar arbetsmiljön i förskolan. Pedagogerna anser att det är än viktigare med 
mindre barngrupper för de små barnen. De praktiska göromålen kring de små barnen 
ökar i en stor grupp och pedagogerna ansåg att det stjäl tid ifrån pedagogiska 
aktiviteter. 

Johansson (reviderad, 2011) har skrivit en kunskapsöversikt som är en revidering och 
komplettering av boken Möten för lärande: pedagogisk verksamhet för de yngsta 
barnen i förskolan från 2003.  Kunskapsöversikten bygger på en studie där syftet var 
att ge en bild över arbetet med yngre barn genom att studera verksamhetens innehåll 
och organisation, pedagogerna förhållningssätt och barnens erfarenheter. 
Undersökningen bestod av flera delar såsom enkäter, intervjuer och observationer. 
20 kommuner och 30 förskolor, med 105 pedagoger och 450 barn deltog. I 
kunskapsöversikten står att den mest ”lagom” eller ”lämpliga” 
gruppsammansättningen ska anpassas efter varje förskola och 
personaltäthet.  Tidigare forskning säger att det finns en rad faktorer som påverkar 
vilken storlek och personaltäthet som är lämplig i en viss grupp. Faktorerna är 
lokalernas storlek, personalens kompetens, barngruppens sammansättning både 
socialt, etniskt, köns - och åldersmässigt. Dessa samspelar med de strukturella 
faktorerna som gruppstorlek och personaltäthet. Låg personaltäthet och stora 
barngrupper har negativa effekter på de yngsta barnen i förskolan, då de yngsta 
barnen är beroende av stabila vuxenkontakter att knyta an till. Allt för många 
relationer för de yngsta barnen gör att det uppstår en stress som kan påverka deras 
inlärningsförmåga längre upp i åldrarna. Samspelet med vuxna försvåras för de 
yngsta barnen i för stora grupper och både deras språkutveckling och 
identitetsutveckling kan ta skada.  

4. Metod  
I metodavsnittet kommer vi att beskriva vilken forskningsstrategi vi valt till vår 
datainsamling. Avsnittet kommer även att innehålla hur vi gjorde vårt urval, 
genomförande och bearbetning av data.  Under detta avsnitt kommer vi även att 
beskriva analysmetod och etiska ställningstaganden. 

4.1 Kvalitativ forskning 

Vi valde att använda oss av kvalitativ metod i vår undersökning, i form av en enkät 
med öppna frågor för att få fördjupad kunskap om barns lärande i stora barngrupper. 
Denscombe (2012) skriver att kvalitativ data kan ha formen av skrivna ord så som 
öppna frågor i en frågeformulärsundersökning där svaren ges i text. Han skriver 
också om principer för kvalitativ dataanalys att alla slutsatser och analyser ska 
grundas på det data man samlat in. Bryman (2012) skriver att den kvalitativa 
metoden lägger fokus på idéer och tankar som deltagarna har kring ämnet. 

4.2 Enkät 

Vi valde enkät för att vi ville skapa oss en översikt över pedagogernas tankar om 
lärande i stora barngrupper och anser att denna metod är mest lämplig för att uppnå 
vårt syfte med arbetet. Enkät används när man vill nå ett stort antal respondenter, 
när man vill ha data med identiska frågor och när informationen är kortfattad skriver 
Denscombe (2012). Stukat (2005) skriver att en enkät ger möjlighet att ge större kraft 
till resultatet genom att nå en större grupp människor. I vår enkät så har vi så kallade 
öppna frågor som Stukat (2005) skriver om, som är ett ostrukturerat frågeformulär 
där den tillfrågade skriver och formulerar sina svar skriftligt. Denscombe (2012) 
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skriver att öppna frågor också har nackdelar, det ställer stora krav på 
respondenternas sida när det gäller ansträngning och tid.  
 
Vi utformade en enkel enkät med få och tydliga frågor (se bilaga 1). På enkäten skrev 
vi en kort informationstext om varför vi ville ha pedagogernas hjälp. Enkäten 
innehöll sex frågor som besvarar våra frågeställningar och som inte är så 
tidskrävande för pedagogerna.  

4.3 Urval och genomförande 
Vi valde att lämna ut 50 stycken enkäter på fem förskolor där barnantalet är högt. Vi 
valde endast fem för att vi inte hade möjlighet att ha med alla kommunens förskolor i 
vår studie. Enligt Stukát (2005) så gör man en urvalsundersökning då man väljer en 
del av gruppen att undersöka. Vi hade inte tid och möjlighet att låta alla pedagoger i 
kommunen delta därför får dessa pedagoger på de valda förskolorna representera en 
helhet. Enkäten vänder sig till pedagogerna på dessa förskolor då det är dem som har 
erfarenheter och kunskaper om hur verksamheten ser ut. Vi tog först kontakt med 
cheferna på respektive förskolor innan vi lämnade ut enkäterna. Enkäterna lämnades 
ut på förskolorna och lades i personalrummet så pedagogerna kunde fylla i dem i lugn 
och ro när tillfälle gavs. Vi hade ett sista svars datum och den dagen så hämtade vi in 
alla enkäterna. Vi fick in 25 besvarade enkäter av de 50 vi lämnade ut på förskolorna.  

4.4 Databearbetning och analysmetod 
Efter att vi samlat in enkäterna så satte vi oss att läsa alla de svar vi fått för att bli 
förtrogna med svaren. Enligt Denscombe (2009) kan man påbörja 
tolkningsprocessen efter att man blivit förtrogen med datan. Vi kategoriserade och 
analyserade svaren. Svaren sammanställde vi i löpande text under kategorierna 
positiv och negativ betydelse för lärande, trygghet, behov och lärandemiljö.  

4.5 Reliabilitet och validitet 
Vår studie har gjorts med en enkät där pedagogerna fick öppna frågor att svara på 
med deras egna tankar. Data vi fick in är därför begränsad till vår studie och kan inte 
generaliseras eller antas att det är så på alla förskolor. Stukát (2005) skriver att 
reliabilitet innebär hur bra mätinstrumentet är på att mäta. Det finns även flera 
felkällor som kan spela roll för svaren vi fick. Pedagogen kan ha varit stressad, trött 
eller på dåligt humör. Andra pedagoger kanske satt och pratade om frågorna och 
indirekt påverkat svaren. De kan ha läst fel eller uppfattat frågan på annat sätt som 
påverkar svaret. 

Stukát (2005) skriver att validitet handlar om hur bra mätinstrumentet mäter det vi 
faktiskt vill mäta. Vi försöker uppnå validitet genom att frågorna i enkäten är 
genomtänkta och utformade att svara på våra frågeställningar i denna studie. Vi ser 
ett direkt samband mellan enkätfrågorna och frågeställningarna. 

4.6 Etiska ställningstaganden 
Innan vi lämnade ut enkäten till pedagogerna så gick vi igenom de forskningsetiska 
principerna för att kunna ta hänsyn till dessa. 
Enligt Vetenskapsrådet (2011) så ska man ta hänsyn till olika krav som rör de som 
berörs av forskningen. Det finns fyra olika forskningsetiska krav som måste följas. 
 
Informationskravet handlar om att man ska informera deltagarna, informationen 
som ska ges är vilken deras uppgift är i arbetet och deras villkor enligt 
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Vetenskapsrådet (2011). Deltagarna ska också informeras att det är frivilligt att delta 
och att de har rätt att avbryta sin medverkan enligt Vetenskapsrådet. I vår enkät 
skrev vi ett missivbrev med förhandsinformation för deltagarna där vi informerade 
om undersökningens syfte och att det är frivilligt att delta. 
 
Samtyckeskravet betyder att deltagarna ska ge sitt samtycke innan de deltar enligt 
Vetenskapsrådet (2011).  Vi informerade förskolecheferna på de berörda förskolorna 
om vår forskning och dess syfte, vi väntade på deras samtycke innan vi lämnade ut 
enkäten. Pedagogerna har också själva rätten att välja om de vill delta. 
 
Konfidentialitetskravet beskriver att namn på medverkande och förskolor inte ska 
nämnas om inte tillstånd ges enligt Vetenskapsrådet (2011).  Vi kommer inte att 
nämna varken förskola eller deltagarnas namn, enkäten är helt anonym. 
 
Nyttjandekravet är det sista av de fyra krav som måste följas vid skrivning av en 
forskningsrapport, kravet betyder enligt Vetenskapsrådet (2011) att alla uppgifter 
som är insamlad bara får användas i forskningens syfte. Endast vi kommer att läsa 
enkätsvaren men den slutliga rapporten kommer att kunna läsas av andra. 

5. Resultat 

I detta avsnitt så kommer vi att redovisa vårt resultat som vi fått av enkät svaren. Vi 
har valt att sammanställa svaren utifrån enkät frågorna (se bilaga 1).  Namnen på 
pedagogerna är påhittade då vi hade en helt anonym enkät där pedagogerna inte 
fyllde i någon bakgrundsinformation om dem själva. Namnen används bara för att 
visa att det är olika personer som svarat. 

5.1 Positiv betydelse för lärande 
Majoriteten av pedagogerna anser att en positiv betydelse för barns lärande är 
samlärande.  

De lär av varandra, ser hur de andra gör. Härmar varandra i både rörelse och 
tal. Många kamrater att välja på att vara med.           

Stina 

Flertalet pedagoger nämner även en annan positiv betydelse som är att barnen har 
många kamrater och en av dem svarar att det finns möjligheter att organisera 
smågrupper i olika kombinationer. Ett annat svar från en pedagog är att barnen blir 
mer självständiga i stora barngrupper och tar för sig mer. 

I motsats till de flesta pedagoger så svarar några av dem blankt nej på frågan om de 
ser någon positiv påverkan på små barns lärande i stora barngrupper och en annan 
pedagog anser: 

Nej tyvärr inte. Det är svårt för alla barn att bli sedda. Det blir en ”djungelns 
lag” ta plats så syns du. Svårt att se alla barns olika behov, svårt för alla barn 
att få tiden och utrymmet vid t.ex. samtal 

Karin 
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5.2 Negativ betydelse på lärande 
Tre av pedagogerna som svarat på enkäten påpekar att det är svårt att hinna med alla 
barn och två andra pedagoger skriver att det inte är möjligt att se alla barnen i för 
stora barngrupper. Ytterligare en av pedagogerna svarar att barnet inte är mottagligt 
för lärande om anknytning till pedagog fattas. 

Att inte ha möjlighet att ”se” och hjälpa varje enskilt barn. Att möta barnet 
där det står just nu (svårt att hinna med alla). Närheten fattas. Tiden fattas. 
Alla får väldigt lite uppmärksamhet. Otrygghet. 

Maja 

Tre stycken pedagoger nämner att ljudnivån blir hög och att det är en negativ 
betydelse för barnens lärande. En annan pedagog skriver att enskilda samtal med 
barnen inte hinns med i stora barngrupper. En annan negativ betydelse enligt två 
pedagoger är att det blir svårt för de små barnen att kunna ta plats.  

För många intryck, för få vuxna, finns ej möjlighet för lärande i små grupper, 
högre ljudnivå i stora barngrupper, många som vill prata. Det enskilda 
samtalet med barn som kan ge så mycket finns inte. Svårare att hävda sig, 
skapa en bra självkänsla. Normer och värden är A och O, vet ej hur man ska 
arbete med detta i stora grupper mycket negativt. 

Elsa 

En pedagog undrar hur barnen gör för att få pedagogens uppmärksamhet, genom 
gråt eller utåtagerande beteende? Två andra pedagoger skriver att det blir mycket 
konflikter mellan barnen och konflikter om leksaker, material och utrymme. En 
pedagog tycker att vid gruppindelning blir den ¨lilla¨ gruppen ändå för stor om det är 
många barn i barngruppen. En annan pedagog anser att det är svårt att hinna stödja 
barnen i deras lärande och utveckling. 

Deras intressen är svåra att tillgodose. Blir mest ¨barnpassning¨ 

Sara 

Andra faktorer som kan ha negativ påverkan på lärande som pedagogerna har svarar 
är att barnen får för lite uppmärksamhet, att barn i behov av stöd utan resurs inte blir 
sedda på rätt sätt, att det är svårt med platser för lugn och ro och att det är risk att 
tysta barn hamnar i skymundan då andra barn tar plats. 

5.3 Trygghet 
En pedagog tycker att säkerheten på förskolan kan vara av betydelse för barns 
trygghet, han/hon menar att det är svårt att förebygga olyckor och att barn hinner 
göra varandra illa i onödan i en stor barngrupp. Många pedagoger anser att det är 
svårt att hinna med alla barn och en av dem skriver att gråt sprider sig och det finns 
inte lika många som kan trösta. Två andra pedagoger nämner att det är svårt för 
barnen att bli sedda, hörda och bekräftade. 

Integriteten blir svår att befrämja. Man blir ofta ett nummer och inte ett 
namn. Pedagogerna räknar och räknar……. 

Olivia 
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Flera av pedagogerna anser att det är svårt för barnen att skapa djupare relationer till 
pedagogerna och en av dem nämner att för många vuxna och för många barn kan 
leda till otrygghet för barnet. Ytterligare en pedagog tycker att det blir många 
personer för barnen att knyta an till. 

Ingen människa (vuxen eller barn) kan ha för många relationer och 
anknytningen är basen för allt lärande       

Sonja 

En av pedagogerna skriver att en stor barngrupp ger fler konflikter som kan leda till 
otrygghet och två av dem känner att det är svårt att trösta, ibland finns inte 
tillräckligt med knän för de ledsna eller trötta barnen.  Det framkommer av ett annat 
svar att barnen får mindre vuxentid. 

Det skiljer sig ju från barn till barn. Har man en stabil grundtrygghet så 
underlättar det givetvis. Det gäller att som pedagog se till att varje barn 
sedda, hörda och bekräftade. Klara vi inte av det behöver vi titta på vad beror 
det på. Oss pedagoger eller stora barngrupper? 

Marit 

5.4 Behov 
Alla pedagoger som svarar på enkäten skriver att det är svårt att tillgodose alla 
barnens behov i stora barngrupper. 

Hur ska vi på tre personer, se 22 barns behov. ALLA behov som måste göras 
hör vi och ser vi t.ex. blöjor, mat m.m. Bort med de stora barngrupperna! 

Moa 

Medan tre av pedagogerna skriver att det är svårt att tillgodose de tysta barnens 
behov, då det blir de barn som hörs och syns mest som får hjälp och uppmärksamhet. 
Två stycken av pedagogerna nämner att tiden varje enskilt barn får av pedagogerna 
under dagen inte blir den högsta önskvärda. De tycker också att det kan innebära 
lång väntan för barnet och att inte alltid bli sedd när det behövs. 

Barnen och deras önskemål får i hög grad ”vänta” då det alltid är någon 
annan före. Det är lätt att det ”glöms” bort. Lugn och ro är en brist på 
förskolan. Tid också. Vår tillvara styrs i väldig hög grad av rutiner, möten, 
tvätt, städ och vård. 

Inger 

En annan pedagog nämner att det även kan vara svårt att tillgodose barnens behov 
både i små och för stora barngrupper. Pedagogen skriver att en lagom grupp vore 
optimalt. En annan pedagog tycker så här: 

De får absolut inte sina behov tillfredställda!!  Om du är självgående och 
fixar ”dagen” då klarar du dig, men alla andra ”suck” lider. 

Louise 
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5.5 Lärandemiljö 
En av pedagogerna anser att det inte påverkar lärandemiljön med stora barngrupper. 
I motsats så har vi en annan pedagog som tycker att det påverkar, då många barn ska 
samsas om samma utrymme. Ytterligare en annan pedagog skriver så här: 

Kan vara så. Goda pedagoger funderar alltid på vad som behövs för att en 
god lärandemiljö ska finnas. Vad behövs och hur ska detta uppnås. Fixar 
material och utrymmen t.ex. på lärandemiljödagar, då vi ser över miljön 
utifrån barngrupp och styrdokument (LVP, Läroplan) 

Lina 

En pedagog skriver att lärandemiljön kan vara god men hinner pedagogerna vara 
där? Några av pedagogerna anser att det är svårt att hinna med att organisera miljön 
och underhålla den. En annan pedagog tycker att i mindre barngrupper finns det mer 
tid till att förberedda aktiviteter och skapa en god lärandemiljö. Flera pedagoger 
anser att lekutrymmet blir mindre i stora barngrupper och att det är många barn som 
ska samsas på samma yta. De anser också att man får göra det bästa av de 
förutsättningar man har och organisera och planera verksamheten noga. De menar 
också att det är viktigt att dela upp barngruppen där några går till skogen, några går 
till lekhallen och några är kvar på avdelningen. En annan pedagog nämner att större 
lokaler känns som ett behov då man diskuterar barn lärmiljö. En annan pedagog 
skriver att om pedagogerna är utspridda i varje rum så kan barnen få möjlighet att 
välja miljö, men i praktiken så fungerar det inte med så stora barngrupper. 

Miljön både inne och ute ska ju anpassas för alla barn, kön, ålder, intressen, 
det är klart att det är svårare att tillfredställa 40 barns behov än 20. Lugn 
och ro tillfällen till lärande blir mer sällan i stora barngrupper. 

Johanna 

6. Resultatanalys och Diskussion 
I detta avsnitt så kommer vi att diskutera vårt val av metod i vår studie. Vi kommer 
även analysera och diskutera vårt resultat samt koppla det till litteratur och tidigare 
forskning. I slutet av detta kapitel skriver vi en slutsats kopplat till nya 
forskningsfrågor. 

6.1 Metoddiskussion 
Vi fick in 25 svar av 50 och därför anser vi att vi borde haft en bättre struktur vid 
utlämnandet av enkäten till förskolorna, för då kanske vi hade fått in fler svar. På 
några förskolor så fick vi en kontaktperson som blev ansvarig att lämna ut enkäten till 
de andra pedagogerna och där fick vi bättre svarsantal än på förskolorna där enkäten 
bara las i personalrummet. Vi anser att vi personligen skulle ha gått och lämnat ut 
enkäten på varje avdelning för att presentera vår studie och oss bättre.  

Vi är nöjda med valet av enkät som metod. Tanken från början var att vi skulle ha 
intervjuer men vid utformandet av frågeställningarna så tyckte vi att intervjuer skulle 
vara mer tidskrävande och vi tror att svaren från pedagogerna blir mer deras egna 
med enkäten. Vid intervju finns det risk att vi får de svar pedagogerna antar att vi vill 
ha. Vi tror också att vi som intervjuare skulle ha svårt att vara objektiva och inte lägga 
in några värderingar under intervjun.  
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När pedagogerna får sitta ensamma i lugn och ro tror vi att deras svar blir tydligare 
och bättre genomtänkta. Det blir svårare om man sitter ansikte mot ansikte mot 
någon, då kan man känna sig utsatt och inte våga säga vad man tycker. Deltagarna 
blir mer anonyma i en enkät och vi hoppas därför att deras svar stämmer överens 
med hur de verkligen tycker och känner. 

Vi anser att pedagogerna har mer möjlighet att fylla i en enkät än att få tid till en 
intervju. Intervju tiden måste stämma för båda parter, tar tid från barngruppen och 
pedagogen kan känna sig stressad och ge ofullkomliga svar.    

Så här i efterhand anser vi att vi skulle definierat begreppen i våra frågor mer tydligt. 
Då pedagogerna i vissa fall har frågat vad vi menar med exempelvis stora 
barngrupper, deras svar hade kanske blivit mer utförligt om de förstått vad vi menade 
med stora barngrupper.  

6.2 Resultatanalys 
Under detta avsnitt kommer vi att analysera vårt resultat som vi skrivit ovan.  Vi 
använder oss av kategorierna lärande, trygghet, behov och lärandemiljö i analysen. 
Vårt resultat analyseras gentemot litteratur tagen från både litteraturgenomgången 
och tidigare/aktuell forskning. 

6.2.1 Lärande 
Vårt resultat visar att flertalet av pedagogerna nämnde samlärande som en positiv 
betydelse för barns lärande, de anser att de yngre barnen lär av de äldre. Detta 
stämmer överens med vad Williams (2006) skriver om Vygotskijs begrepp zonen om 
den proximala utvecklingen. Zonen handlar om barns samlärande, där barnen lär sig 
av den som har mer efterenhet inom lärandeområdet. Författaren anser att små barn 
imiterar och lär sig av de äldre kamraterna precis som pedagogerna skrev.  I motsats 
till detta skriver Persson (2008) om de yngsta barnens samlärande där forskaren 
Gunvor Løkken anser att små barn utvecklas bästa i grupper med jämnåriga barn. En 
annan positiv påverkan som pedagogerna skrev är att barnen har många kamrater, i 
en stor grupp så har de många att leka med under dagen. Sheridan, Pramling 
Samuelsson och Johansson (2009) skriver att barns lärande är socialt och att 
grunden till deras lärande får dem genom relationer och erfarenheter som dem möter 
i den sociala praktik de befinner sig i. En pedagog skrev att det finns möjligheter att 
dela in barnen i smågrupper i olika kombinationer som en positiv egenskap i arbetet 
med stora barngrupper. Granberg (1999) skriver att stora barngrupper inte ska ses 
som något hinder utan att man ska se barngruppen som en tillgång till barns lärande. 

När det gäller negativ betydelse för barns lärande är fem pedagoger överens om att 
det är svårt att hinna med alla barn och att se alla barn i stora barngrupper. Med en 
ökad gruppstorlek skriver Granberg (1999) att pedagogerna känner att dem har svårt 
att hinna med alla barn och har en känsla av att inte räcka till. Ljudnivån som bildas i 
och med allt för stora barngrupper blir ett problem för lärande skrev tre av 
pedagogerna och att det är svårt att hitta platser för lugn och ro om det behövs. Detta 
skriver Persson (2008) om i sin forskningsöversikt, där framställer han att det finns 
forskning på att det är alldeles för hög ljudnivå i förskolan och brist på platser för 
avskildhet.  Enskilda samtal med barnen är svåra att hinna med i för stora 
barngrupper skriver en av pedagogerna och enligt Johansson (2003) gäller det för 
pedagogerna att under dagen ta initiativ till samtal med barnen och uppmärksamma 
när barnen vill samtala. Författaren nämner vardagliga situationer eller 
omsorgssituationer som bra tillfällen till samtal med det enskilda barnet. Att hinna 
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stödja barnen i deras lärande och utveckling upplever en pedagog vara svårt med för 
många barn i gruppen och annan pedagog svarade att barnens intressen är svåra att 
tillgodose trots att det står i Lpfö 98 (2010) att verksamheten ska stimulera barnens 
utveckling och lärande och ska utgå från barnens intressen och behov. Tidsbrist 
ansåg flera av pedagogerna vara en negativ faktor av stora barngrupper och svårt att 
hinna se alla barn. Detta anser också Johansson (reviderad, 2011) som skriver om de 
yttre förutsättningarna som brist på personal, tidsbrist och barnantal som faktorer i 
hinder med arbetet med barnen. 

6.2.2 Trygghet 

Att skapa trygghet för barnen upplever en pedagog vara svårt i en för stor barngrupp 
och att kunna garantera säkerheten för barnen och förbygga olyckor, detta kopplas 
till Lpfö 98 (2010)  där det står att förskolan ska erbjuda barnen en trygg omsorg. Ett 
annat problem som flera av pedagogerna svarade om trygghet i stora barngrupper är 
att det blir svårt med anknytningen för barnen. Här anser Niss och Söderström 
(2006)  att när barnet börjar förskolan så är det viktigt att barnet får en pedagog att 
knyta an till, där anknytningen och relationen till pedagogen är viktiga för barnets 
trygghetskänsla. Även Niss (2009) belyser att relationer mellan barn och vuxna är en 
förutsättning för att barnen ska känna sig trygga, och i Skolverket (2012) står det att i 
en stor barngrupp kan samspelet mellan barn och personal påverkas och det kan bli 
svårt med alla relationer och det kan leda till otrygghet. Barnens trygghet påverkas 
också av att det är svårt att trösta de ledsna och trötta barnen, då det inte finns 
tillräckligt med knän anser två av pedagogerna.  Heinemann (2012) skriver att 
trygghet och vuxenrelationer är viktiga för små barn. Därför behöver de små barnen 
vistas i mindre barngrupper så dem har möjlighet att få vuxenstöd tröst och närhet. 
Även Granberg (2003) skriver att små barngrupper är att föredra för de yngsta 
barnen där de kan ha nära kontakt med pedagogerna. En pedagog skrev att med 
större barngrupper så får barnen mindre vuxentid.  

6.2.3 Behov  
Alla pedagoger som svarade på enkäten skrev att det kan vara svårt att tillgodose 
barnens behov. Där Granberg (2003) skriver att om man skulle ha tre rubriker över 
barns behov så skulle de vara omvårdnad, kärlek och stimulans. Till omvårdnad hör 
fysiska behov, till kärlek räknas samtal, uppmärksamhet, empati och omtanke och till 
stimulans räknas alla aktiviteter och utmaningar de får ifrån verksamheten. Det kan 
vara lika svårt att tillgodose barnens behov i en stor grupp som i en liten grupp 
belyser en av pedagogerna och i Skolverket (2012) kan man läsa att både stor och 
liten grupp kan ha sina för- och nackdelar. I en för stor grupp kan det bli för många 
relationer som kan leda till otrygghet. I en för liten grupp kan samspelet begränsas. 
Det viktigaste är att gruppens sammansättnig tillgodoser både det enskilda barnet 
och gruppens behov. Barnens önskemål får ofta vänta då pedagogernas tillvaro styrs 
av rutiner, möten, tvätt, städ och vård belyser en pedagog. Granberg (1999) skriver 
att då gruppstorleken har ökat för små barn och kravet på innehållet har ökat 
försvinner mycket tid från barngruppen för pedagogerna och det blir svårare och 
svårare att tillgodose alla barnens behov. Författaren skriver även att det kan vara 
svårt att gå ifrån och ägna sig helt åt ett enskilt barn men att som pedagog tänka på 
att ta tillvara på omsorgssituationerna där man har möjlighet att fokusera på det 
enskilda barnet.  

6.2.4 Lärandemiljö 
Lärandemiljön i förskolan påverkas med för stora barngrupper och att det är många 
barn som ska samsas om samma utrymme svarade en pedagog på frågan om de kan 
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se någon påverkan på möjligheten att skapa goda lärandemiljöer med stora 
barngrupper. Där Pia Björklids rapport som Persson(2008)skriver om beskriver att 
det finns forskning som handlar om att det på många förskolor är för trånga lokaler 
och för lite utrymme för alla barn. På grund av brist på utrymme blir det svårt att 
arbeta som man vill. En pedagog svarade att goda pedagoger funderar på vad som 
behövs för att en god lärandemiljö ska finnas, vad behövs och hur ska detta uppnås? 
Fixar till material och utrymmen på lärandemiljödagar, då vi ser över miljön utifrån 
barngrupp och styrdokument. I Lpfö 98 (2010) står det att förskolan ska erbjuda en 
trygg miljö som lockar till aktivitet och lek och Granberg (2003) menar att 
pedagogernas viktigaste uppgift i utformningen av en stimulerad miljö är att utgå 
ifrån barngruppens behov och intressen.  

6.3 Resultatdiskussion 
I detta avsnitt kommer vi att lyfta upp delar ur vår resultatanalys och diskutera. Vi 
har valt att diskutera kategorierna lärande, trygghet och lärandemiljö samt att 
diskutera kring avsnittet om barngruppen ifrån litteraturgenomgången. Kategorin 
behov diskuteras inte som en rubrik utan finns nämnd i diskussionen kring 
barngruppen. Vi kopplar ihop resultat, analys och litteraturgenomgången med våra 
egna tankar och funderingar. 

6.3.1 Barngrupp 

Enkätundersökningen har gett oss svar på vårt syfte och forskningsfrågor, 
pedagogernas resonemang kring stora barngrupper och vilken betydelse de stora 
barngrupperna har för barns lärande. Vi har lagt märke till att resultatet i vår 
undersökning visar att faktorerna trygghet, behov och miljö som hör ihop med barns 
lärande är viktiga grundstenar och som det står i Lpfö 98 (2010) ska verksamheten 
präglas av en helhetssyn på barnet och dess behov där lärande och omsorg blir en 
helhet.  Även i Skolverket (2012) kan du läsa att den pedagogiska verksamheten skall 
utgå ifrån barnens välbefinnande, trygghet och utveckling. Vi reagerar på att alla 
pedagoger i vår undersökning anser att det är svårt att tillgodose alla barns behov i 
stora barngrupper. Här vill vi lyfta fram Granberg (1999) som skriver att en ökad 
gruppstorlek för små barn har gjort att pedagogerna känner att de inte hinner med 
alla barn och de har känslan av att inte räcka till. Kravet på verksamheten ökar, den 
skall vara genomtänkt och dokumenterad. Många ekonomiska och politiska beslut 
har gjort att mycket tid försvinner ifrån barngruppen och att det bara blir svårare och 
svårare att tillgodose alla barns behov. Vi förstår att i en stor barngrupp så tar 
omsorgen en stor del av tiden, bara blöjbyte på alla barn tar tid. Granberg (1999) 
skriver att man som pedagog skall ta tillvara på alla omsorgssituationer såsom 
blöjbyte, toalettbesök, påklädning mm för att kunna ge det enskilda barnet 
uppmärksamhet. Men hur bra blir den uppmärksamheten om det står 16 stycken 
barn som väntar på att få sin blöja bytt innan alla skall kläs på inför utgång undrar vi?  

Säkerheten på förskolan i en stor barngrupp är svårt att garantera var det en pedagog 
som svarade, att barnen hinner göra illa varandra och att det är svårt att förebygga 
olyckor. Enligt Lpfö 98 (2010) så ska förskolan erbjuda en trygg omsorg. Vi vill här 
betona vikten av en trygg omsorg, det är inte godtagbart anser vi att inte kunna 
garantera säkerheten då måste man se över verksamhetens rutiner och ta kontakt 
med sin chef. Föräldrarna lämnar över det värdefullaste de har till oss pedagoger och 
om vi då inte kan garantera säkerheten för barnen måste någon reagera, om 
barngruppen är stor så får man kanske göra omprioriteringar i verksamheten för att 
det ska bli så tryggt som möjligt. 
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Något som framkom av pedagogernas svar är att i stora barngrupper blir det mycket 
konflikter mellan barnen. Konflikterna kan röra leksaker, utrymme och 
uppmärksamhet. Det framkom även att de barn som hörs är dem som syns och de 
tysta barnen hamnar i bakgrunden. Detta var något vi inte ens hade tänkt på och vi 
tror att med mindre barngrupper så skulle många av dessa konflikter elimineras, 
barnen skulle få större utrymme och barnen skulle få mer uppmärksamhet som skulle 
leda till tryggare tillvaro på förskolan.  

6.3.2 Trygghet 

Pedagogerna som deltagit i vår undersökning nämner att det är svårt att hinna trösta 
barnen och att det ibland inte finns tillräckligt med knän för de barn som behöver få 
sitta en stund och tanka närhet eller få tröst. Någon skrev även att barnen ofta får 
vänta på sin tur eller vänta på att få sitt önskemål uppfyllt. I många fall hinner 
pedagogerna till och med glömma bort vad barnet ville. Granberg (2003)skriver att 
små barn behöver närvarande pedagoger, närhet, trygghet och intimitet. För små 
barn handlar trygghet om att deras behov tillfredställs och den fysiska - och psykiska 
omsorgen. Även Heinemann (2012) skriver hur viktigt det är för de små barnen att de 
får vuxenstöd och närhet. Små barn lär och utforskar på annat sätt än äldre barn och 
att den trygga relationen till pedagogen är det viktigaste. Något vi därför 
uppmärksammat är att de små barnen behöver få mycket tid av den vuxne i 
verksamheten för att lära och utvecklas och med en känsla av trygghet för att 
möjliggöra dessa. Tyvärr blir de stora barngrupperna och det låga antalet pedagoger 
något som försvårar för pedagogerna då de skulle behöva vara flera i arbetslaget i 
stora barngrupper för att möta behovet. 

Flera av pedagogerna nämnde i enkäten att det är svårt för barnen att skapa djupare 
relationer till pedagogerna och som Niss och Söderström (2006) betonar är det 
viktigt för det lilla barnet att få en pedagog att knyta an till när han/hon börjar på 
förskolan. Relationen till pedagogen som skapas vid anknytningen är grunden för 
barnets trygghetskänsla. Därför krävs det att pedagogen har förmågan att tillgodose 
barnets behov och att pedagogen har tid i mötet med barnet.  Med detta i tanken 
undrar vi hur pedagogerna och snart vi själva ska kunna finnas där för alla små barn, 
så att alla får tröst när de behöver, får känna närhet och stöd i leken eller hur ska vi 
hinna knyta an till alla barn på ett bra sätt? Om forskning betonar vikten av att små 
barn inte klarar av för många relationer och att det är viktigt att få knyta an och skapa 
en djup relation till en pedagog varför ökar då barngrupperna för de små barnen som 
gör att vuxentiden de får bara minskar? 

6.3.3 Lärande  

Med facit i hand kan vi se att resultatet från enkätsvaren inte alls visade på många 
exempel på positiv betydelse på barnens lärande. De svar vi fick på den frågan 
handlade mest om samlärande och vi anser att om det är det enda positiva lärandet i 
stora barngrupper så väger det negativa över. För negativ påverkan fick vi mer 
exempel på och ett svar var att barnet inte är mottagligt för lärande om anknytning 
till pedagog fattas. Vi tycker att det betonar det vi redan nämnt om hur viktigt det är 
att barnet får en bra anknytning till en pedagog. Några svar reagerade vi extra starkt 
på, bland annat ett svar där pedagogen skriver att barnens behov absolut inte 
tillfredställs och om man är självgående ¨klarar man dagen¨ medan de andra barnen 
som inte är självgående lider! Det skrämmer oss lite att en pedagog i verksamheten 
skriver att barnen lider i stora barngrupper även om det är hennes/hans åsikt. Det får 
oss att fundera över hur det skulle bli om barngrupperna ökar ännu mer. 
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6.3.4 Lärandemiljö 

Pedagogerna i vår undersökning hade alla funderat över vad stora barngrupper har 
för betydelse för möjligheten att skapa goda lärandemiljöer. Flera pedagoger skrev att 
det är många barn som ska samsas om samma utrymme och att lekutrymmet blir 
begränsat. Miljön på förskolan ska enligt Lpfö 98 (2010) vara anpassad efter barnens 
ålder och dagsrytm och locka till lek och aktivitet. Under vår VFU har vi fått se olika 
miljöer och sett att barnens utrymme är begränsat. Barngrupperna är stora och 
lokalerna är små och inte alls anpassade efter barngruppernas storlek. Miljön 
begränsar barnen och bara det faktum att det blir trångt och rörigt när alla ska klä på 
sig samtidigt visar att lokalerna är för små. Vi har även sett att rummen begränsar 
barnens möjligheter att få leka vad de vill då rummen ofta är utformade efter ett visst 
antal barn exempelvis kan bara fyra barn sitta runt legobordet samtidigt. Här skriver 
Persson (2008)  att forskning om förskolan säger att lokalerna är alldeles för trånga 
och ger begränsat utrymme för barnen, då lokalerna ofta är byggda efter mindre antal 
barn i gruppen.  

Vi tycker att det blir svårt att organisera verksamheten när miljön begränsar 
möjligheterna och många barn som vill ha uppmärksamhet. Att känna att miljön 
begränsar för hur man vill arbeta med den pedagogiska verksamheten för de yngsta 
barnen tycker vi är stressande då man vill skapa en stimulerande miljö som ska 
aktivera barnen till lärande och utveckling. Då barnen spenderar stor del av sin vakna 
tid på förskolan så anser vi att de bästa förutsättningarna ska kunna ges. Något som 
också framkom av enkätsvaren var att lugna tillfällen blir svårare att skapa i stora 
barngrupper. Vi anser att barnen måste kunna erbjudas ett ställe där de kan gå undan 
för att vila och det är upp till oss pedagoger att se till att dessa tillfällen möjliggörs. 
Vilket vi kan koppla till Granberg (2003) som anser att det måste finnas platser för 
avskildhet, aktiviteter och vila för barnen. Några pedagoger ansåg att det är svårt att 
organisera miljön och underhålla den när barngrupperna är stora och en annan 
belyste att med en mindre barngrupp så är det lättare att förberedda aktiviteter och 
skapa en god lärandemiljö. I Skolverket (2012) så står det att miljön ska vara säker, 
trygg och lämplig för att lärande och utveckling ska kunna ske. För att få till en bra 
pedagogisk verksamhet som ger möjlighet till lärande både enskilt och i grupp, är 
lokalens utformning, material och storlek en förutsättning för att det ska kunna ske.  

Flera av pedagogerna ansåg i vår enkät att det gäller att planera verksamheten noga 
och göra det bästa av de förutsättningar som finns. De skrev att de brukar dela upp 
barngruppen i små grupper där några går till skogen, några till lekhallen och några är 
kvar på avdelningen för att ge barnen bästa möjliga förutsättning till lärande. Vi 
anser att miljön är en huvudaspekt för att verksamheten ska fungera med en stor 
barngrupp och att det är viktigt att vi pedagoger anpassar de befintliga lokalerna så 
gott det går till verksamheten. Verksamheten måste gå vidare oavsett storlek på 
barngruppen. Skolverket (2005) skriver om de yttre ramarna som styr förskolans 
verksamhet som är barngruppens storlek och personaltäthet. Inom dessa ramar så är 
det personalens kompetens, kunnande och förhållningsätt som avgör och skapar en 
fungerande barngrupp. Vi som framtida pedagoger vill komma in i ett arbetslag med 
ett positivt förhållningsätt och som ser möjligheter och inte bara hinder. Det gäller att 
se möjligheterna med barngruppen vi har och se lokalernas tillgångar för att skapa en 
bra verksamhet. Vi kan inte göra någonting åt de yttre ramarna som vi inte 
bestämmer över, men vi kan se lokalernas möjligheter och skapa tillräckligt bra 
förutsättningar för barnen att utvecklas och lära. Ett av svaren vi fick av en pedagog 
betonar att goda pedagoger funderar alltid på vad som behövs för att en god 
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lärandemiljö ska finnas. Pedagogen nämnde att man kan använda lärandemiljödagar 
för att fixa material och utrymmen, då vi kan se över miljön utifrån barngruppen och 
styrdokumenten. 

6.4 Slutsatser 
Våra slutsatser är att utifrån vårt resultat ser vi att stora barngrupper har en negativ 
betydelse för barns lärande. Tiden räcker inte till för varje enskilt barn med en för 
stor barngrupp och pedagogerna anser att de inte hinner med barnen, deras behov 
och verksamheten. Omsorgsbiten av arbetet tar en stor del av tiden och den 
pedagogiska verksamheten får stå tillbaka.  Lärandet i sig för små barn med 
exempelvis språkutveckling och socialkompetens hamnar i skymundan när tiden inte 
finns. Lokalernas utformning och storlek är inte anpassade för gruppstorleken, vilket 
leder till konflikter, högljudnivå och brist på lugn och ro. Mindre grupper skulle vara 
att föredra för att möjligöra barnens lärande på ett optimalt sätt.  Resultatet visar 
också att pedagogerna gör sitt yttersta för att verksamheten ska fungera utifrån de 
förutsättningar de har och vi tror att med mindre barngrupper skulle pedagogerna 
känna att de faktiskt hinner med alla barn. Genom denna studie har vi fått känslan av 
att barngrupperna är på bristningsgränsen och vi undrar när taket ska nås för hur 
stora barngrupperna ska bli?  

6.5 Nya forskningsfrågor 
Vår studie har berört barns lärande, trygghet, behov och lärandemiljö i stora 
barngrupper. För att gå vidare och undersöka stora barngrupper skulle man kunna 
titta på arbetsmiljön för pedagogerna. Då vi sett i vårt resultat en ökad 
arbetsbelastning med fler uppgifter för pedagogerna, kan då pedagogerna bedriva en 
verksamhet som lever upp till styrdokumentens mål i en så stor barngrupp?  

Något annat man skulle kunna titta på i en stor barngrupp är om lokalernas 
anpassning och användning är möjliggörande för att kunna bedriva en bra 
pedagogisk verksamhet. 

Både litteratur och forskning nämner att små barn behöver knyta an till en person för 
att skapa trygghet, de behöver även få skapa djupare och färre relationer till 
pedagogerna. Hur skulle man kunna göra inskolningen och anknytningen bra för de 
yngsta barnen i stora barngrupper?  

Ska verkligen barn ett till tre år vistats i så stora barngrupper?  

6.6 Pedagogisk relevans 
Vi tycker att denna undersökning har stor relevans för vårt kommande arbetsliv och 
vår yrkesroll. Vi har fått ta del av verksamma pedagogers åsikter om hur stora 
barngrupper påverkar barns lärande, den fysiska miljön, barns trygghet och behov. 
Även om studien var relativt liten och att vi bara fått en ensidig bild på problematiken 
så anser vi att dessa åsikter tillsammans med litteraturen och tidigare forskning kan 
hjälpa oss sedan när vi själva ska arbeta ute i verksamheten. Vi har fått mer ¨kött på 
benen¨ över hur viktigt det är att pedagogerna reflekterar över hur de arbetar med 
rutiner och struktur för att kunna leva upp till läroplanen och dess mål. Omsorg och 
lärande skall vara en helhet för barnen och är man medveten om att 
omsorgssituationerna i en stor grupp tar mycket tid kan man anpassa dagen och de 
pedagogiska aktiviteterna på ett annat sätt. Är man även medveten om att små barn 
behöver knyta an till en pedagog för att skapa grundtrygghet och att de inte mår bra 
av för många relationer kan man anpassa deras vistelse på förskolan. Att dela in 
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barnen i mindre grupper och möjliggöra för djupare kontakt mellan barnen och 
pedagogerna är en bit på vägen. Vi tror inte att barngrupperna kommer att bli mindre 
inom en snar framtid så allt information om hur man arbetar på olika sätt i stora 
barngrupper kan hjälpa oss i vår yrkesroll.  
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Bilaga 1 Enkät 
Enkät till examensarbete 

Vi heter Jessica Olsson och Malin Lindblom, vi läser sista terminen på lärarprogrammet på 

Mälardalens Högskola. Just nu skriver vi vårt examensarbete och vi behöver er hjälp. Vi 

undersöker om stora barngrupper påverkar de yngsta barnens (1-3 år) möjlighet till lärande. 

Vi skulle därför vilja ta del av era erfarenheter och tankar då ni är aktiva i verksamheten och 

är dem som ser hur verkligheten ser ut. Enkäten är helt anonym och varken förskolans eller 

era namn kommer att finnas med.  

I enkäten kommer vi att fråga om barns lärande och där menar vi alla lärandesituationer som 

sker i den dagliga verksamheten. Både planerade aktiviteter och vardagliga situationer. 

Om ni vill ta del av slutresultatet i juni så kan ni maila oss för att få en kopia. 

jon10002@student.mdh.se eller mlm10002@student.mdh.se  

Sista svarsdag 19/4 

Tack på förhand med vänlig hälsning Jessica & Malin 

 

Enkätfrågor (får ni inte plats på raderna skriv gärna på baksidan) 

1) Ser du någon positiv påverkan på barns (1- 3 år) möjligheter till lärande i stora 

barngrupper? På vilket/vilka sätt? 

 

 

 

 

 

 

2) Ser du någon negativ påverkan på barns (1- 3 år) möjligheter till lärande i stora 

barngrupper? På vilket/vilka sätt? 
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3) Vilken påverkan har stora barngrupper på barns trygghet? 

 

 

 

 

 

4) Vilken påverkan har stora barngrupper på barns behov? 

 

 

 

 

 

5) Påverkar stora barngrupper möjligheten att skapa goda lärandemiljöer 

inomhus/utomhus? På vilket/vilka sätt? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Tack för din medverkan! 

 

 



 

Bilaga 2 Arbetslogg 
 

Vi har tillsammans och enskilt letat litteratur till rapporten. 

Vi bearbetade litteraturen enskilt och valde ut relevant litteratur. 

Tillsammans skrev vi sedan inledning, syfte och frågeställningar. 

Både tillsammans och enskilt skrev vi litteraturgenomgången. 

Tillsammans utformade vi enkätfrågorna. 

Vi delade upp enkäterna och lämnade ut dem, Jessica på 3 st. förskolor och Malin på 
2 st. förskolor.  

Sedan har vi tillsammans skrivit metod, analys, resultat och diskussion. Vi såg till att 
sitta tillsammans och skriva för att vi båda skulle vara lika delaktiga. 

Jessica har fixat med layouten. 

Malin har korrekturläst. 

Vi tycker att vi har deltagit lika mycket i arbetet med examensarbetet! 

 


