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1.Inledning 

Sedan 1990-talet har barngruppernas storlek i förskolan ökat, samtidigt har personaltätheten 

minskat. En kunskapsöversikt som Skolverket har tagit fram visar att riktmärket för en 

gruppstorlek om ca 15 barn är att föredra, för att barnen ska utvecklas på ett optimalt sätt 

(Skolverket, 2005). 1 januari 2005 fick kommunerna ökade förutsättningar att minska 

barngruppernas storlek genom riktade statsbidrag. Samtidigt ges indikationer på att barn visar 

på mer rastlöshet, okoncentration och stressymtom än någonsin tidigare i vårt samhälle. Jag 

blev nyfiken på vilka faktorer som styr barnantalet och relationen mellan en stor barngrupp 

och barns koncentrationsförmåga och hur pedagoger pedagogiskt och miljömässigt utformar 

verksamheten för att underlätta barns koncentrationsförmåga.  

Bakgrund 

Bakgrunden till denna undersökning kan jag härleda till mitten på 1990-talet då jag arbetade 

på en förskola med fem avdelningar. Barngruppernas storlek hade då vuxit markant och 

personaltätheten hade inte ökat snarare tvärtom. På de olika avdelningarna kunde vi personal 

märka en större oro och rastlöshet bland barnen och vi började fundera på vad det berodde på. 

Alla i personalen var ganska övertygade om att det var det stora antal barn som orsakade 

”besvären” hos barnen. Tanken kom då på att öppna en avdelning med mindre antal barn än 

övriga för de barn som vi ansåg inte klarade av de stora barngrupperna. Detta stämde inte med 

en ”förskola för alla” vilket gjorde att avdelningen senare lades ner i början på 2000-talet. 

Tankarna kring hur vi hanterade det ökande antal barn som plötsligt fanns i grupperna och 

vad som egentligen hände i verksamheterna har funnits hos mig i flera år. Jag kan än idag 

höra från andra förskolor att vi har alldeles för många barn, det är inte bra med så många barn 

i grupperna för de blir så okoncentrerade. Jag hör alldeles för sällan om hur verksamheterna 

har utformats på de olika förskolorna med hänsyn till det stora antal barn som finns och barns 

koncentrationsförmåga. I läroplanen står det att: 

”Hänsyn skall tas till barns olika förutsättningar och behov. Detta innebär att 

verksamheterna inte kan utformas likadant överallt och att förskolans resurser inte skall 

fördelas lika” (Lpfö, 2006:4). 

När jag nu gör en undersökning om vilka faktorer som avgör barnantalet och hur pedagoger 

ser på det stora antal barn som finns på tre förskolor jag valt ut, är det för att få kunskap om 

hur de löst förhållandet mellan stor barngrupp och verksamhetens utformning med hänsyn till 

och för att underlätta barns koncentrationsförmåga. 
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2. Syfte 

Syftet med undersökningen är att få mer kunskap om vilka faktorer som påverkar antalet barn 

i förskolan. Dessutom att på förskolor se relationen mellan gruppstorlekar som överstiger 25 

barn och barns koncentrationsförmåga och hur pedagoger i dessa stora barngrupper säger sig 

utforma verksamheterna, pedagogiskt och miljömässigt, med hänsyn till barns 

koncentrationsförmåga.  

 

2.1 Frågeställningar 

Vilka faktorer avgör barnantalet i förskolan? 

Vilken relation finns mellan gruppstorlek och barns koncentrationsförmåga? 

Hur utformas verksamheten i förskolor med hänsyn till barns koncentrationsförmåga där 

barnantalet är 25 eller fler? 
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3. Litteraturgenomgång 

Här följer ett flertal teoretiska förklaringsgrunder till min undersökning om vad som påverkar 

antalet barn och vad menas med en stor barngrupp och barns koncentrationsförmåga. Likaså 

om hur verksamheten anpassas med hänsyn till barns koncentrationsförmåga. 

 

3.1 Förutsättningar och ramar för arbetet i förskolan 

I Skollagen formuleras de krav som staten ställer på kommunerna angående förskolans 

verksamhet. De handlar bland annat om de förutsättningar och ramar som ska finnas för 

förskoleverksamhetens bedrivande. Där kan man också läsa att barngrupperna ska ha en 

lämplig sammansättning och storlek samt att lokalerna ska vara ändamålsenliga (Skolverket, 

2004). I Rapport 239 som Skolverket gav ut 2004 redovisas resultaten från en enkät där 

förvaltningschefer fått svara på vilka grunder de fattar beslut om barngruppernas storlek. 

Resultaten visar på att barngruppernas storlek i kommunerna främst är ett resultat av 

ekonomiska prioriteringar. Vidare kan man läsa att: 

”faktorer som politiska beslut, barnens ålder, föräldrars efterfrågan på förskoleplatser har 

viss betydelse för barngruppens storlek. Däremot har upptagningsområdets sociala karaktär, 

pedagogiska intentioner och personalens utbildning och kompetens liten betydelse som 

grund för beslut om barngruppernas storlek” (Skolverket, 2004:63). 

 

3.2 Gruppstorlek 

Skolverket gav 2005 ut Allmänna råd och kommentarer kring Kvalitet i förskolan. Där kan 

man läsa att för att en grupp ska fungera positivt måste vissa förutsättningar vara uppfyllda. 

Till det viktigaste hör att gruppen har en lämplig sammansättning och storlek. Vilken storlek 

och personaltäthet som är lämplig i en viss grupp påverkas av en rad faktorer som t.ex. 

personalens kompetens, lokalernas storlek och utseende samt barngruppens sammansättning 

socialt, etniskt och köns- och åldersmässigt (Skolverket, 2005). Vad som är en lämplig storlek 

på en barngrupp skall också sättas i relation till förskolans uppdrag som bl.a säger att. 

”Lärandet skall baseras såväl på samspelet mellan vuxna och barn som att barnen lär av 

varandra. Barngruppen skall ses som en viktig och aktiv del i utveckling och lärande” 

(Lpfö98, 2006:6) 
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Som jag skrev i inledningen ökade gruppstorlekarna under hela 1990-talet. En koppling kan 

ses mellan att statsbidraget togs bort och de ökade gruppstorlekarna. Mellan år 1990 och år 

2001 steg den genomsnittliga gruppstorleken i landet från 13,8 till 17,5 barn samtidigt som 

personaltätheten sjönk (Skolverket, 2005). Enligt Skolverket har det främst varit ekonomiska 

överväganden som avgjort gruppstorlekarna.  

Det krävs minst tre personer för att det ska kallas grupp (Nilsson, 2005). Nilsson påstår att 

antal inte är något bra kriterium för om något är en grupp eller inte, mest för att den ideala 

storleken är beroende av många olika faktorer. När antalet barn i en grupp ökar, ökar också 

antalet relationer mycket snabbt. Finns det sex barn är antalet relationer femton, är barnantalet 

trettio finns det nästan fyrahundrafemtio möjliga relationer. Något som ger negativa effekter 

när det gäller de yngsta barnen på förskolan. Om de yngsta barnen utsätts för alltför många 

relationer uppstår stress vilket i sin tur kan påverka deras inlärningsförmåga långt upp i 

åldrarna (Skolverket, 2005). Generellt är mindre barngrupper att föredra framför större med 

samma personaltäthet enligt Skolverket. 

Utvärderingar som Skolverket (2005) gjort visar att andelen barn i behov av särskilt stöd ökar 

i och med att barngruppsstorlekarna blir större. I en mindre grupp med högre personaltäthet är 

det lättare att tillgodose barnets behov och nödvändigheten av att diagnostisera barn minskar.  

Barngruppernas storlek har betydelse för hur pedagoger kan arbeta mot målen i läroplanen. Är 

barngruppen för stor ses det som ett hinder tillsammans med tidsbrist och brist på personal för 

att kunna arbeta mot målen (Johansson, 2005). Eva Johansson skriver enligt en 

forskningsöversikt att ”gruppstorlek och personalens utbildning är mer utslagsgivande för ett 

positivt klimat och för barns välbefinnande och utveckling än hög personaltäthet. Det är 

kanske inte ytterligare en vuxen som behövs i arbetslaget utan färre barn”. De barn som 

gynnas av små grupper är barn med socioekonomiskt mindre gynnsam bakgrund, barn med 

funktionshinder och de allra yngsta barnen. Dessa barn är mest sårbara i stora barngrupper 

och deras lärande riskerar att missgynnas även om personaltätheten är hög, enligt Eva 

Johansson. 
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3.3 Barns koncentrationsförmåga 

Vidare kan man i förskolans läroplan läsa att: 

”Förskolan skall erbjuda barnen en i förhållande till deras ålder och vistelsetid väl avvägd 

dagsrytm och miljö. Såväl omvårdnad och omsorg som vila och andra aktiviteter skall 

vägas samman på ett balanserat sätt”( Lpfö.2006:7). 

Idag utsätts barn för många intryck och nya impulser på ett sätt som historiskt sett är unikt. 

Inte bara i förskolegruppen utan hela informationssamhället påverkar barnen. Genom TV och 

andra massmedier upplever barnen upprörande och skrämmande världshändelser ända in i sin 

trygga hemmiljö. Barn ingår även i många och varierande grupper på fritiden. Allt detta kan 

upplevas som en ständig ström av sinnesintryck där det kan vara svårt att selektivt välja ut den 

information som är viktig (Olsson & Olsson, 2007). Barnen väljer ut den information som gör 

tillvaron begriplig för dem och detta urval är en del av deras koncentration. Om denna 

selektionsprocess inte fungerar uppstår koncentrations svårigheter.  

Egidius (2006) definition av koncentrationsförmåga formuleras som en ”Förmåga att hålla 

uppmärksamheten viljemässigt riktad mot en viss uppgift”. För att barn ska lyckas med att 

koncentrera sig på något måste de tolka de sinnesintryck de får från omgivningen, så att 

intrycken struktureras i deras medvetande på ett sådant sätt att de uppfattar verkligheten som 

begriplig och meningsfull. Denna tolkningsförmåga är ett uttryck för koncentrationsförmåga 

och består av: 

 tidiga erfarenheter, kunskaper och den intellektuella förmågan 

 känslomässiga reaktioner, dvs. de känslor som olika intryck väcker 

 intresse och motivation för uppgiften (Olsson & Olsson, 2007). 

Man kan läsa av graden av koncentration hos barn på deras minspel, kroppshållning och 

liknande (Olsson & Olsson, 2007). Upplevelsen av att något är meningsfullt har avgörande 

betydelse för hur barnet lyckas koncentrera sig eller inte. Kadesjö (2001) talar om sekundära 

koncentrationssvårigheter som är en följd av, eller reaktion på, bristande omsorg, 

stressfaktorer eller andra faktorer som påverkar barnets livsmiljö. Om dessa negativa faktorer 

avlägsnas, försvinner också koncentrationssvårigheterna. Begreppet ”situationsbundna 

koncentrationssvårigheter” innebär att man har svårt att koncentrera sig i vissa situationer 

men inte i andra (Olsson & Olsson, 2007). Är miljön runt barnet kaotiskt, kan detta skapa 

problem. En lugn och strukturerad miljö har en positiv inverkan på barns förmåga att 



10 
 

koncentrera sig, likaså pedagogers förhållningssätt på gruppnivå. Betydelsefulla faktorer för 

barns koncentrationsförmåga är också barngruppens storlek och barnens inbördes relation i 

gruppen (Olsson & Olsson, 2007). Inte bara i förskolan utan i samhället i övrigt ställs det 

höga krav på att barn och även vuxna ska kunna fungera väl vad gäller koncentration. Det är 

just i vår typ av samhälle med högt tempo, massor av intryck och information som det kan bli 

problem för individen att hantera det stora utbudet av sinnesintryck. Förskolan har en viktig 

uppgift genom sitt synsätt och konkreta bemötande, men det krävs också en väl tillrättalagd 

pedagogik för att alla ska kunna få möjlighet att kunna koncentrera sig. Sådant kan vara svårt 

att åstadkomma om grupperna är för stora (Hellström, 1993). 

 

3.4 Förskolans verksamhet 

I förskolans läroplan, Lpfö98, står det att: 

 ”Omsorg om det enskilda barnets välbefinnande, trygghet, utveckling och lärande skall 

prägla arbetet i förskolan. Hänsyn skall tas till barnens olika förutsättningar och behov” 

(Lpfö, 2006:4). 

Mot bakgrunden av att allt fler barn uppfattas ha svårigheter att klara av den vanliga 

pedagogiken och undervisningen och att allt fler barn i förskolor bedöms visa koncentrations- 

och uppmärksamhetssvårigheter, (Nordin-Hultman, 2004) flyttas nu blicken från barnen till 

de läro – och utvecklingsmiljöer som barnen möter inne i förskolorna. 

 

3.5 Samspel i grupp 

Barnens normer och värden grundläggs i samspelet med andra barn. I en grupp som är för stor 

i förhållande till personalstyrkan riskerar de positiva effekterna av att vistas i en barngrupp att 

bytas mot negativa. I en lagom stor grupp kan varje barn skapa relationer till de andra barnen. 

Är gruppen för stor har barnen svårt att överblicka relationerna och känslan av anonymitet 

och otrygghet ökar (Skolverket, 2005). 

 Enligt flertal studier söks ofta orsaker och förklaringar till barnens handlande i barnen själva, 

medan pedagogikens utformning i större utsträckning betraktas som given och i stort sett 

förblivit oförändrad (Nordin-Hultman, 2004). Under senare delen av 1990-talet har teorier 

försökt betona samspelet eller interaktionen mellan barnen och dess omvärld, men ändå riktas 
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blickarna oftast mot det enskilda barnet genom utvecklingssamtal och individuella 

utvecklingsplaner. Man kan säga att innebörden i samspelsteorierna och därmed själva idén 

om samspelet försvagas av de dominerande idéerna om vad en individ är (Nordin-Hultman, 

2004). Barnet och omgivningen är varandras kontraster snarare än varandras förutsättningar. 

De möts, interagerar och påverkar ömsesidigt varandra, men ändå behåller de sitt oberoende 

tillstånd. Barn förändras och formas hela tiden, men det antas ske utifrån ett i barnet givet 

utvecklingsförlopp som sedan realiseras i samspelet med omgivningen (Nordin- Hultman, 

2004). 

I förskolan har vi en psykologisk vana att titta bakom varje barn i stället för att se det som 

händer här och nu. Förklaringar behöver sökas i praktikernas yta, i de aktuella händelserna, 

vanorna och miljöerna (Nordin-Hultman, 2004). Jag tolkar det som att det synsätt som 

Nordin–Hultman (2004) utvecklat ger större utrymme åt det sociala meningsskapandet. Hon 

skriver att:  

”det är inte av omgivningen som ett barns personlighet formas utan det tar hela tiden på 

olika sätt gestalt i och genom de olika aktuella sammanhangen och miljöerna. Ett barn 

”uppstår” med nya sätt att vara i nya situationer i relation till de möjligheter, hinder och 

normer som olika miljöer och aktiviteter utgör” (Nordin-Hultman, 2004:183) 

Detta synsätt ger större möjligheter att se handlingar och förmågor hos barn, som att vara 

koncentrerad, som kontextuella dvs. påverkade av sammanhanget, miljön, och situerade, 

problemen uppstår i barnens möte med förskolans organisation. 

Elisabeth Nordin-Hultman (2004) skriver vidare att koncentrationssvårigheter, 

uppmärksamhets- störningar eller problem med det sociala samspelet anses krypa lång ner i 

åldrarna. Fenomenet koncentration har uppstått även i samband med de små barnen. Barnens 

koncentration finns inte huvudsakligen ”inne” i dem, den hör inte till barnen utan 

koncentrationen uppstår i mötet med det som finns, eller inte finns att koncentrera sig på i 

förskolerummen. Man kan säga att förskolans pedagogik lite tillspetsat bidrar till att skapa de 

problem den försöker avhjälpa.  
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3.6 Miljöns inverkan på koncentrationsförmåga  

Lärare i förskolan kanske själva har gått i en skola och utbildning grundad på en kunskapssyn 

som objektifierar kunskap, vilket kan vara svårt att frigöra sig ifrån (Doverborg & Pramling, 

1999). En pedagogisk verksamhet som bygger på att man fokuserar på varje enskilt barns 

möjligheter innebär inte att man ska arbeta med varje enskilt barn för sig utan man ska 

använda sig av dynamiken som finns i gruppen. Då kan man utnyttja mångfaldens 

pedagogiska möjligheter för att varje barn ska utvecklas utifrån sina förutsättningar. Detta 

kräver en lekfull, kreativ miljö där barn har valmöjligheter och får handlingsrum, enligt 

Doverborg & Pramling (1999).  

En bild som tonar fram av de svenska pedagogiska rummen i förskolorna är en fräsch, ljus 

och välordnad miljö. Barnen ses däremot inte som ”handlande varelser” eller som ”görare”. 

Det finns jämförelsevis lite material och saker att ”sätta händerna i” (Nordin-Hultman, 2004). 

Material som signalerar till barnen att här finns det mycket att ta reda på. Rum med begränsat 

material kan beskrivas som abstrakta. Det kan uttryckas som att det finns jämförelsevis lite att 

fokusera sig på och koncentrera sig på (Nordin-Hultman, 2004). Detta sätt att organisera tid 

och rum och iscensätta pedagogiska miljöer förväntar sig att barn är lika. Likhet är normen 

och olikhet förstås inte som olikhet utan som avvikelser (Nordin-Hultman, 2004).  Barn 

kommer till förskolor med olika bakgrund och erfarenheter, kanske mer olika idag än 

tidigare.”En skola för alla”, vilket också gäller förskolan ställer stora krav på att anpassa 

innehåll och lärandemiljöer till barnens olikheter. I stället för att efterfråga allt mer 

specialpedagogik kan man rikta uppmärksamheten mot arbetssättet och de pedagogiska rum 

förskolorna har för att se om de präglas av olikhet och variation (Nordin-Hultman, 2004) 
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4. Metod 

För att undersöka vad storleken på barngrupper i förskolan påverkas av och om barns 

koncentrationsförmåga påverkas av gruppstorleken började jag med att skriva frågeställningar 

och ett syfte med undersökningen. I syftet ingår också att få kunskap om hur verksamheten 

kan utformas med hänsyn till barns koncentrationsförmåga. Vid första träffen med 

handledaren, PM1, angavs vad, hur och varför jag ville skriva om just detta ämne. Därefter 

var uppgiften att i litteratur hitta teoretiska förklaringsgrunder till det ämne jag valt och en 

metod för hur den kvalitativt inriktade forskningen skulle gå till. Enligt Patel & Davidson 

(2003) innebär den att datainsamlingen fokuserar på ”mjuka” data, t.ex i form av kvalitativa 

intervjuer och tolkande analyser. Den kvalitativa forskningen uppfattas som den 

forskningsstrategi som vanligtvis lägger vikt vid ord och inte kvantifiering under insamlingen 

och analysen av data. Den innebär också att den tar avstånd från den vetenskapliga modellens 

normer och tillvägagångssätt och istället föredrar att lägga vikten vid hur individerna 

uppfattar och tolkar sin sociala verklighet (Bryman, 2006). Jag har sedan försökt följa de steg 

i den kvalitativa forskningsprocessen som enligt Bryman, (2006) börjar med att skriva några 

generella frågeställningar för att sedan välja ut relevanta förskolor och undersökningspersoner 

som ska ingå i forskningen. Därefter gjordes kvalitativa intervjuer, med låg grad av 

strukturering (Patel&Davidson, 2003) med förskollärare som arbetade på de utvalda 

förskolorna. Samtliga förskollärare var kvinnor i åldrarna 25-60 år.  

4.1 Urval av förskolor 

På kommunkontorets barn och utbildningskansli fick jag ta del av det datainsamlade material 

om förskolor och deras gruppstorlekar som finns i datasystemet IST-Extens. Där kunde jag 

välja ut de förskolor i kommunen som hade flest antal barn. I materialet hittade jag fem 

förskolor med ett barnantal som var 25 eller fler. Jag valde subjektivt ut tre av de förskolor 

som hade flest barn, vilket innebar en förskola med 36 barn, en annan med 35 och en tredje 

med 25 barn. 

4.2 Tillvägagångssätt 

Jag tog kontakt med förskolorna genom att ringa till dem och frågade om de var villiga att 

ställa upp på en intervju, med en förklaring till varför jag ville intervjua just dem, detta enligt 

den etiska principen om informationskrav. Det innebär att de berörda personerna ska vara 

medvetna om undersökningens syfte samt vara med medvetna om att deras deltagande är 
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frivilligt (Bryman, 2006). Samtliga godkände intervjuerna enligt samtyckeskravet vilket 

innebär att de har rätt att själva bestämma över sin medverkan (Bryman, 2006). Efter att ha 

bestämt tid och datum skrev jag ett brev (bilaga A) till dem med en semistruktur av de frågor 

jag tänkt ställa till dem. Frågorna var inte standardiserade dvs. jag utformade frågorna och den 

inbördes ordningen på dem (Patel & Davidson, 2003) och intervjufrågorna hade en låg grad 

av strukturering, vilket innebar att intervjupersonerna fritt kunde tolka frågorna. De 

följdfrågor som jag sedan ställde (bilaga B) hade för avsikt att hjälpa intervjupersonerna så att 

vi i samtalet kunde bygga upp ett meningsfullt och sammanhängande resonemang om hur de 

såg på sin egen verksamhet. Svaren på frågorna spelades in på en bandspelare efter samtycke 

av den som intervjuades. Samtliga förskollärare var positiva till det sättet att bevara svaren för 

senare analys. 

 

4.3 Etiska ställningstaganden 

På samtliga förskolor intervjuades varje förskollärare enskilt och frågorna diskuterades även 

med övrig personal i samband med visning av lokalerna. Förskolorna betecknades sedan i 

resultatet med F och det antal barn de hade i gruppen eftersom alla personer som ingår i 

undersökningen enligt Bryman (2006) ska behandlas med största möjliga konfidentialitet. 

Han skriver också att svaren ska behandlas så sanningsenligt som möjligt för att undvika 

falska förespeglingar och detta har jag försökt uppnå i min sammanställning av svaren som 

finns att läsa i resultatdelen.  Likaså ska uppgifterna som samlats in endast användas för 

forskningsändamålet, allt enligt det nyttjandekrav som finns (Bryman, 2006). Inspelade 

intervjuer och nerskrivna svar kommer därför destrueras när undersökningen är klar. 

 

4.4 Analysmetod 

Efter intervjuerna lyssnade jag på bandspelaren med det inspelade materialet för att analysera 

likheter och olikheter i svaren och för att göra materialet mer överskådligt och lättare att 

arbeta vidare med. Svaren bearbetades kvalitativt genom att jag skrev ner det som 

förskollärarna berättade. Slutprodukten blev en text på ca 10 handskrivna A4 sidor. Citat från 

intervjuerna varvades med mina egna kommentarer och tolkningar. Denna text ledde sedan 

till den slutgiltiga rapporten om resultatet i undersökningen med en avslutande diskussion 

som följd. 
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5. Resultat 

Här följer resultatet av intervjuerna med förskollärare från de tre förskolor jag hade valt ut. 

Resultatet visar på vilka faktorer som avgör gruppstorlekar och relationen gruppstorlek - 

barns koncentrationsförmåga och verksamhetens utformning med hänsyn till barns 

koncentrationsförmåga Jag betecknar förskolorna med F och det antal barn som vid 

intervjutillfället var inskrivna i de olika barngrupperna. 

 

5 1. Gruppstorlek 

På frågan om vad som påverkade barnantalets storlek svarade samtliga att den allmänna 

förskolereformen, vilket innebär att alla barn från det år de fyller fyra har rätt till en 

förskoleplats, var en bidragande orsak till det ökade antal barn som finns på deras förskolor. 

Men även kön till förskolorna har varit stor de senaste åren, vilket F36 visade på: Allmän 

förskola är nog den största orsaken till att vi fått så många barn, plus att vi har många barn 

på kö.  

Kommunen styr barnantalet efter volymtimmar och överstigs de timmar som bestämts har 

man möjlighet att få högre personaltäthet vilket samtliga förskolor i undersökningen fått. 

Vilket F 25 uttrycker som: Vi har fått förstärkning med en heltid sedan ett år tillbaka, det är 

nu 3,75 heltider. Vi har också extra förstärkning över maten. Även F 35 var nöjda med 

personaltätheten: Vi är uppbackade väldigt bra med personal. Vi är så många att det finns 

och räcker till. 

Personalen på förskolorna hade olika uppfattningar om hur de själva kunde påverka 

barnantalet. F36 svarade att de inte kunde påverka barnantalet: Nej det går ju efter 

volymtimmar och det finns inga möjligheter att hitta andra lokaler. Medan F25 var av en 

annan uppfattning: Vi styr barnantalet! Vi har 12 på kö inför hösten. Det blir 40 barn! Då har 

vi sagt Stopp! 

På frågan om det är en förändring på gång av antalet barn berättade F25: Här på landet satsas 

det inte så mycket på nya förskolor som det görs i ”stan”, därför måste vi ta emot de barn 

som finns men eventuellt nästa år ska en ny förskola byggas vilket jag ser fram emot. På nästa 

förskola insåg personalen att det skulle förbli många barn även till hösten och där kom de med 

förslag till hur det skulle lösas. På den sista förskolan ville alla så gärna lösa situationen för att 

barnen skulle må bra. Det fanns ingen speciell förändring på gång men att barn och personal 
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på något sätt anpassar sig, F36: Nu är det 36 och man har vant sig in i det. Lite läskigt! Barn 

är otroliga till att anpassa sig, man förundrar sig många gånger. 

Samtliga förskollärare anser att barnantalet i grupperna är för stort. Angående barnantalet 

uttrycker sig F25 som följer: Helt klart för många! Vi var 18 förut, nu 25. Visserligen är inte 

alla samtidigt, men man måste ändå lära känna alla barn. På de andra förskolorna 

rekommenderar de att inte ha så många barn men tycker ändå att det fungerar bra hos dem 

eftersom de delar upp barnen i olika grupper. 

 

5.2 Analys - gruppstorlek 

Det finns flera orsaker till att man inte alltid kan påverka hur stort antalet barn man har i sina 

grupper. Skolverket (2004) nämner att det är ekonomiska överväganden som leder till stora 

barngrupper. Något som stämde med de förskolor som jag besökte. De var placerade i olika 

små samhällen vilket gjorde att barnen i omgivningen var hänvisade till de förskolor som 

fanns, oavsett antal barn och nybyggnation var endast på gång i ett samhälle. Några stora 

förändringar av gruppstorlekarna var inte på gång på någon förskola eftersom inte ekonomin 

tillät det, men hopp om den nya förskolan och att beslutsfattare lyssnar fanns hos personalen. 

En annan faktor som avgör antalet barn på de förskolor som jag gjort min undersökning är 

enligt förskollärarna den allmänna förskolereformen och stora köer. Kommunen styr också 

barnantalet genom att ett visst antal volymtimmar ska uppnås på förskolorna. När timmarna 

överskrids ”kompenseras” samtliga förskolor med extra personalresurser något som inte Eva 

Johansson (2005) tycker är det bästa sättet att lösa situationen på. Hon anser att det kanske 

inte alltid är ytterligare en vuxen som behövs i arbetslaget utan färre barn. På samtliga 

förskolor i min undersökning var man nöjda med att personaltätheten ökat. I 

litteraturgenomgången var mindre barngrupper att föredra framför större enligt Skolverket 

(2005) något som också visade sig i undersökningen där samtliga av personalen var av samma 

uppfattning. 

 

5.3 Stora barngrupper – barns koncentrationsförmåga 

Barns koncentrationsförmåga påverkas enligt förskollärarna av trånga lokaler, F25: Lokalerna 

är inte tillräckligt stora för så många barn vilket ger lite utrymme för barnen att röra sig på. 

De slåss mer och bråkar mer. De vill ha sitt utrymme. Något som också påverkar är det stora 
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antalet barn: F25: Det kommer hela tiden någon och stör. Oorganiserad fri lek kan också 

påverka koncentrationsförmågan F35: När vi har fri lek och inte organiserar den kan det bli 

stökigt, likaså kan den vara åldersrelaterad F35: Sex-åringarna har ju alltid svårt att sitta 

still! Årstider är något som påverkar barn och då särskilt våren F36: Vi vuxna pratar om att 

”saven stiger” på träd den här tiden på året (maj) och det verkar vara så med barn också. En 

viss rastlöshet infinner sig. De vill ut och leka, de blir mer högljudda. Måltiderna ses också 

som en orsak till att oro F36: När vi äter tillsammans kan det bli stökigt! 

En förskollärare hade den uppfattningen att det är väldigt olika från barn till barn hur de kan 

koncentrera sig ”En del barn sitter mitt i smeten helt oberörda av stöket kring dem medan 

andra fladdrar omkring.” 

 

5.4 Analys – stora barngrupper – barns koncentrationsförmåga 

I litteraturgenomgången finns en definition på vad som menas med koncentrationsförmåga. 

Enligt Egidius (2006) är det ”förmågan att hålla uppmärksamheten viljemässigt riktad mot en 

viss uppgift”. Med detta sätt att definiera koncentrationsförmåga kan man säga att stora 

barngrupper påverkar barns koncentrationsförmåga. Hur gruppstorleken påverkar barns 

koncentrationsförmåga visade sig genom att även om barnet vill koncentrera sig på något blir 

det ofta stört av de andra barnen när barnantalet är för stort, vilket framkom i undersökningen. 

Betydelsefulla faktorer för barns koncentrationsförmåga är barngruppens storlek och barnens 

inbördes relation enligt Olsson & Olsson (2007). Är lokalerna trånga påverkar det 

koncentrationsförmågan och antalet konfrontationer bland barnen ökar, men däremot har en 

lugn och strukturerad miljö en positiv inverkan enligt samma författare. Att vissa barn tycks 

ha förmåga att behålla koncentrationen även om det är stökigt runt dem kan bero på deras 

tolkningsförmåga av de sinnesintryck de får från omgivningen, tidigare erfarenheter och 

intresse för uppgiften allt enligt Olsson & Olsson (2007). Därför kan barn upplevas som olika 

i sin koncentrationsförmåga vilket också en förskollärare påvisade i undersökningen. 
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5.5 Verksamhetens struktur – barns koncentrationsförmåga 

På två förskolor är barnen uppdelade i åldersgrupper i stort sett hela dagarna F35: Vi delar 

alltid barnen i minst tre åldersindelade grupper, ibland fyra-fem grupper eftersom vår 

målsättning är att vi ska hinna med alla barnen och att de ska få ut något av verksamheten. 

På en förskola anpassas indelningen efter hur många barn det är under dagen. F25: För det 

mesta anpassar vi efter hur barngruppen ser ut från dag till dag. Vi är flexibla! F36: För att 

få verksamheten att fungera bättre har kafferaster för personalen tagits bort, något som kan 

upplevas negativt av ny personal. Men vi försöker se till verksamhetens och barnens bästa i 

första hand. Vid måltiderna på en förskola sitter barnen vid fyra bord uppdelade efter ålder. 

F35: Ibland mixar vi grupperna, eftersom de äldre barnen är bra som förebilder till de små. 

Ibland är det kanske bara två barn i gruppen, men då får det vara så! Det är ju jättebra för 

barnen! 

5.6 Det pedagogiska arbetssättet på förskolan 

Vid samlingar delas barnen upp på samtliga förskolor F36: Vi har väl strukturerade 

samlingar varje dag i våra grupper. På en förskola var barnen indelade vid alla planerade 

verksamheter. F36: Hela tiden i vår planerade verksamhet delar vi in barnen, för att de små 

inte ska ta för mycket uppmärksamhet från de stora och de stora inte ska köra över de små, 

detta för att det ska fungera. Alla tre förskolorna tillbringade mycket tid på gården och ute i 

naturen vilka samtliga har tillgång till F25: Vi har en underbar gård där det finns lite skog så 

vi är ute mycket. Barnen älskar det. 

 

5.7 Hur miljön anpassas på förskolan med tanke på barns koncentrationsförmåga 

Miljön på förskolorna anpassas inte direkt med tanke på barns koncentrationsförmåga. F35: 

Vi anpassar nog inte miljön speciellt, mer än att det finns material till barnen. En förskola har 

inte så mycket leksaker framme med tanke på att barn kan överstimuleras däremot byter de 

ofta ut sakerna. På en förskola har man tagit bort kuddarna med tanke på att det är material 

som ”sätter igång” (stökiga lekar) men däremot försöker de ha material som stimulerar 

koncentrationsförmågan och de har också byggt ett rum i rummet, vilket innebar ett litet 

”hus” där några barn kunde leka ostört. 

Ett ”rum” som upplevdes kaotiskt på en förskola var toaletterna, men detta kunde inte 

personalen påverka. 
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5.8 Analys – verksamhetens utformning 

Jag tycker det är intressant att lyfta blicken från barnet som Nordin–Hultman (2004) skriver 

och se hur man på förskolorna har anpassat verksamheten till den stora barngruppen och om 

man samtidigt tagit hänsyn till barns koncentrationsförmåga. Nordin-Hultman (2004) skriver 

att vi i förskolan har en psykologisk vana att titta bakom varje barn istället för att se vad som 

händer här och nu. På frågan om hur förskollärarna utformat verksamheterna med hänsyn till 

barns koncentrationsförmåga, berättade de att i första hand tänkt på var hur de kunde dela upp 

barnen och därefter på verksamhetens utformning som en andra åtgärd att få gruppen att 

fungera. Att små grupper är att föredra anser samtliga förskollärare och alla har därför valt att 

arbeta med smågrupper i den stora gruppen men det var inte självklart att materialet på 

avdelningarna eller miljön för övrigt anpassades efter barns koncentrationsförmåga. Det var 

lättare att ta bort än att tillföra. Något som inte stämmer med Doverborg & Pramling (1999) 

åsikt som är att om varje barn ska utvecklas utifrån sina förutsättningar krävs det en lekfull, 

kreativ miljö där barn har valmöjligheter och får handlingsrum. 

 

5.9 Sammanfattning av analyserna 

Den kvalitativa dataanalysen är ofta personlig eftersom den som samlat in data också är den 

som analyserar den. Den viktigaste riktlinjen i analysarbetet är uppriktighet och att läsaren ska 

kunna förstå hur resultaten har vuxit fram, alltså hur jag gått tillväga för att dra mina slutsatser 

(Thomsson, 2003). Jag har granskat svaren på frågorna och kopplat dessa till den forskning 

jag läst för att kunna se olika samband. Vidare har jag försökt se mönster i hur personalen gör 

för att lösa de situationer som uppstår på förskolorna. 

På frågeställningen om vilka faktorer som avgör barnantalets storlek blev svaren delvis 

ekonomi, eftersom inga nya förskolor hade byggts. En annan faktor var den allmänna 

förskolereformen vilken har ett samband med att kommunen styr antalet barn efter 

volymtimmar. Detta innebär att ju mindre tid barnen vistas på förskolorna ju fler barn får plats 

på dem. En annan faktor var förskolornas placering. Förskolorna var placerade långt ute på 

landet vilket gjorde att föräldrarna i omgivningen var hänvisade med sina barn till den 

förskola som fanns närmast. På frågeställningen om gruppstorleken påverkar barns 

koncentrationsförmåga var alla pedagogerna på förskolorna överens om att stora barngrupper 

påverkar barnen negativt och i ökad grad ju större grupperna blev. Det stora antalet gjorde att 

barnen fick mindre utrymme vilket gjorde att fler konfrontationer bland barnen uppstod. 
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Barnen hade ingenstans att ta vägen när de ville vara i fred och därmed försvann också en del 

av förmågan att koncentrera sig.  

På frågeställningen om hur verksamheten utformas miljömässigt med hänsyn till barns 

koncentrationsförmåga sa sig pedagogerna inte medvetet utforma miljön med tanke på barns 

koncentrationsförmåga. F25: ”Visst har vi leksaker till barnen men i övrigt anpassar vi inte 

verksamheten speciellt!” F36: ”Vi har plockat bort leksaker för barnen blev överstimulerade 

av dem, men vi byter ut dem”. Material som ”sätter igång” hade plockats bort från någon 

förskola och rum har byggts i rummen för det skulle finnas möjlighet för barnen att leka 

ostört. Detta visar på att personalen på förskolorna kanske inte medvetet arbetade med hänsyn 

till barns förmåga att koncentrera sig men att de ändå delvis gjorde det. När det blev stökigt i 

barngruppen var pedagogerna på något sätt tvungna att förändra verksamheten och 

pedagogiskt såg de till att barnen delades in i smågrupper vid samlingar och andra aktiviteter. 

På det sättet underlättade de barnens koncentrationsförmåga kanske utan att vara medvetna 

om det. Samtliga upplevde en fördel av och tillgång till att ha naturen nära inpå sig, vilket 

underlättade verksamheten när det blev för oroligt bland barnen. Det som saknades på 

förskolorna var medvetenheten hos förskollärarna i att förändra verksamheten miljömässigt så 

att barnen hade något att sätta händerna i (Nordin-Hultman, 2004). Det är inte så lätt att 

koncentrera sig för barnen om de inte har något att koncentrera sig på. 
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6. Diskussion 

6.1 Metod och resultat 

Den kvalitativa intervjustudie jag valde visade sig fungera bra i förhållande till syftet att få 

mer kunskap om vilka faktorer som påverkar antalet barn i förskolan. Relationen mellan 

gruppstorlek och barns koncentrationsförmåga i förskolan och hur man pedagogiskt och 

miljömässigt utformar verksamheten med hänsyn till barn koncentrationsförmåga 

synliggjordes också genom intervjuerna med förskollärarna. I litteraturen fanns 

förklaringsgrunder till det ämne jag valt och på grund av att samtliga förskollärare var positivt 

inställda till intervjuer blev det ett resultat av dessa som var av betydelse för undersökningen. 

Möjligen hade jag i deltagande observationer kunnat åstadkomma mer material till 

undersökningen, men förskolorna är belägna på ett långt avstånd från staden där jag bor. 

Dessutom stängdes samtliga förskolor fyra veckor under sommaren och undersökningen 

skulle vara klar innan dess så det var inte möjligt tidsmässigt. Som Bryman, (2006:318) 

skriver gäller det att i kvalitativ forskning ”se världen genom andras ögon” och det negativa 

med enbart intervjuer är att det blir ytliga kontakter. I deltagande observationer kan forskaren 

se områden i miljön som deltagarna i undersökningen drar sig för eller inte tänker på att 

beskriva (Bryman, 2006). En fördel i detta sammanhang vill jag påstå är min egen erfarenhet 

från arbete på förskolor och där jag på det sättet kunde se hur miljön var utformad med lite 

mer observanta ögon. Svårigheten i detta kan däremot vara att se miljöerna så objektivt som 

möjligt och att inte ha en förutfattad bild av hur verksamheterna fungerade. 

 

 6.2 Gruppstorlek 

I skollagen formuleras de krav som staten har på kommunerna. Krav som att barngrupperna 

ska ha en lämplig sammansättning och storlek och att lokalerna ska vara ändamålsenliga. 

Skolverket (2005) har genom en kunskapsöversikt tagit fram ett riktmärke som visar på att en 

gruppstorlek på 15 barn är att föredra för att barnen ska utvecklas på ett optimalt sätt. Vilka 

faktorer är det då som påverkar gruppstorleken? Skolverket (2004) redovisar en enkät där 

resultatet visar på att barngruppens storlek främst är ett resultat av ekonomiska prioriteringar. 

Detta är en sanning som en förskola i undersökningen fått ta del av. Enligt beslut i kommunen 

som jag tagit del av efter undersökningen kommer det inte att ske någon utbyggnad på den 
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förskola där personalen sa stopp till 40 barn, på grund av att det inte finns avsatta pengar till 

detta. 

I den kommun där undersökningen genomfördes gäller för alla förskolor att gruppstorleken 

anpassas efter hur många timmar barnen befinner sig på förskolan. Olika antal volymtimmar 

gäller för barngrupper 3-5 år, 1-3 år och barngrupper 1-5 år. Till sist anpassas 

personaltätheten på avdelningarna efter dessa timmar. Ingen hänsyn tas till hur barnens 

sammansättning socialt, etniskt eller köns- och åldersmässigt blir i gruppen. Gruppstorlekarna 

påverkas främst av den allmänna förskolereformen och den stora barnkö som finns till 

förskolorna enligt förskollärarna. En skillnad är också hur man i kommunen där 

undersökningen genomfördes hanterar alltför stora barngrupper i olika kommundelar. 

Satsningen på fler förskolor är större i staden än på landet, enligt förskollärarna, vilket 

barngrupper på upp till 36 barn i ett litet samhälle visar på. ”Det kan sticka i ögonen hos oss 

när nya avdelningar öppnas i stan med pukor och trumpeter” berättar en av förskollärarna i 

undersökningen. En förskollärare påpekade att lokalerna var trånga i för hållande till det antal 

barn de hade. Enligt Skolverket (2005) är inte det något som påverkar kommunens beslut om 

barngruppernas storlek i någon större omfattning. Skolverket (2005) och samtliga 

förskollärare tycks vara eniga om att för stora barngrupper inte är bra för barnen, men ändå 

finns de på grund av de olika faktorer som farmkommit i undersökningen. 

I dessa stora barngrupper påverkas barns förmåga att koncentrera sig på ett negativt sätt och 

det har personalen påpekat genom att barnen slåss och bråkar mer. Är dessutom lokalerna 

trånga ges ändå mindre utrymme för barns koncentrationsförmåga. Detta har personalen tagit 

fasta på och på samtliga förskolor delar man på olika sätt upp barnen i smågrupper. Detta 

tycks vara det första steget i verksamheten för att lösa problemet med alltför stora 

barngrupper. Till detta hör att alla förskolor fått större personaltäthet vilket samtliga tyckt 

varit bra. Detta stämmer inte med Eva Johanssons (2005) uppfattning om att det inte alltid är 

en vuxen till som behövs i arbetslaget utan färre barn. På de utvalda förskolorna har det ändå 

varit ett bra sätt att lösa situationen med stora barngrupper.  

Barngruppernas storlek har betydelse för hur pedagoger kan arbeta mot målen i förskolans 

läroplan (Johansson, 2005), då tidsbrist och brist på personal är hinder för ett bra arbete. 

Personalen på de utvalda förskolorna löser detta med att dela in barnen åldersmässigt i mindre 

grupper .  
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6.3 Verksamhetens utformning 

Undersökningen visade på att stora barngrupper påverkar barns koncentrationsförmåga 

negativt. Larmrapporter i radio och tv har även för den som inte är insatt i förskolans 

verksamhet visat på att stora barngrupper inte är bra för barnen. Barnens normer och värden 

grundläggs tidigt i samspelet med andra barn och vuxna (Skolverket, 2005) och alltför många 

relationer gör att samspelet påverkas negativt. Studier visar på att orsaker och förklaringar till 

barnens handlande ofta söks i barnen själva och blickarna riktas mot det enskilda barnet 

genom utvecklingssamtal och individuella utvecklingsplaner (Nordin-Hultman, 2004). I 

förskolan har vi också en psykologisk ovana att titta bakom varje barn istället för att se 

handlingar och förmågor hos barn som kontextuella dvs påverkade av sammanhanget och 

miljön (Nordin-Hultman, 2004). Hur utformas verksamheterna i stora barngrupper? Håller 

man fast vid det traditionella sättet att utforma verksamheterna då barnantalet var mindre eller 

har man anpassat verksamheterna efter de stora barngrupper som råder idag?  

Resultatet från undersökningen visar på att pedagogiskt sett håller man kvar vid samlingar 

och för att kunna genomföra dem på det traditionella sättet delar man in barnen i smågrupper. 

Detta sätt att arbeta på ses som att det är pedagogerna som står för kunskaperna. Att barn lär 

av varandra (Lpfö98, 2006) förbises när man delar in barnen i åldersgrupper. Om man tänker 

på att koncentrationsförmåga är att viljemässigt kunna hålla uppmärksamheten riktad mot en 

viss uppgift (Egidius, 2006) anser jag att det ställs krav på oss som arbetar inom förskolan på 

att hitta det som intresserar barnen, att utgå från deras erfarenhetsvärld. Är samlingarna 

ointressanta eller obegripliga för barnen försämras deras förmåga att koncentrera sig. Kanske 

kan till och med samlingar uteslutas för att på det sättet bättre se det lärande som finns under 

hela dagen på förskolan.  

 

6.4 Sammanfattning av undersökningen 

Jag såg på de olika förskolorna ett likartat sätt för att få grupperna att fungera men det som 

skiljde dem något åt var inställningen till det stora barnantal de hade. Några insåg att det är så 

här vi har det och vi kan bara göra det bästa av det, medan någon bara väntade på att något 

skulle hända som gjorde att barnantalet blev mindre. Förhållningssättet till sitt arbete och 

barnen är viktigt. I ”Kvalitet i förskolan” kan man läsa att ”Det råder en samsyn inom 

forskningen om att en viktig kvalitetsfaktor i förskolans pedagogiska arbete är personalens 

förhållningssätt” (Skolverkets (2005:26). Jag kunde känna entusiasm och engagemang i den 
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barngrupp där personalen hade en inställning som ”det här klarar vi” trots det stora barnantal 

de hade och pessimism och uppgivenhet i den barngrupp där personalen på något sätt hade 

gett upp.  

Hur det påverkar barnens koncentrationsförmåga kanske inte är så lätt att säga men som 

Nordin-Hultman (2004) skriver finns barnens koncentration huvudsakligen inte inne i dem. 

Den hör inte till barnen utan koncentration uppstår i mötet med det som finns och inte finns 

att koncentrera sig på i förskolerummen. Verksamhetens utformning påverkas av personalens 

engagemang: 

”Den pedagogiska verksamheten skall genomföras så att den stimulerar och utmanar 

barnets utveckling. Miljön skall vara öppen, innehållsrik och inbjudande. Utforskande, 

nyfikenhet och lust att lära skall utgöra grunden för den pedagogiska verksamheten” 

(Lpfö98, 2006:8). 

Jag tror att man alltid kan påverka verksamheten på något sätt och när det gäller barns 

koncentrationsförmåga stimuleras den av en verksamhet där kreativitet och entusiasm finns. 

Genom den här undersökningen har jag kommit fram till att verksamheten miljömässigt och 

pedagogiskt fortfarande inte har förändrats så mycket sedan 1990-talet och ändå har 

barnantalet stigit avsevärt. Detta kanske tyder på att den psykologiska vanan som enligt 

Nordin Hultman (2004) fortfarande finns på våra förskolor nämligen att vi tittar bakom varje 

barn istället för att se det som händer här och nu. Att denna psykologiska vana kan finnas kvar 

är mycket tänkvärt enligt min mening när så mycket annat i samhället förändrats. 

 

6.5 Slutord 

Förskolans verksamhet styrs av läroplanens mål men också av ekonomi. Stora barngrupper 

finns och kommer att finnas vilket framkom i undersökningen och det som behövs av oss som 

arbetar inom denna verksamhet är att se möjligheter till att förnya verksamheterna. 

Diskussioner bör föras med beslutsfattare i kommunen om konsekvenser av stora barngrupper 

för barns möjligheter till utveckling och lärande. Vi får inte bara stanna vid traditionella 

arbetssätt som att dela in barnen i åldersgrupper utan se till att miljön utformas på det sätt som 

leder till att underlätta barns koncentrationsförmåga. Personalens egen medvetenhet och 

kunskap om den pedagogiska miljöns betydelse för barns koncentration bör ökas så det 

gagnar barnen. För att arbeta i förskolan krävs förutom stor kunskap om barn, kreativitet och 
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engagemang från personalens sida. Vi får fråga oss själva vad barnen är intresserade av, se 

barnen här och nu, förklaringar behöver sökas i de aktuella händelserna, vanorna och 

miljöerna (Nordin-Hultman, 2004). Barnen i förskolan är barn av dagens samhälle vilken är 

föränderlig och med förhållningssättet, det här klarar vi, vilket en förskola genomsyrades av, 

går det betydligt lättare att genomföra de förändringar som behövs för att möta dagens barn. 
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Bilagor 

 

Bilaga A: Brev till förskollärare 

Bilaga B: Intervjuguide 
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Bilaga A 

Brev till de förskolor jag valde ut i min undersökning. 

 

Till personalen på …………………förskola 

 

Enligt telefonsamtal kommer jag till er för intervju angående mitt examensarbete på ………. 

kl ………. 

För att veta lite vad jag kommer att fråga om är här några punkter: 

 

 Barngruppens storlek - hur är er möjlighet att påverka den? 

 

 Barns koncentrationsförmåga - hur uppfattar ni era barns koncentrationsförmåga? 

 

 Hur arbetar ni i verksamheten med hänsyn till barns koncentrationsförmåga? 

 

Undrar ni något eller får förhinder, ring  

………………..förskola   

Med vänliga hälsningar 

Inger Sollin 
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Bilaga B 

Intervjuguide 

 

Intervjufrågor - gruppstorlek 

1. Hur uppfattas barnantalet av er personal? 

 

2. Vad påverkar barnantalets storlek? 

 

3. Kan ni som personal påverka antalet barn i barngruppen? 

 

4. Hur ser ni personal på att ni har så många barn? Finns det någon möjlighet till 

förändring? 

 

Intervjufrågor – barns koncentrationsförmåga 

1. Hur uppfattar ni barnens koncentrationsförmåga i er barngrupp? 

 

Intervjufrågor – verksamhetens utformning 

1. Hur struktureras verksamheten på er förskola med hänsyn till barns    

koncentrationsförmåga?  

2. Hur anpassas miljön på förskolan med tanke på barns koncentrationsförmåga? 

 

3. Vilket pedagogiskt arbetssätt har ni på förskolan? 

 

 

 


